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Esipuhe
AvoinHäme -hanke toteutettiin vuosina 2017–2020 ja sen tarkoituksena
oli edistää avoimen datan käyttöä Kanta-Hämeessä, lisätä alueella tietoa ja taitoja aiheeseen liittyen sekä auttaa toimijoita verkosto. Tällä kaikella pyrittiin myös luomaan edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle
liiketoiminnassa.
Hankkeen aikana on toteutettu erilaisia pilotteja, joilla on pystytty osoittamaan konkreettisesti avoimen datan mahdollisuuksia. Näistä keskeisimpänä on ollut Tavastia Events -tapahtumarajapinta, jonka kehitys aloitettiin jo vuonna 2018 ja sitä jatkettiin aina hankkeen loppuun asti, jolloin
ylläpito siirtyi Hämeen liitolle. Pilottien lisäksi hankkeessa on järjestetty
erilaisia koulutuksia, pidetty vierailijaluentoja korkeakouluopiskelijoille
sekä esitelmiä eri toimijoille, tarjottu tukea avoimen datan hyödyntämiseen eri kohderyhmille ja luotu kansallisia ja alueellisia verkostoja eri toimijoiden välille.
Avoin data sisältää paljon erilaisia mahdollisuuksia eri toimialoilla. Näitä
mahdollisuuksia on tuotu esille tämän kokoelmajulkaisun artikkeleissa.
Avoimen datan lisäksi on kuitenkin tärkeää ymmärtää myös avoimien
rajapintojen, avoimen lähdekoodin sekä yleisesti avoimien toimintatapojen tärkeys. Tämän vuoksi myös AvoinHäme -hankkeessa keskityttiin
sen edetessä yhä enemmän avoimuuteen kokonaisuutena pelkän avoimen
datan sijaan. Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata esimerkiksi termillä
avoin teknologia.
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HAMK Unlimited:
AvoinHäme
-artikkelikokoelma
AvoinHäme -hanke on koostanut artikkelisarjan
hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä ja hankkeen
toimintaan liittyvistä teemoista. Tässä osiossa on
julkaistu kokonaisuudessaan nämä viisi aiemmin
HAMK Unlimited -lehdissä julkaistua artikkelia.
Nämä julkaisut antavat kattavan kokonaiskuvan
siitä, miten avoimuuden kokonaisuutta on edistetty
Kanta-Hämeessä hankkeen toimenpiteillä ja millaisia
mahdollisuuksia avoin data tarjoaa eri toimialoille.
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AvoinHäme -hanke loi avoimen datan
edellytyksiä Kanta-Hämeeseen
Joni Kukkamäki, Hämeen ammattikorkeakoulu
Minna Takala, Hämeen liitto

