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1 Tutkimusprojektin tausta ja tavoitteet
	
Julkisella	sektorilla	on	merkittävä	rooli	tiedon	kerääjänä,	hallinnoijana	ja	jakelijana;	julkinen	
sektori	on	suurin	tiedontuottaja	Euroopassa.	EU:n	ja	Norjan	 julkisen	sektorin	tiedon	mark-
kinoiden	arvoksi	on	vuonna	2006	arvioitu	yhteensä	keskimäärin	27	miljardia	euroa,	eli	noin	
0.25	%	alueen	kokonaisbruttokansantuotteesta	(Dekkers	ym.,	2006)1.	Julkinen	sektori	on	tär-
keä	tietotuotteiden	 ja	-palveluiden	raaka-aineen	tuottaja	 ja	markkinoiden	yleisten	toiminta-
edellytysten	rakentaja.

Digiteknologia	 on	 mahdollistanut	 julkisen	 sektorin	 tuottaman	 tiedon	 laajamittaisen,	 jopa	
maailmanlaajuisen	saatavuuden.	Julkisen	tiedon	käyttömahdollisuudet	ovat	moninkertaistu-
neet.	Julkishallinnon	työssään	tuottama	raakadata	muodostaa	potentiaalisen	raaka-aineen	mi-
tä	monipuolisimmalle	 liiketoiminnalle.	Raakadatasta	tehdyt	sovellukset	palvelevat	 jo	tänään	
kansalaisia	 heidän	 jokapäiväisissä	 toimissaan.	 Samalla	 julkisen	 tiedon	 saatavuus	 lisää	 myös	
hallinnon	vuorovaikutteisuutta	ja	tuo	päätöksenteon	lähemmäksi	yksittäistä	kansalaista.

Suomessa	julkisen	sektorin	hallinnoimat	tietovarannot	ovat	laajat,	kattavat	ja	laadullisesti	kor-
keatasoiset.	Julkisen	tiedon	tarjontaan	liittyviä	käytäntöjä	ja	lainsäädäntöä	ollaan	uusimassa2,	
ja	esille	on	noussut	tutkimustiedon	tarve	erityisesti	koskien	sitä,	miten	julkisen	tiedon	tarjon-
ta	tulisi	järjestää	ja	hinnoitella	niin,	että	sillä	olisi	mahdollisimman	suuri	positiivinen	koko-
naistaloudellinen	vaikutus.	”Julkisen	tiedon	hyödyntäminen”	-hankkeen	–	jonka	keskeiset	tut-
kimustulokset	raportoimme	tässä	yhteenvedossa	–	tarkoituksena	oli	tarjota	päätöksenteon	tu-
eksi	erityisesti	talous-	ja	oikeustieteellistä	näkemystä	sekä	myös	erilaisten	tietoja	hyödyntävien	
yritysten	näkökantoja	julkisen	tiedon	avaamisen	vaikutuksista.

Tutkimushanke	 koostui	 seuraavasta	 neljästä	 osa-alueesta:	 1)	 Julkisen tiedon tarjonta ja hin-
noittelu,	2)	Lainsäädännölliset reunaehdot,	3)	Julkisen tiedon avaamisen vaikutukset yritysten 
liiketoimintaan ja	4)	Julkishallinnon organisatoriset muutokset.	

2 Keskeiset tulokset

2.1 Tiedon tarjonta ja hinnoittelu
	
Julkisen	tiedon	hinnoittelu	on	avainasemassa	vaikuttamassa	tietojen	uudelleenkäytön	laajuu-
teen.	 Vuonna	 1992	 annettu	 valtion	 maksuperustelaki	 (150/92)	 luokittelee	 julkisen	 sektorin	
suoritteet	maksuttomiin	(väljästi	tulkiten	yleishyödylliset	suoritteet),	omakustannehintaisiin	
ja	liiketaloudellisesti	hinnoiteltaviin.3	Taloustieteen	argumenttien	mukaan	tieto	on	verovaroin	

