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Datan avaamisen
sisällyttäminen

toimintaprosesseihin ja
resursointiin

Avoimen datan
hyödyntäminen omassa
toiminnassa, ulkoisten

toimijoiden
liiketoiminnassa sekä

kumppanuus-toiminnassa

Tukena tiedolla
johtamiseen, avoimen

datan laadun
parantaminen, lisäavaukset

Datan
avaaminen

tietosuojan ja
tiedon laadun
huomioiminen

Sisältö- ja
laatuvaatimukset,
datan vertailtavuus

Oma toiminta tehostuu
Yritykset saavat raaka-ainetta

Kansalaisille
osallistumismahdollisuus

Oma toiminta tehostuu
Yritykset saavat raaka-ainetta

Kansalaisille
osallistumismahdollisuus

Kuopion omien
tietojärjestelmien

tuottama data kansallisiin
tietovarantoihin
(lakisääteisyys)

Kuopion omien
tietojärjestelmien

tuottama data kansallisiin
tietovarantoihin
(lakisääteisyys)

https://www.kuopio.fi/fi/
avoin-data

https://www.kuopio.fi/fi/
avoin-data

Suunnitellut Kuopion
avaukset

Suunnitellut Kuopion
avaukset

Toiveet avattaville datoille
(vrt. julkinen tieto), ilmoitukset

toteutuksista

Toiveet avattaville datoille
(vrt. julkinen tieto), ilmoitukset

toteutuksista

Kuopion omien
tietojärjestelmien
tuottaman datan

avaaminen

Kuopion omien
tietojärjestelmien
tuottaman datan

avaaminen Kuopion
kaupunki

Uudistuva
Kuopio

–ohjelma
strategiatuki



Mitä
huomioida?



Organisaatio Avoin datat/rajapinnat Linkki
CERN http://opendata.cern.ch/docs/about-cms
CSC sivu hyvistä linkeistä https://research.csc.fi/open-gis-data#finnish
Digi- ja väestötietovirasto julkisen sektorin palvelutietovaranto: palvelut ja asiointikanavat

(www.suomi.fi)
https://dvv.fi/palvelutietovaranto

Digi- ja väestötietovirasto avoindata.fi -palvelu julkisen datan julkaisemiseen,
n. 800 tiedon tuottajaa

https://www.avoindata.fi/fi
https://www.avoindata.fi/data/fi/organization

Eduskunnan kirjasto https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/home
EU:n avoimen datan portaali https://data.europa.eu/euodp/fi/data
Euroopan avoimet tietoaineistot https://www.europeandataportal.eu/
Fingrid kantaverkko ja sähkömarkkinat https://data.fingrid.fi/
Finna.fi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/finna

Fölin liikenne https://www.foli.fi/fi/avoin-data
Geologinen tutkimuskeskus geofysiikka, kallioperä, maaperä, kiviainesvarannot,

pohjatutkimukset
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/rajapintapalvelut/

Helsingin kaupunki pääkaupunkiseudun julkinen tieto https://hri.fi/fi/
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/default.aspx
Ilmatieteen laitos https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data
infoFinland.fi https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-palvelusta/avoin-data
Joensuun kaupunki http://opendata.joensuu.fi/
Jyväskylän kaupunki https://data.jyvaskyla.fi/
Jyväskylän yliopisto liikuntapaikat https://www.lipas.fi/
Kansalliskirjasto https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/metadatan-muunto-ja-

valityspalvelut/avoin-data
KELA https://www.kela.fi/kelasto
Kirjastot.fi kirjastohakemisto https://hakemisto.kirjastot.fi/open-data
Kuntaliitto kuntien hyvinvointitietoja https://www.hyvinvointikertomus.fi



Organisaatio Avoin datat/rajapinnat Linkki
Kuopion kaupunki https://www.kuopio.fi/fi/avoin-data
Lahden kaupunki https://www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/avoin-data
Latuviitta.org http://www.latuviitta.org/
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/avoin-data
Lipas liikuntapaikka https://www.jyu.fi/sport/fi/yhteistyo/lipas-liikuntapaikat.fi/rajapinnat-ja-ladattavat-aineistot

Lounaistieto Turun kaupunki, Turun yliopisto,
Novia, Satakuntaliitto, Varsinais-
Suomen liitto, Åbo Akademi

https://data.lounaistieto.fi/fi/

Luonnonvarakeskus Luke http://kartta.metla.fi/
https://opendata.luke.fi/

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/avoin-data

Maanmittauslaitos https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu

Metsäkeskus https://www.metsaan.fi/yleistietoa-avoimesta-metsatiedosta
Museovirasto https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-

tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot

NASA https://data.nasa.gov/
Oikeusministeriö vaalien tieto- ja tulospalvelu https://tulospalvelu.vaalit.fi/
Oikeusrekisterikeskus https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/loader.html.stx?path=/channels/public/www/o

rk/fi/structured_nav/tietopalvelu/tilastotjaavoindata
Opetus- ja kulttuuriministeriö,
Avoin tiede ja tutkimus sekä CSC

avointa tutkimusaineistoa https://avaa.tdata.fi/web/avaa/etusivu

Oulun kaupunki https://data.ouka.fi/fi/
Patentti- ja rekisterihallitus https://avoindata.prh.fi/



Organisaatio Avoin datat/rajapinnat Linkki
Patentti- ja rekisterihallitus ja
Verohallinto

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä https://www.ytj.fi/index/tietoapalvelusta/avoindata.html

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto

https://www.valvira.fi/valvira/avoin-data

Sotkanet tietoja suomalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista

https://sotkanet.fi/

Suomen pankki ja Finanssivalvonta https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/yleisopalvelut/suomen-pankin-ja-
finanssivalvonnan-avoimen-datan-palvelu/

Suomen ympäristökeskus SYKE https://www.syke.fi/avointieto
Säteilyturvakeskus STUK https://www.stuk.fi/avoin-data
Tampereen kaupunki https://data.tampere.fi/fi/
TEAviisari https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data

Tilastokeskus https://www.stat.fi/org/avoindata/index.html
Toimeksi.fi https://www.toimeksi.fi/tietoa-palvelusta/avoin-data/
Traffic Management Finland liikennetilanne https://tmfg.fi/fi/tmfg/avoindata
Turun kaupunki https://www.avoindata.fi/data/fi/organization/turku
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes https://tukes.fi/tietoa-tukesista/avoin-data
Työelämätieto https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/dashboards
Työterveyslaitos https://www.ttl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/avoin-data/
Valtiokonttori kuntien talous - UUSI https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/
Verohallinto https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/avoin_dat/
Väylävirasto https://vayla.fi/avoindata#.Xg3hH_xS9aQ
Yle https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/18/avoin-data-tarjolla-ylen-sisaltoja-ja-

metatietoa



https://www.kuopio.fi/avoin-data

Googlen avoimen datan haku
https://toolbox.google.com/datasetsearch