Photo by Belle Co from Pexels

Avoimella datalla on keskeinen rooli julkishallinnon läpinäkyvyydessä
sekä yritysten mahdollisuuksissa innovoida uusia tuotteita ja palveluita.
Avoin data on tullut jäädäkseen, mutta sen koko potentiaalin valjastamisessa käyttöön on vielä paljon tekemistä ja erilaisia tukitoimintoja tarvitaan jatkossakin.
Tämä artikkeli avaa julkaisusarjan, jossa esittelemme AvoinHäme -hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia avoimen datan hyödyntämiseen liittyen.
AvoinHäme -hanketta on toteutettu Hämeen ammattikorkeakoulun
HAMK Smart -tutkimusyksikössä vuosina 2017–2020. Hankkeelle on
määriteltynä kolme painopistealuetta, joihin erityisesti myös tämä julkaisusarja keskittyy. Nämä painopistealueet ovat tapahtumat ja matkailu,
biotalous sekä liikenne. Lisäksi avoimen datan mahdollisuudet on tärkeä
huomioida tulevaisuuden opetus- ja koulutustoiminnassa. Avoin data tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää eri alojen opetuksessa oikeaa
reaalimaailman tuottamaa dataa keinotekoisten aineistojen sijaan.
Data ei ole ainoa asia, jonka avoimuutta tulisi tarkastella. Täten onkin
kannattavampaa puhua avoimista teknologioista, jotka pitävät sisällään
avoimen datan, lähdekoodin, prosessit ja yhteistyön. Tämänkaltaisella
kokonaisvaltaisella avoimuudella saavutetaan huomattavasti merkittävämpiä tuloksia kuin keskittymällä ainoastaan avoimeen dataan yksittäisenä tekijänä.
7
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Monenlaista toimintaa avoimen datan edistämiseksi
Kun luodaan edellytyksiä avoimen datan ja teknologian hyödyntämiselle, keskeistä on lisätä eri toimijoiden tietoisuutta aiheesta ja esitellä
laajasti erilaisia käyttöesimerkkejä. Toisaalta se vaatii teknistä osaamista
ja ymmärrystä, johon on tärkeää tarjota erilaisia tukitoimintoja. AvoinHäme -hankkeen aikana on tuotettu uutta tietoa monessa eri muodossa
sekä tuotu esille avoimen datan ja lähdekoodin esimerkkejä konkreettisesti eri pilottien avulla.
Edellä mainittuja keskeisiä edellytyksiä on kehitetty lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta aiheesta julkaisemalla laajasti eritasoisia julkaisuja ja
esittelemällä avointa dataa eri foorumeilla. Teknistä osaamista on kasvatettu tarjoamalla eri koulutuskokonaisuuksia alueen toimijoille sekä vierasluentoja AMK- ja YAMK-opiskelijoille. Myös suoraa teknistä tukea on
ollut saatavilla Dataosaaja tuli taloon -konseptin kautta. On myös tärkeää,
että toimijoilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja käydä keskustelua aiheesta. Kanta-Hämeessä avoimen datan yhteisön alustana toimivat
Facebook-ryhmät ”Avoin Data Häme” ja ”AvoinHäme”. Ensimmäinen mainituista on perustettu jo useampi vuosi ennen hanketta, kun taas jälkimmäinen on perustettu nimenomaisesti hankkeen tarpeisiin. Lisäksi aktiivisena ylimaakunnallisena kanavana on toiminut Slack-keskustelualusta,
jossa on ennen kaikkea keskusteltu tapahtumarajapintojen kehityksestä.
Artikkeleita on julkaistu useita ja niiden kautta on ennen kaikkea pyritty
esittelemään konkreettisia Case-esimerkkejä. Hankkeessa kehitettyä
Tavastia Events -tapahtumarajapintaa ja sen kehitystyötä on tarkasteltu
muun muassa artikkeleissa ”Development of ICT Education in Digitalizing Business Environment” (Kukkamäki, Salminen & Ruohomaa, 2018)
sekä ”Open Data and Open Source Enabling Smart City Development: A
Case Study in Häme Region” (Jussila, Kukkamäki, Mäntyneva & Heinisuo, 2019).
Alessandro Schöni selvitti opinnäytetyössään 2018, mitä taitoja avoimen
datan hyödyntäminen vaatii (Schöni, 2018). Yksi tietojenkäsittelyn opiskelijaryhmä puolestaan selvitti projektityössään avoimia paikkatietolähteitä
ja -järjestelmiä (Asala, Porrassalmi & Nokso Thomsen, 2018). Antti Viimanin YAMK-opinnäytetyö ”Utilization of Open Data in Business in Häme
Region” kokoaa Kanta-Hämeen nykytilan, mahdollisuudet ja haasteet selkeäksi kokonaisuudeksi ja toimiikin hyvänä keskustelupohjana pohdittaessa seuraavia askelia avoimen datan saralla (Viiman, 2020).

Pilotit konkretisoimassa ilmiötä
Hankkeen keskiössä ovat olleet sen pilotit, ennen kaikkea Tavastia Events
-tapahtumarajapinta. Pilotit ovat tehneet toiminnan näkyväksi ja avoimen
8
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datan mahdollisuudet käsinkosketeltaviksi myös suuremmalle yleisölle.
Tavastia Events on ollut suurin yksittäinen pilotti, jota kehitettiin vuoden 2018 alusta aina hankkeen loppuun asti. Kehitykseen osallistettiin jo
hyvin varhaisesta vaiheesta eri toimijoita, jotta siitä saataisiin mahdollisimman hyvin koko aluetta ja sen kaikkia toimijoita palveleva. Ensimmäinen versio julkaistiin kesällä 2018 ja sen jälkeen palveluun on tehty
korjauksia ja tuotu uusia ominaisuuksia saadun palautteen ja havaittujen
tarpeiden pohjalta.
Muina pilotteina on toteutettu esimerkiksi Lepaan maakirjaston avoin
rajapinta (Saarinen, 2019), Yuxiu Guon opinnäytetyössä luoma kohderajapinta (Guo, 2019), sekä visualisointeja Power BI -työkalulla Forssan kaupungille hyödyntäen saatavilla olevaa avointa dataa. Lisäksi hankkeen loppupuolella on kehitetty ilmanlaatusensoreita sijoitettavaksi kaupunkien
keskustaan. Sen lisäksi, että niiden tuottama data julkaistaan avoimesti,
myös tekniset piirustukset, komponenttilistaukset, kokoonpano-ohjeet ja
lähdekoodit on tarkoitus avata.