1 Tämä keskimääräinen arvio Euroopan julkisen tiedon markkinoiden kokonaisarvosta on erittäin karkea. Se perustuu Dekkersin ym. 
(2006) kyselytutkimuksesta saamiin tietoihin julkisen sektorin tietovarantojen ylläpitäjien ja uudelleenkäyttäjien arvioista koskien nii-
den omien kotimaidensa julkisen tiedon markkinoiden arvoa. On kuitenkin huomattava, että vastaajien näkemyksissä oli suuria eroja ja 
arvio kyseisten markkinoiden kokonaiskoosta vaihteli 10 ja 48 miljardin euron välillä. (Dekkers, M., Polman, F., te Velde, R. ja de Vries, M. 
(2006). MEPSIR. Measuring European Public Sector Information Resources. June 2006.)
2 Suomen hallitus teki maaliskuussa 2011 periaatepäätöksen, jonka mukaan julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen tulee olla 
avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin.
3 Omakustannehinta tarkoittaa sitä, että maksun suuruus vastaa tietotuotteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten 
määrää eli tietotuotteiden hinnan määräytymistä käyttäjämäärän perusteella keskimääräisten kustannusten mukaan. Omakustanne-
hintaisia ovat lain mukaan julkisoikeudelliset suoritteet eli valtion viranomaisen tarjoamat suoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai 
asetukseen ja jonka tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus.
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rahoitettu	julkishyödyke	ja	niissä	tapauksissa,	joissa	tiedosta	peritään	jokin	hinta,	sen	tulisi	ol-
la	 enintään	 irtiottokustannuksiin	 perustuva.	 Siirtyminen	 enimmillään	 irtiottokustannuksiin	
perustuviin	julkisen	tiedon	hintoihin	lisää	verovaroin	kerättyjen	ja	hallinnoitujen	aineistojen	
hyödyntämistä	ja	joiltakin	osin	voi	myös	vähentää	epätervettä	julkisen	sektorin	kilpailua	tieto-
tuotteiden	markkinoilla.	Julkisen	tiedon	hinnoittelumuutoksen	kokonaistaloudellisista	vaiku-
tuksista	on	tällä	hetkellä	olemassa	kuitenkin	varsin	vähän	tutkimustietoa.	Tämä	tutkimusosio	
tarjoaa	aineistoanalyysiin	perustuvaa	tutkimustietoa	 julkisen	tiedon	hinnoittelumuutosten	–	
maksullisesta	tiedosta	rajakustannuksin	hinnoiteltuun/ilmaiseen	tietoon	–	taloudellisista	vai-
kutuksista.

Maantieteellistä	tietoa	hyödyntäviin	teknisen	palvelun	toimialan	yrityksiin	keskittyvä	aineis-
toanalyysi	vuosilta	2000–2007	osoittaa,	että	julkisen	tiedon	hinnoittelu	vaikuttaa	selvästi	yri-
tysten	liikevaihdon	kasvuun	(Koski,	2011).	Yritykset	maissa,	joissa	julkinen	maantieteellinen	
tieto	on	ollut	ilmaista	tai	enintään	rajakustannusten	perusteella	hinnoiteltua,	ovat	kasvaneet	
vuositasolla	keskimäärin	15	prosenttia	enemmän	kuin	yritykset	maissa,	joissa	julkisen	maan-
tieteellisen	 tiedon	 hinnoittelu	 on	 ollut	 kustannusperusteista.	 Rajakustannushinnoitteluun	
siirtymisen	jälkeen	on	havaittavissa	positiivinen	kasvuvaikutus	jo	seuraavana	vuonna,	mutta	
selvästi	voimakkaampi	kasvusysäys	nähdään	kahden	vuoden	päästä	hinnoittelumuutoksesta.	
Julkisen	maantieteellisen	tiedon	rajakustannushinnoittelu	ei	ole	kuitenkaan	vaikuttanut	mer-
kittävästi	suurten	yritysten	kasvuun;	PK-yritykset	ovat	hyötyneet	eniten	halvemmasta	maan-
tieteellisestä	tiedosta.