Hanke ja avoimuus maakuntaliiton näkökulmasta
Hämeenlinnassa teemaksi valittiin tapahtumat ja matkailu, Forssassa
ympäristö ja Riihimäellä liikenne. Oli ilahduttavaa havaita, kuinka yhteistyö teemojen parissa kiinnosti laajasti myös muilla alueilla. Kaikki valitut
osa-alueet myös linkittyivät Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian SmartTavastia 2018–2021 teemoihin.
Yhteistyö muiden maakuntien, kuntaliiton ja kaupunkien kanssa lähti
hyvin käyntiin. Myös kansainvälistä esimerkkiä saatiin muun muassa hollantilaisesta Breda-ammattikorkeakoulusta, jossa hyödynnetään antureita
ja avoimia rajapintoja pyöräilyliikenteen seurannassa ja kehittämisessä.
Toiminnan haasteiksi nousivat perinteiset asenteet ja toimintamallit sekä
suljetut tietojärjestelmät, joita ei välttämättä haluta lähteä muuttamaan,
vaikka siitä olisikin etua. Avointa dataa hyödyntävät ratkaisut edellyttävät
myös suljettujen ja avointen toimintajärjestelmien periaatteiden ymmärtämistä. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta yhä edelleen ylläpidetään ja
tehdään hankintaratkaisuja, jotka perustuvat suljettuihin toimintamalleihin. Olisikin tärkeää, että erityisesti tietojärjestelmien hankinnan yhteydessä avoimen datan toimintamallit huomioitaisiin.
Digitaalisuuden ja tiedon merkitys tulee jatkossa korostumaan päätöksenteossa, johtamisessa ja kehittämisessä. AvoinHäme -hankkeessa on päästy
hienosti liikkeelle. Seuraavassa vaiheessa olisi hyvä selvittää tarpeita ja
mahdollisuuksia Kanta-Hämeen yhteiselle avoimelle tietoportaalille, joka
palvelisi kaikkia Kanta-Hämeen kuntia ja kaupunkeja. Olisi hyvä selvittää, mitä toiminnallisuuksia ja tietoja yhteiselle tietoalustalle halutaan ja
9
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mitkä tiedot kolmen kaupungin ja kahdeksan kunnan kannalta olisivat
hyödyllisiä. On myös tärkeää ymmärtää, mitä kokemuksia muista maakunnallisista ja kaupunkien yhteisistä tietoalustoista on saatu: mikä toimii
ja mikä ei? Yhteisiä kansainvälisestikin kiinnostavia aihealueita tulevat
olemaan ilmasto- ja ympäristöteemat, joiden parissa tehdään jo maakunnallista yhteistyötä. Myös maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta olisi hyvä saada paremmin esille koko maakuntaa koskevaa
tietoa.
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Avoimen datan hyödyntäminen
opetuksessa ja tutkimuksessa
Joni Kukkamäki, Anna Mikkonen, Inka Stormi ja
Mikko Mäntyneva, Hämeen ammattikorkeakoulu

Image by NewUnion_org from Pixabay

Avoimesta datasta puhuttaessa usein esille nousee julkisen sektorin läpinäkyvyys, verovaroin tuotettujen datavarantojen avoimuus ja demokratian edistäminen avoimuuden kautta. Toisena merkittävänä tekijänä keskustelu kääntyy paljon avoimen datan liiketoimintamahdollisuuksiin ja
yritysten edellytyksiin hyödyntää avointa dataa liiketoiminnan kehittämisessä. Samoissa määrin kuitenkaan eivät esille nouse ne mahdollisuudet,
joita avoin data tuo opetukselle ja tutkimukselle.

Avoin data opetuksessa
Avoin data tarjoaa opetukselle ja sen sisällön kehittämiselle merkittäviä mahdollisuuksia (ks. tarkemmin Coughlan, 2020; Littlejohn & Hood,
2017). Yksi suurimmista mahdollisuuksista on se, että opettajat saavat
helposti käyttöönsä reaalimaailmaa vastaavaa dataa, jota käyttää opetuksessa aineistona sen sijaan, että aineistot olisivat tekaistuja tai oikeiden aineistojen hankkimiseen jouduttaisiin näkemään suhteetonta vaivaa. Toisaalta avoin data mahdollistaa sen, että opiskelijoilla itsellään on
pääsy oman ammattialan aineistoihin tehtäessä esimerkiksi projektimuotoisia opintoja.
AvoinHäme -hankkeen aikana hankkeen henkilöstö on käynyt pitämässä
lukuisia vierasluentoja eri alojen opiskelijoille, niin AMK- kuin YAMKtasolla. Vierasluentojen tarkoituksena on ollut alkuun esitellä opiskelijoille
avoimen datan perusperiaatteet sekä sen jälkeen esittää heille oman alan
11
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avoimia aineistoja sekä konkreettisia käyttöesimerkkejä. Tärkeää on myös,
että opiskelijat ohjataan avoimen datan alkulähteille, jotta heillä on mahdollisuus löytää juuri oikeat aineistot. Erityisesti YAMK-koulutusten vierasluennoilla on virinnyt erittäin aktiivista keskustelua, kun työelämässä
jo pitkään olleille asiantuntijoille opiskelijan roolissa valkenee avoimen
datan mahdollisuudet paitsi opiskeluun, mutta myös omiin työtehtäviin
liittyen.
Näiden vierasluentojen yhteydessä opiskelijoilta on myös kerätty kyselyn
muodossa palautetta vierasluennon sisällöstä. Palautteen lisäksi samalla
lomakkeella on kerätty tietoa siitä, miten opiskelijat näkevät avoimen
datan mahdollisuudet omassa opiskelussaan sekä omalla alallaan. Vastanneita kyselyyn on yhteensä 205. Kysyttäessä miksi avoin data on opiskelijoiden mielestä tärkeää, myös he korostavat autenttisen datan hyödyntämisen tärkeyttä opetuksessa. Toisaalta opiskelijat myös pitävät tärkeänä mahdollisuutta hyödyntää avointa dataa innovoinnissa ja kokeiluissa. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Opiskelijoiden vastaukset, miksi avoin data on heidän mielestään tärkeää
(n=205).

Huomionarvoista on, että vaikka opiskelijat vierasluentojen jälkeen
ymmärtävät avoimen datan mahdollisuudet ja näkevät ne tärkeinä,
yhteensä vain noin 7 prosenttia heistä oli opiskellut aihetta aiemmin tai
koki tuntevansa aiheen hyvin, ellei jopa käyttäneensä avointa dataa. Positiivista on se, että yhteensä noin 75 prosenttia vastanneista oli kuitenkin kuullut aiheesta aiemmin tai koki tuntevansa avoimeen dataan liittyvät perusperiaatteet. Ainoastaan 19 prosenttia vastanneista ei tuntenut
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aihetta etukäteen lainkaan. Voidaankin siis todeta, että opiskelijoilla on
hyvät lähtötiedot hyödyntää avointa dataa, mutta opetuksessa riittää
vielä kehitettävää, jotta opiskelijat aidosti hyödyntäisivät sitä opinnoissaan. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Kuinka hyvin tunsit avoimen datan käsitteen ja siihen liittyvät periaatteet
ennen tätä luentoa? (n=205).

On selvää, että avoin data tarjoaa selkeitä mahdollisuuksia ennen kaikkea IT-alan opiskelijoille. He pystyvät hyödyntämään avointa dataa rajapinta-, tietokanta-, sovelluskehitys- ja analytiikkaharjoituksissa ja projektitöissä sellaisenaan. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että avoin data ei
tarjoa mahdollisuuksia ainoastaan heille, vaan myös lähes kaikkien alojen
opiskelijoille. Tarjolla on avoimena muun muassa liikenne-, paikkatieto-,
kartta-, talous-, terveys-, luonnonvara- ja media-aineistoja sekä mittavissa
määrin tilastotietoja eri toimialoilta. Näitä aineistoja hyödyntämällä opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omien opintojen näkökulmasta relevanteilla ja todellisilla aineistoilla ja oppia samalla oman alan ilmiöistä.
Samalla aineistot ja niiden käyttöön liittyvät taidot tulevat tutuiksi ja opiskelijat voivat hyödyntää näitä tietoja ja taitoja siirtyessään työelämään.
13
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Avoimen datan hyödyntäminen ei ole kiinni myöskään koulutusasteesta
tai opiskelijoiden iästä. Se soveltuu yhtä lailla AMK-/yliopistotason opetukseen kuin peruskouluihin, jossa sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi
maantiedon, biologian tai matematiikan opetuksessa. Luonnollisesti on
huomioitava, että alemmilla asteilla ja nuorempia lapsia opetettaessa
opettajalle jää suurempi vastuu analysoida ja jalostaa dataa valmiiksi opiskelijoille ja opetukseen soveltuvaksi, sillä usein avoin data on julkaistu
melko raakana. AvoinHäme -hankkeessa avointa dataa on hyödynnetty
esimerkiksi lukion 1. vuosiluokan opiskelijoiden kanssa ja nykypäivänä jo
lukioikäisillä on hyvät tiedot ja tietotekniset valmiudet hyödyntää dataa
varsin itsenäisesti.