Tietovarantojen	hyödyntämisellä	yritysten	liiketoiminnassa	ja	erityisesti	uusien	tuotteiden	ja	
palveluiden	raaka-aineena	on	kasvava	merkitys.4	Tähän	mennessä	tiedetään	kuitenkin	varsin	
vähän	 tietoperusteisten	 tuotteiden	 ja	 palveluiden	 syntymekanismeista,	 koska	 systemaattista	
aineistoanalyysiin	perustuvaa	tutkimusta	ei	ole	aiemmin	aiheesta	tehty.	Hankkeen	puitteissa	
aiheeseen	 pureutuvassa	 tutkimuksessa	 analysoitiin	 531	 suomalaisesta	 yrityksestä	 koostuvan	
aineiston	perusteella	uusien	tietoperusteisten	tuotteiden	ja	palveluiden	syntymiseen	vaikutta-
via	tekijöitä	(Koski,	2012).	

Tietoperusteisia	tuote-	ja	palveluinnovaatiota	syntyy	erityisesti,	ja	muita	sektoreita	todennä-
köisemmin	seuraavilla	toimialoilla:	ammatillinen,	tieteellinen	ja	tekninen	toiminta,	kiinteis-
töalan	toiminta	ja	rakentaminen.	Aineistoanalyysi	osoitti,	että	yrityksen	kyky	hyödyntää	sen	
ulkopuolella	 tuotettua	 tietoa	 ja	osaamista	(eli	ns.	absorptiivinen	kapasiteetti)	 sekä	yrityksen	
kompetenssi	koskien	tieto-	ja	viestintäteknologian	hyödyntämistä	liiketoiminnassa	ovat	kak-
si	keskeistä	tekijää,	 jotka	vaikuttavat	tietoperusteisten	innovaatioiden	syntyyn.	Yrityksen	ul-
koisilla	 tietolähteillä	näyttäisi	olevan	enemmän	merkitystä	kuin	sisäisillä	 tietolähteillä	 tieto-
perusteisten	 innovaatioiden	kehittämisessä.	Erityisesti	 yrityksen	asiakkaiden	osallistuminen	
innovaatioprosessiin	edistää	uusien	tietoperusteisten	tuotteiden	ja	palveluiden	tuotantoa.	Ra-
portoitu	empiirinen	tutkimus	yleisemminkin	viittaa	siihen,	että	tietoperusteiset	tuote-	ja	pal-
veluinnovaatiot	syntyvät	verrattain	vahvasti	kysyntälähtöisesti.

4 Katso esim. McKinsey Global Instituten julkaisema raportti ”Big data: The next frontier for innovation, competition and productivi-
ty”. June 2011. (http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_inno-
vation).
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2.2 Lainsäädännölliset reunaehdot
	
Tässä	tutkimushankkeen	osiossa	on	analysoitu	oikeudellisesta	näkökulmasta	sitä,	miten	Suo-
men	 lainsäädännön	 puitteissa	 voidaan	 avata	 julkista	 tietoa	 vapaaseen	 jatkokäyttöön.	 Tutki-
muksessa	on	myös	tarkasteltu	useiden	muiden	eurooppalaisten	maiden	(Iso-Britannia,	Alan-
komaat,	Ranska,	Espanja	ja	Norja)	ja	USA:n	vastaavia	lainsäädäntöjä	(Salokannel,	2012a).

Julkisen	tiedon	saatavuus	kuuluu	oikeusvaltion	perusperiaatteisiin	ja	se	on	Suomessa	turvat-
tu	perustuslaissa.	Perustuslaissa	turvataan	kansalaisten	oikeus	tietoon	osana	sananvapautta	ja	
varmistetaan	 viranomaisten	 toiminnan	 julkisuus	 ja	 hallinnon	 läpinäkyvyys	 ja	 vastuullisuus	
yleisen	 tallennejulkisuuden	 avulla.	 Tallennusjulkisuus	 rakentuu	 ennen	 kaikkea	 kansalaisten	
oikeudelle	 tietoon	 pääsyyn	 (access	 to	 information).	 Tällöin	 korostuu	 tiedon	 saatavuus	 -as-
pekti.	Digiteknologia	on	kuitenkin	mahdollistanut	toisaalta	tiedon	saatavuuden	järjestämisen	
suoraan	verkkopohjaisesti	osana	viranomaistoimintaa	ja	toisaalta	tiedon	jälleenhyödyntämi-
sen	mitä	moninaisimmilla	 tavoilla.	Tänä	päivänä	sananvapauden	 toinen	puoli	–	oikeus	vas-
taanottaa	ja	käyttää	tietoa	–	nousee	yhä	keskeisemmäksi.	Perusoikeudellisesta	näkökulmasta	
voidaan	katsoa,	että	kansalaisten	sananvapauden	täysimääräinen	toteutuminen	edellyttää,	että	
heillä	on	mahdollisuus	myös	saada	käyttöönsä	julkisin	varoin	tuotettu	tieto,	jotta	yhteiskun-
nan	panos	 julkiseen	 tietoon	 tulisi	myös	kokonaistaloudelliselta	kannalta	yhteiskunnan	hyö-
dyksi.	 Kansalaisten	 vaikuttamismahdollisuudet	 kasvavat	 ja	 elinkeinoelämän	 toimintaedelly-
tykset	julkisen	tiedon	hyödyntäjinä	vahvistuvat.

Suomessa	tiedon	saatavuutta	rajoittavat	ennen	kaikkea	eurooppalaisessa	katsannossa	laaja	jul-
kisten	tietoaineistojen	tekijänoikeussuoja	sekä	tietoaineistojen	korkea	hinnoittelu.	Laaja	teki-
jänoikeussuoja	aiheuttaa	oikeudellista	epävarmuutta	ja	epäselvyyttä	käyttöoikeuksista.	Nämä	
asiat	liittyvät	vielä	toisiinsa	siten,	että	on	epäselvää	onko	hinnoittelussa	kyse	käyttöoikeuksien	
myöntämisestä	vai	palvelusta	perittävästä	kustannuksesta.	

Laajasta	tekijänoikeussuojasta	aiheutuva	oikeudellinen	epävarmuus	on	poistettavissa	selkeän	
avoimen	lisenssin	ja	mahdollisesti	pienten	lainsäädännöllisten	muokkausten	avulla.	Lisenssiä	
laadittaessa	on	lähtökohtana	oltava,	että	se	on	oikeudellisesti	ja	teknisesti	yhteensopiva	muu-
alla	Euroopassa	ja	maailmalla	käytettävien	lisenssien	kanssa.	Yksinkertaisinta	olisi	todennä-
köisesti	ottaa	käyttöön	uusi	Creative	Commons	4.0	lisenssi,	joka	mahdollistaa	myös	tietokan-
taoikeuksien	lisensioinnin.	Lisenssissä	käyttöoikeuden	luovuttaja	sitoutuu	olemaan	vetoamas-
ta	luettelosuojaan.

Jotta	tietoa	voitaisiin	lisensioida,	julkisen	sektorin	viranomaisella	on	oltava	kaikki	oikeudet	li-
sensioitavaan	aineistoon.	Jos	aineistoon	sisältyy	kolmansien	tahojen	tekijänoikeudellista	ma-
teriaalia,	julkisen	viranomaisen	on	hankittava	oikeudet	myös	tämän	materiaalin	lisensioimi-
seen	jälleenhyödyntämistarkoituksiin.	Oikeudet	voidaan	hankkia	esimerkiksi	julkisen	hallin-
non	hankintasopimuksissa,	ja	asia	voidaan	ottaa	huomioon	mm.	hankkeita	kilpailutettaessa.

Kansalaisten	yksityisyyden	suoja	on	myös	otettava	huomioon	henkilötietoja	sisältävän	aineis-
ton	avaamisessa	ja	jälleenhyödyntämisessä.	Teknologian	kehitys	on	tehnyt	tietojen	täydellisen	
anonymisoinnin	yhä	vaikeammaksi.	Eri	 tietolähteiden	yhdistäminen	erilaisten	tiedon	louhin-
nan	mekanismien	ja	hakukoneiden	avulla	mahdollistaa	aina	vain	laajamittaisemman	henkilö-
tietojen	tunnistamisen.	Henkilötietoja	sisältäviä	tietoaineistoja	lisensioidessa	on	tarkoin	pohdit-
tava,	minkä	asteista	anonymisointia	tietyn	julkisen	sektorin	tietoaineiston	avaaminen	edellyt-
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tää	ja	mitä	riskejä	tähän	liittyy.	Lainsäädännöllisellä	tasolla	EU:n	yleinen	tietosuoja-asetus	tulee,	
sen	jälkeen	kun	se	on	hyväksytty,	vaikuttamaan	julkisen	tiedon	lisensiointimahdollisuuksiin.