Avoin data soveltavassa tutkimuksessa
Opetuksen ohella avoimet tutkimusaineistot ja niiden mukanaan tuomat
uudenlaiset mahdollisuudet ovat viime vuosien aikana alkaneet muuttaa merkittävästi perinteistä tutkimuskulttuuria. Avointen tutkimusaineistojen määrän hiljalleen kasvaessa tutkimuksen todennettavuus, luotettavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus voivat kasvaa merkittävästi.
Ammattikorkeakoulujen soveltavassa tutkimuksessa tuotetaan moninainen joukko erilaista dataa, jonka avaamista jatkokäyttöön suositellaan
vahvasti.
Tutkimuskontekstissa aineistojen avoimuudesta puhuttaessa on syytä
huomioida erot käsitteiden avoin data ja avoin tutkimusaineisto välillä.
Avoin tutkimusaineisto viittaa missä tahansa muodossa olevaa dataan,
kuten vaikkapa haastattelutallenteisiin, kyselyvastauksiin, mittausdataan
tai valokuviin, jotka ovat avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Tällaisen aineiston käsittely vaatii usein ihmistyötä, jotta se saatetaan koneluettavaan muotoon. Vaihtoehtoisesti tällaisen aineiston analysointi voidaan tehdä täysin ilman tietokoneohjelmistoja. Lisäksi avoimeen tutkimusaineistoon liittyy aina aineistosta tehty dokumentaatio, jonka avulla
aineisto on jatkokäytettävissä. Avoin data sen sijaan viittaa sellaisessa
muodossa olevaan dataan, jota on helppo käsitellä tietokoneohjelmistolla,
eli se on aina koneluettavaa.
Aineistojen avaaminen soveltavassa tutkimuksessa on vielä tiensä alussa.
Kansallisesti on tunnistettu soveltavan tutkimuksen aineistojen avaamisen tärkeys, mutta yliopistojen perustutkimukseen verrattuna soveltavan tutkimuksen aineistoja on toistaiseksi avattu vielä melko niukasti.
Yhtenä syynä tähän voi olla se, että ammattikorkeakoulujen soveltavassa
tutkimuksessa syntyvä aineisto on mitä moninaisin joukko erilaista dataa,
jonka erottaminen jatkokäytöllistä lisäarvoa sisältäväksi kokonaisuudeksi
voi toisinaan olla haastavampaa, kuin vaikkapa perustutkimuksessa.
Soveltavassa tutkimuksessa tuotetut aineistot kaipaisivatkin kansallisesti selkeää määrittelyä siitä, mitä aineistolla soveltavan tutkimuksen
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kontekstissa tarkoitetaan ja millaisia aineistoja halutaan avata ja säilyttää jatkokäyttöä varten.
Eri ammattikorkeakouluilla on tarjolla monipuolisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa palvelevia ympäristöjä ja infrastruktuureja.
Näillä tarkoitetaan esimerkiksi fyysisiä tai virtuaalisia, osittain rajattuja
tai täysin avoimia tietokantoja, kokoelmia ja tutkimusasemia. Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa kartoitettiin ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjen ja -infrastruktuurien avoimuutta vuonna 2015. Kartoituksen mukaan
yritysyhteistyötä harjoitettiin yli 90 prosentissa TKI-ympäristöistä ja -infrastruktuureista, mutta avoimuuspolitiikat vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi tutkimustulokset olivat rajattu tietylle käyttäjäkunnalle tai täysin
suljettuja 38 prosentissa ympäristöjä ja infrastruktuureja. Toisaalta TKIympäristöistä ja infrastruktuureista oli avoimesti yritysten käytössä vain
neljä prosenttia. Virtuaalisia infrastruktuureja ja ympäristöjä oli kartoituksen aikaan vain 16 prosenttia. (Viitasaari & Päällysaho, 2016) Tämän
luvun tosin voidaan olettaa kasvaneen viimeisten viiden vuoden aikana.
Soveltavalle tutkimukselle keskeistä onkin juuri yritysyhteistyön tekeminen, minkä on yhtäältä saatettu nähdä jopa esteenä esimerkiksi tulosten avoimuuteen. Toisaalta kuten Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa havaittiin, avoimuutta on rajattu myös muista kuin yrityssalaisuussyistä. Avoimuuden kulttuurin vahvistamista tuleekin tehdä laaja-alaisesti eri aloilla,
organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

Datan avaamisen hyödyt tutkimuskontekstissa
Mitä hyötyä aineistojen avaamisesta sitten soveltavalle tutkimukselle on
ja miksi dataa kannattaa avata? Vastaus liittyy toisaalta tieteen tekemisen periaatteisiin ja toisaalta tutkimuksen vaikuttavuuden kasvamiseen.
Ensinnäkin hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu se, että tutkimustulosten perustana olevat aineistot ovat muiden tutkijoiden hyödynnettävissä, jotta tulosten ja johtopäätösten luotettavuutta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida (Toikkanen, Kaakinen & Jauhiainen, 2019). Avoimuudella
voidaankin lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön Visio 2030 -työryhmien taustaraportissa (2019) todetaan, että pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen sekä monimuotoisen yhteistyön ohella TKI-toiminnan laatua
ja vaikuttavuutta vahvistetaan avoimuudella. Samoin avoimuudella voidaan edistää tutkitun tiedon saavutettavuutta ja tasa-arvoa, ja sen edistämiseen tulisikin sitoutua laajasti TKI-kentällä tieteentekijöistä rahoittajiin. Esimerkiksi Euroopan komission ja Euroopan tiedeneuvoston (ERC)
yhteisen Plan S -aloitteen tavoite on, että julkisilla rahoituksella tuotettujen hankkeiden tutkimusjulkaisut ovat avoimesti jokaisen saatavilla.
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Aloitteessa muun muassa linjataan, että julkisten, vuodesta 2021 alkaen
avattavien rahoitushakujen hakuehdot ja rahoitusten käyttöohjeet ovat
Plan S:n periaatteiden mukaisia. Osalla julkaisukanavista avattu aineisto
on edellytys artikkelin julkaisemiselle.
Vaikuttavuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden lisäksi avoimuus soveltavassa tutkimuksessa on merkittävä yhteistyötä vahvistava tekijä. Viime
vuosien aikana TKI-hankkeiden rahoitushauissa on suosittu yhä enenevissä määrin monialaista ja verkostomaista yhteistyötä. Ammattikorkeakoulut, yliopistot ja muut tutkimusorganisaatiot sekä yritykset ovat
yhdessä hakeneet esimerkiksi EU:n Horisontti-ohjelman rahoitusta täsmäongelmiin ratkaisuja etsiviin yhteishankkeisiin (esim. Piirainen ym.,
2018). Avoimilla aineistoilla ja julkaisuilla edistetäänkin työn näkyväksi
ja saavutettavaksi tekemistä, mikä edelleen tukee uusien yhteistyömuotojen avauksia ja verkostomaista toimintaa. Lisäksi avoimet aineistot ovat
osa tutkijan meritoitumista, sillä tutkijan tunnettuutta lisää, jos hänen
tutkimusaineistonsa ovat mahdollisimman laajasti ja avoimesti saatavilla
(Toikkanen, Kaakinen & Jauhiainen, 2019).
Merkittävyys, vaikuttavuus ja kansainvälisyys on mainittu myös Hämeen
ammattikorkeakoulun visiossa 2030. Näihin päästääkseen yhtenä virstanpylväänä on merkitty avoimen tieteen ja tutkimuksen nouseminen opetusja kulttuuriministeriön arvioinnissa tasolle 4, johon HAMK pääsi suunniteltua aiemmin, vuonna 2019 (Forsström, Lilja & Ala-Mantila, 2020).
TKI-toiminnan kasvun ja kansainvälistymisen työkaluiksi kulminoituvat
kansainväliset verkostot ja hankkeet. Käytännössä se vaatii laadukasta
tutkimusta, oikeita kumppaneita sekä hanketeknistä osaamista.

Avoin data käyttöön
On selvää, että avointa dataa voidaan käyttää monin eri tavoin opetuksessa ja tutkimuksessa. Tärkeintä tulevaisuudessa olisi keskittyä siihen,
että avoimen datan tietoisuutta lisätään oppilaitoksissa ja opettajien keskuudessa. Yhtä lailla avoimet datavarannot tulisi tehdä yhä tutummiksi
tutkijoille ja tieteen tekijöille. Avoimen datan hyödyntäminen saattaa vaatia uusia tietoteknisiä taitoja opettajilta ja tutkijoilta, joten myös näiden
taitojen lisäämiseen tulisi tarjota koulutusta ja tukea.
Tukea ja tietoa asianmukaisista, avointen aineistojen säilytyspaikoista ja
käytänteistä tuleekin tarjota niin opetus- kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohenkilöstölle. Tietämättömyys voi toimia jopa esteenä esimerkiksi
aineistonhallintasuunnitelman laatimiselle TKI-hankkeen alkuvaiheessa.
Riittävästi mitoitetut henkilöstö- että aikaresurssit tukevat avoimen datan
käyttöä. (Mikkonen, 2020)
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Tietoisuuden lisäämisen ohella on keskeistä määritellä opetus- sekä TKIyhteisöissä, mitä ammattikorkeakoulujen tutkimuksellisilla aineistoilla
tarkoitetaan. Oleellista on myös keskustella, miksi aineistojen säilyttäminen on tärkeää, ketä varten aineistoja tallennetaan ja millaisia yhteyksiä avoimella datalla on soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuteen. Samoin
keskusteluissa tulee olla avoin erilaisille näkemyksille. Esimerkiksi ristiriitaisilta voivat tuntua vaatimukset uudistuneen tietosuojalainsäädännön ja avoimuuden periaatteiden välillä. (Ks. tarkemmin Mikkonen, 2020)
Avoimen datan hyödyntäminen kiinnittyykin siis yleisesti avoimen toimintakulttuurin vahvistumiseen korkeakouluyhteisöissä.
Avoimuuden edistäminen ei kuitenkaan ole ainoastaan korkeakoulujen
harteilla, vaan siihen tulisi lisäksi sitoutua myös muiden TKI-toimijoiden,
hankerahoittajien, yhteistyökumppaneiden ja TKI-verkostojen. On esimerkiksi kannustettavaa vahvistaa monialaisten TKI-verkostojen yhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin (esim. Piirainen ym., 2018)
ja esimerkiksi jakaa tietoa onnistuneista rahoitushakuprosesseista muille
verkoston jäsenille. Toiminnan tasolla avoimen datan hyödyntäminen
ulottuukin niin avoimista aineistoista ja julkaisuista avoimeen TKI-politiikkaan ja toimintakulttuuriin.
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Avoimesta datasta potkua alueen
matkailun kehittämiseen
Minna Tarkkala ja Outi Mertamo, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaisa Paavilainen, Hämeenlinnan kaupunki