2.3 Vaikutukset yritysten liiketoimintaan
	
Tässä	hankkeen	osiossa	on	selvitetty,	miten	julkisten	tietoaineistojen,	erityisesti	paikkatieto-
jen,	säätietojen,	väestötietojen,	yritystietojen	ja	liikennetietojen	avaaminen	vaikuttaisi	yritys-
ten	innovointihalukkuuteen	ja	sitä	kautta	uusien	tuotteiden	ja	palvelujen	kehittämiseen	sekä	
liikevaihdon	ja	työntekijämäärän	kasvuun	(Kiuru	ym.,	2012).

Keväällä	2011	haastateltiin	julkisia	tietoja	jo	hyödyntäviä	startup-	ja	suuria	yrityksiä	taustatie-
tojen	keräämiseksi	laajaa	yrityskyselyä	varten.	Julkisen	tiedon	saatavuus,	hinnoittelu	ja	lisen-
sointiperiaatteet	ovat	selkeä	ongelma	pienten	yritysten	liiketoiminnalle.	Myös	suurten	yritys-
ten	mielestä	julkisten	tietojen	hinnoittelu	ja	luovutusperiaatteet	hidastavat	innovatiivisuutta.	
Erityisesti	pienillä	yrityksillä	on	valmius	kehittää	nopeasti	uusia	julkisiin	tietoihin	perustuvia	
tuotteita	ja	palveluita	sitä	mukaa,	kun	tietoja	avataan	yritysten	käyttöön.	Ne	yritykset,	joiden	
tavoitteena	ovat	kansainväliset	markkinat,	korostivat	miten	tärkeää	on	testata	ensin	Suomessa	
toimintamalleja,	teknologiaa	ja	käyttötapauksia	julkisen	tiedon	hyödyntämisestä.

Syksyllä	2011	 tehtiin	yrityksille	 laaja	kysely	 siitä,	miten	ne	hyödyntävät	 julkista	 tietoa	 liike-
toiminnassaan	ja	millainen	potentiaali	julkisen	tiedon	hyödyntämiseen	liittyy.	Lähes	kolmel-
la	neljästä	kyselyyn	vastanneesta	yrityksestä	on	tietotuotteita	 ja	-palveluja.	Käytännössä	yri-
tykset,	joilla	on	tietotuotteita	ja	-palveluja,	ovat	myös	julkisen	tiedon	hyödyntäjiä	tai	käyttä-
jiä.	Yritykset	hyödyntävät	tai	käyttävät	useita	eri	tietolajeja.	Julkisen	tiedon	maksullisuus	ohjaa	
yrityksiä	hankkimaan	 tarvittavia	 tietoja	 ilmaispalveluista.	 Julkisen	 tiedon	hyödyntämisen	 ja	
käytön	kannalta	on	tiedon	tuottajien	tärkeää	kiinnittää	huomiota	siihen,	miten	tiedot	tarjoil-
laan,	jotta	niiden	käytettävyys	ja	saatavuus	toimisivat	mahdollisimman	sujuvasti.	Julkisen	tie-
don	avautumisen	vaikutukset	voivat	näkyä	hyvinkin	nopeasti.	Kyselyyn	vastanneiden	yritys-
ten	mukaan	tuotteisiin	ja	palveluihin	sekä	kotimaan	markkinoihin	liittyvät	muutokset	tapah-
tuvat	 pääsääntöisesti	 alle	 vuodessa.	 Julkisen	 tiedon	 hyödyntäminen	 tuotteissa	 ja	 palveluissa	
vilkastuttaa	yritysten	innovaatiotoimintaa.

Kyselyn	tulosten	perusteella	voidaan	olettaa,	että	julkisen	tiedon	avaamisen	vaikutus	suoma-
laisten	yritysten	liikevaihdon	kasvuun	on	vähintään	samansuuruinen,	eli	noin	15	%,	kuin	Kos-
ken	(2011)	aineistoanalyysi	maantieteellisen	tiedon	avaamisen	osalta	indikoi.	