Kuva: Kanta-Hämeen kuvapankki / Flickr

Avoin data tarjoaa uusia ja toistaiseksi osittain vielä tuntemattomiakin
mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla. Pienelle matkailualueelle avoin data
tarjoaa uudenlaisia toteutuksia kohteiden näkyvyyden, saavutettavuuden,
palvelun laadun ja liiketoiminnan kehittämisen osalta.
Avoimen datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä on kokonaisuudessaan kovin vähäistä matkailutoimijoiden keskuudessa. Tätä
dataa hyödyntämällä voidaan kehittää toimintaa, oppia tuntemaan asiakkaat paremmin ja markkinoida tehokkaammin. Lisäksi monien avoimen
datan palveluiden avulla voidaan parantaa myös asiakaspalvelua. Avoin
data mahdollistaa rajattoman määrän mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita. Valmiita ratkaisuja Hämeessä ovat Tavastia Events avoimen datan
tapahtumarajapinta ja Kanta-Hämeen kuvapankki (www.flickr.com/
people/160226114@N02/) Flickr-palvelussa.
AvoinHäme -hankkeessa alettiin kehittää Tavastia Events -rajapintaa pääkaupunkiseudulla kehitetyn Linked Events -rajapinnan pohjalta. Tavastia
Events toimii kaikkien Kanta-Hämeen tapahtumien kotina. REST-rajapinnan avulla kuka tahansa voi syöttää tapahtumansa, koosta ja aiheesta
riippumatta. Tavastia Events on tehty kaikille ja se on täysin maksuton.
Alusta pitäen Tavastia Events on pidetty mahdollisimman avoimena.
Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi lisätä rajapintaan tapahtuman
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ilman, että se kulkee moderoinnin kautta. Avoimuus luo luottamusta niin
selailijan kuin tapahtuman järjestäjän välille. Tässä on onnistuttu, sillä
koko kahden vuoden aikana palvelusta ei ole jouduttu poistamaan yhtäkään asiatonta tapahtumaa.

Uudet sivut avoimella lähdekoodilla
Hämeenlinnan kaupunki on tuottanut verkkosivuilleen tapahtumakalenteria jo sivuston alkuajoista lähtien. Ensimmäiset Hämeenlinnan kaupungin verkkosivut julkaistiin vuonna 1997. Vaikka Hämeenlinnassa toimii
useita kalentereita eri verkkosivuilla, ovat monet tottuneet hakemaan tietoa kaupungin ylläpitämästä tapahtumakalenterista. Kaupungin verkkosivuille tapahtumia syötettiin vuosien ajan käsin. Koska tapahtumia oli
vuodessa useampi tuhat, oli tehtävä työläs, varsinkin kun tapahtumiin tuli
muutoksia ja tietoja piti korjailla.
Kun verkkosivujen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2018, päätettiin samalla pyrkiä eroon työläästä kalenterista ja kehittää uusi tapa
tuottaa tapahtumatietoa verkkosivuille. Samaan aikaan HAMKissa käynnistyi AvoinHäme -hanke, jonka tavoitteet osuivat yksiin kaupungin tarpeiden kanssa. HAMK ja kaupunki lähtivät kehittämään Tavastia Events
-kalenteritietokantaa, jonne jokainen tapahtuman tuottaja voi itse syöttää
tapahtumansa. Tietokannasta kuka tahansa voi hakea tiedot omiin kalentereihinsa, verkkosivuille, palveluihin tai mobiilisovelluksiin.
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Avoimen lähdekoodin eduiksi nähtiin rajapintojen avautuminen eri palveluihin. Rajapinta hämeenlinna.fi:stä Tavastia Eventsiin saatiinkin projektissa rakennettua teknisesti melko vaivatta. Rajapinnan kehityksestä on
vastannut alusta asti HAMK kaupungin kommenttien pohjalta ja aiemmin
tehtyjen rajapintojen muotoseikat huomioiden.

Sivusto yhdisti kaupungin palvelut ja matkailun
Kaupungin sivustouudistuksen yhteydessä tehtiin linjanveto, jossa matkailun sivusto, visithämeenlinna.fi, ja kaupungin sivusto, hämeenlinna.
fi, sulautettiin yhdeksi sivustoksi, jolla on yksi yhteinen tapahtumakalenteri: www.hameenlinna.fi/tapahtumat. Muutos on näkynyt erittäin positiivisesti erityisesti visithämeenlinna.fi:n kävijämäärässä, joka kasvoi 61,2
prosenttia vuoden 2019 aikana.
Hämeenlinna.fi -sivuston kalenteri on löytänyt hyvin paikkansa. Sinne
tuotettiin vuoden 2019 aikana noin 2 500 hämeenlinnalaista tapahtumaa.
Hämeenlinnan sivuilla käy kuukaudessa noin 80 000 kävijää, kalenterissa
käy 3 000–5 000 ja lisäksi tapahtumanostoja on monilla eri sivuilla. Sisältöjä kalenteriin tuottavat laajasti kaupungin lukuisien toimijoiden lisäksi
myös kantahämäläiset järjestöt ja yhdistykset. Moderointia ei ole juurikaan tarvinnut tehdä, sillä tapahtumasisällöt ovat olleet toimivia ja kaupungin sivustolle sopivia.
Yhteistyö AvoinHäme -hankkeen kanssa synnytti hyvän lopputuloksen,
johon Hämeenlinnan kaupunki on erittäin tyytyväinen. Kalenterin kehitystyö jatkuu edelleen ja siitä on jalostettu muun muassa sisältöä Hämeenlinna taskussa -sovellukseen. Myös monet muut kunnat ovat olleet kiinnostuneita avoimen rajapinnan kuntakalenterin toteutuksesta. Takaisin
suljettuun yhden toimijan omistamaan kalenteriin ei ole enää onneksi
paluuta näkyvissä.