2.4 Organisatoriset muutokset
	
Suomessa	tulorahoitteisten	toimintamallien	soveltaminen	julkiseen	sektoriin	on	ollut	yksi	mer-
kittävä	tekijä,	joka	on	johtanut	julkisten	tietopalveluiden	ja	-tuotteiden	kaupalliseen	tarjoami-
seen	 ja	 immateriaalioikeuksien	 suojaamiseen	sekä	 lisenssimaksujen	perimiseen.	Enintään	 ir-
tiottokustannusten	käyttöön	siirtyminen	tietotuotteiden	hinnoittelussa	tarkoittaisi	sitä,	että	tu-
lorahoitusmallista	pitäisi	luopua	ja	tiedon	tarjoajille	varata	valtion	budjetista	tarvittava	rahoitus	
tiedontarjontatehtävän	hoitamiseen.	Tällaisesta	käytännöstä	on	jo	kokemusta	muista	maista.5

5 Esimerkiksi Yhdysvalloissa julkisen sektorin tiedoista peritään enimmillään kopioinnista ja jakelusta aiheutuvat marginaalikustan-
nukset. Myös Alankomaat on ilmoittanut siirtyvänsä julkisten tietojen osalta hinnoittelukäytäntöön, jossa tiedosta peritään enimmil-
lään sen marginaalikustannukset (Euroopan Yhteisöjen Komissio, 2009)
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Julkishallinnon	yksiköiden	näkökulmasta	budjettirahoitukseen	siirtyminen	tarkoittaisi	myös	
merkittäviä	organisatorisia	muutoksia.	Tulorahoitteinen	toimintamalli	on	kannustanut	yksi-
köiden	johtajia	yksikkötason	osa-optimointiin	koko	kansantalouden	hyötyjen	optimoinnin	si-
jasta	ja	johtanut	koko	yhteiskunnan	näkökulmasta	haaskaukseen	(esim.	moni	julkisen	sekto-
rin	yksikkö	on	kerännyt	samoja	tietoja,	koska	oman	tietokannan	kerääminen	ja	ylläpitäminen	
on	ollut	halvempaa	kuin	tiedon	hankkiminen	toiselta	julkisen	sektorin	yksiköltä).	Tässä	tutki-
muksen	osiossa	pohdittiin	sitä,	minkälaisia	organisatorisia	muutoksia	julkisella	sektorilla	oli-
si	syytä	toteuttaa,	jotta	julkinen	tieto	saataisiin	hyödynnettäväksi	optimaalisesti	koko	yhteis-
kunnan	näkökulmasta.

Veenswijkin	ym.	(2012)	tutkimuksen	perusteella	julkinen	tieto	voitaisiin	saada	parhaiten	yh-
teiskunnallisesti	 hyödynnettäväksi	 kahden	 vaihtoehtoisen	 johtamismallin	 avulla:	 i)	 Sisäisen	
tehokkuuden	johtamismalli	(Internal	Efficiency	Management	Scenario)	tai	Ulkoisen	innovaa-
tiotoiminnan	johtamismalli	(External	Innovation	Management	Scenario).	Sisäisen	tehokkuu-
den	johtamismalli	tarkoittaa	ylhäältä	alaspäin	suuntautuvan	kansallistasoisen,	päämääriltään	
selvästi	 määritellyn	 julkisen	 tiedon	 uudelleenkäyttöä	 sääntelevän	 politiikan	 keskusjohtoista	
toimeenpanoa.	Päämääränä	on	toteuttaa	tehokkuusajatteluun	perustuvaa	politiikkaa:	julkisen	
tiedon	standardoidulla	 jakelulla	 tehostetaan	 julkisen	sektorin	toimintaa	 ja	saavutetaan	sääs-
töjä.

Ulkoisen	innovaatiotoiminnan	johtamismalli	puolestaan	perustuu	julkisen	tiedon	hyödyntä-
miseen	eri	tahojen	autonomiaa	kunnioittaen	ja	tämän	ympärille	kehittyvään	ennalta	suunnit-
telemattomaan	vuorovaikutukseen	eri	organisaatioiden	välillä.	Tämän	johtamismallin	tarkoi-
tuksena	 on	 julkisen	 tiedon	 mahdollisimman	 laajamittainen	 jakaminen	 ja	 julkisesta	 tiedosta	
potentiaalisesti	 hyötyvien	 osapuolten	 kannustaminen	 tietojen	 hyödyntämiseen	 ja	 mahdolli-
suuksien	hyväksikäyttöön.	Päämääränä	ei	ole	maksimoida	tehokkuutta	vaan	optimoida	julki-
sen	tiedon	tuotanto-	ja	hyödyntämisketjuja	niin,	että	julkisen	tiedon	hyödyntäminen	maksi-
moidaan.

Veenswijkin	ym.	(2012)	näkemyksen	mukaan	Suomen	tilanteessa	paras	johtamismalli	julkisen	
tiedon	hyödyntämisen	organisoimiseksi	olisi	kahden	edellä	mainitun	johtamismallin	hybridi,	
jonka	toteuttamiseksi	käytetään	seuraavia	keinoja:	i)	riittävän	budjetin	takaaminen	julkishal-
linnon	yksiköille	toteuttaa	julkisen	tiedon	keräämiseen,	hallinnointiin	ja	jakamiseen	liittyvää	
tehtäväänsä,	ii)	siirtyminen	tulosjohtamisesta	ajatteluun,	jossa	taloudelliset	tavoitteet	eivät	si-
nänsä	ole	arvokkaita,	vaan	yksikön	toiminnan	yhteiskunnallinen	arvo	ja	kontribuutio,	iii)	tie-
don	levittäminen	julkisen	tiedon	hyödyntämisen	parhaista	käytänteistä	ja	iv)	keskitetyn	koor-
dinaatioyksikön	perustaminen	muutosprosessien	toteuttamiseksi.

3 Johtopäätökset
	
Hankkeessa	 tehdyn	 tutkimuksen	 tulokset	 osoittavat,	 että	 julkisen	 tiedon	 hinnoittelulla	 on	
merkittävä	vaikutus	tietojen	jälleenhyödyntämiseen	ja	tätä	kautta	yritysten	kasvuun.	Julkisten	
tietojen	avaaminen	mahdollistaa	tietojen	laajemman	käytön	yritysten	tuotteissa	ja	palveluissa.	
Julkisen	tiedon	avaamisella	on	merkitystä	ennen	kaikkea	pienille	ja	keskisuurille	yrityksille.	

Suomalainen	 kyselyaineisto	 osoittaa,	 että	 tietoperusteisten	 tuote-	 ja	 palveluinnovaatioiden	
syntymisen	todennäköisyydessä	on	merkittäviä	toimialakohtaisia	eroja.	Erityisesti	ammatilli-
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nen,	tieteellinen	ja	tekninen	toiminta,	kiinteistöalan	toiminta	ja	rakentaminen	ovat	toimialo-
ja,	 joissa	tuotetaan	tietoperusteisia	 innovaatioita.	Yritystasolla	 tietoperusteisten	 innovaatioi-
den	syntymistä	määrittää	yrityksen	 tekninen,	 tieto-	 ja	viestintäteknologian	hyödyntämiseen	
liittyvä	kompetenssi	sekä	yrityksen	kyky	hyödyntää	sen	ulkopuolella	tuotettua	tietoa	ja	osaa-
mista	ja	erityisesti	asiakkaiden	osallistuminen	yrityksen	innovaatioprosessiin.

Kaiken	 kaikkiaan,	 hankkeessa	 tehdyn	 tutkimuksen	 tulokset	 antavat	 viitettä	 siitä,	 että	 julki-
sen	 sektorin	 tietovarannot	 voidaan	 saada	 laajemmin	 hyödynnettäviksi	 sekä	 julkisen	 sekto-
rin	johtamismalliin	liittyvillä	uudistuksilla	ja	systemaattisilla	organisatorisilla	muutoksilla	et-
tä	avaamalla	 julkisia	 tietoja	käyttöön	ilmaiseksi	 tai	enintään	rajakustannushinnoittelumallin	
mukaisesti.	Tiedon	tuottajien	on	erityisen	tärkeä	kiinnittää	huomiota	siihen,	miten	tiedot	tar-
joillaan,	jotta	niiden	saatavuus	ja	käytettävyys	toimisivat	mahdollisimman	sujuvasti.	Julkisen	
tiedon	avaamisen	vaikutukset	voivat	näkyä	yritystoiminnassa	hyvinkin	nopeasti.

Suomessa	julkisen	datan	jälleenhyödyntämistä	vaikeuttaa	ennen	kaikkea	julkisen	sektorin	tie-
tojen	hinnoittelu	ja	epäselvyys	käyttöoikeuksista.	Nämä	asiat	liittyvät	vielä	toisiinsa	siten,	et-
tä	on	epäselvää,	onko	hinnoittelussa	kyse	käyttöoikeuksien	myöntämisestä	vai	palvelusta	pe-
rittävästä	kustannuksesta.	Eurooppalaisessa	katsannossa	laaja	tekijänoikeussuoja,	joka	ulottuu	
käytännöllisesti	 katsoen	 kaikkiin	 tietoaineistoihin	 tietokantasuojan	 tai	 luettelosuojan	 muo-
dossa,	puolestaan	luo	tietoaineistojen	käyttöön	oikeudellista	epävarmuutta.	Tämä	on	kuiten-
kin	poistettavissa	selkeän	avoimen	lisenssin	avulla	ja	mahdollisesti	pienten	lainsäädännöllis-
ten	muokkausten	tuella.	Valtionhallinnossa	käytettävän	avoimen	lisenssin	olisi	oltava	sekä	oi-
keudellisesti	että	teknisesti	yhteensopiva	muualla	maailmassa	käytettävien	lisenssien	kanssa.	

4 Jatkotutkimustarpeet
	
Innovaatiotoiminnassa,	uusien	palveluiden	ja	tuotteiden	kehittämisessä,	sekä	tätä	kautta	uusi-
en	markkinoiden	synnyttämisessä	tietovarantojen	hyödyntämisen	merkitys	on	jatkuvasti	kas-
vanut.	 Tietovarantojen,	 ja	 erityisesti	 julkisen	 tiedon,	 hyödyntämisen	 yhteiskunnallisen	 vai-
kuttavuuden	tutkimus	on	tästä	huolimatta	ollut	vielä	varsin	vähäistä,	ja	sitä	tulisikin	arvioida	
perusteellisemmin	kuin	tässä	hankkeessa	on	pystytty	tekemään.	Myös	tietovarantojen	roolia	
yritysten	liiketoiminnassa	ja	kasvussa	olisi	syytä	tutkia	tarkemmin.	Kiinnostava	kysymys	jo	it-
sessään	on	se,	miten	digitaaliseen	tietoon	ja	sen	hyödyntämiseen	perustuva	liiketoiminta	on	
organisoitu	 –	 mukaan	 lukien	 yritysten	 innovaatiotoiminnan	 organisointi	 –	 ja	 poikkeavatko	
näiden	yritysten	organisointi	ja	johtamiskäytännöt	merkittävästi	(ja	missä	suhteissa)	muiden	
yritysten	organisaatiosta	ja	johtamisesta.	

Suurten	 datamassojen	 analysointi	 ja	 yhdistäminen	 muodostavat	 tulevaisuudessa	 informaa-
tiotuotannon	 ytimen.	 Jatkossa	 olisi	 tutkittava,	 miten	 tekijänoikeuslainsäädäntöä	 voitaisiin	
tarkentaa	siten,	että	 se	mahdollistaisi	 laajamittaisen	 tiedon	 louhinnan.	 Jatkossa	pitäisi	myös	
tarkemmin	 tutkia,	 miten	 rekisteriaineistot	 saataisiin	 paremmin	 tutkimuskäyttöön	 ja	 henki-
lötietolainsäädännön	 asettamissa	 rajoissa	 myös	 laajempaan	 käyttöön.	 Kansainvälisessäkin	
mittakaavassa	ainutlaatuisten	rekisterien	täysimääräinen	hyödyntäminen	olisi	merkittävä	kil-
pailuetu	suomalaiselle	tutkimustoiminnalle	ja	tutkimustulosten	kaupallistamisen	myötä	myös	
elinkeinotoiminnalle.
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