Avoimen datan kuvapankki
Avoin data voi olla myös jotain visuaalisempaa ja näkyvämpää kuin tietokannat ja niihin talletettu tieto. Hämeessä on kerätty avoimen datan kuvapankkia Flickr -palveluun. Kuvapankkiin kerätyt kuvat ovat vapaasti ja
avoimesti kaikkien hyödynnettävissä eri tarkoituksiin. Alueen matkailun
kehittymisen näkökulmasta kuvapankki mahdollistaa kaikille matkailutoimijoille laadukkaita ja tasalaatuisia kuvia, jotka noudattelevat suunniteltua kuvalinjausta. Kuvien merkitys matkailukohteen markkinoinnissa
ja myynnissä on nykyään ratkaisevaa, jonka vuoksi yhteisen avoimen
kuvapankin uskotaan edistävän koko alueen matkailuelinkeinoa.
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Kuvapankki on mahdollistanut laadukkaiden kuvien hyödyntämisen
muun muassa kuvituksena erilaisissa markkinointi- ja viestintätarkoituksissa. Kuvapankkia ylläpitää Hämeen liitto ja uusien kuvien lisääminen
tapahtuu heidän kauttaan. Alkujaan matkailuhankkeiden kuvamateriaalien keräämistä varten perustettu kuvapankki on laajentunut sittemmin
koko maakunnan käyttöön. Palvelua on markkinoitu AvoinHäme- ja matkailuhankkeiden sidosryhmille uutiskirjeiden ja blogikirjoituksien avulla.

Tulevaisuus avoinna – pienelle Hämeelle
potkua tekemiseen
Tulevaisuudessa digitaaliset palvelut ja alustatalouden ratkaisut tulevat
hyödyntämään avointa dataa laajalti. Visit Finland rakentaa kansallista
tietovarantoa matkailutoimijoille ja Suomen matkailutuotteille. Avoimet
rajapinnat mahdollistavat tulevaisuudessa, että yritys syöttää omat tietonsa ja myytävät tuotteensa yhteen paikkaan, jonka jälkeen ne on useassa
paikassa näkyvissä (Kosonen, 2019).
Todennäköistä on, että matkailutoimijoiden tiedot ja tuotteet siirtyvät
tulevaisuudessa eri järjestelmien välillä avointen rajapintojen avulla ilman
yritysten panostuksia. Rajapinnat tuovat liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia ja kasvua. Liiketoiminnan kehittäminen on kuitenkin avainasemassa, jotta yritykset voivat hyödyntää uudet tulevaisuuden ratkaisut ja
mahdollisuudet. Uudet sovellukset ja ratkaisut tuovat myös mahdollisuuksia ottaa avointa dataa hyötykäyttöön ilman, että yrityksen on investoitava
omien teknisten sovellusten kehittämiseen.
Kuten kuvapankin, myös Tavastia Eventsin ylläpito siirtyy AvoinHäme
-hankkeen päättyessä Hämeen liitolle. Näin mahdollistetaan jatkossakin
avoimen datan palveluiden hyödyntäminen alueella. Liitto on tehnyt tarvittavat kilpailutukset ylläpitotahojen löytämiseksi.
Tapahtumarajapintaa on kehitetty eteenpäin liiton toiveiden mukaisesti ja
lisäksi pian saatavilla on Tavastia Events -liitännäinen, jolla kuka tahansa
saa tapahtumarajapinnan helposti eri sivustoille käytettäväksi. Tämä
edesauttaa rajapinnan tunnettuutta yhä tehokkaammin.
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Avoimen datan mahdollisuuksia
liikenteessä
Juuso Saarinen ja Atte Partanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Photo by Aleksejs Bergmanis by Pexels

Liikenteestä sekä maalla että merellä löytyy Suomessa monia avoimen
datan lähteitä. Avoin data itsessään on dataa, joka on koneellisesti hyödynnettävää sekä lisensoitu avoimella lisenssillä. Hyödyntäjiä tälle datalle
on sekä yksityisellä että viranomaispuolella. Kohteita, joissa dataa voidaan hyödyntää, löytyy esimerkiksi tutkimuspuolella sekä erilaisissa
sovelluksissa. Lähteitä on selvitetty ja hyödynnetty HAMK Smart -tutkimusyksikössä ja AvoinHäme -hankkeessa sekä esimerkiksi Liikenne 4.0
-hankkeessa.

Avoimen liikennedatan palveluja Suomessa
Suomessa on saatavilla liikenteeseen liittyvää avointa dataa useammalta
tarjoajalta. Näitä ovat muun muassa Traffic Management Finland (ent. Liikennevirasto), Väylä sekä Tilastokeskus. Dataa näistä palveluista on saatavilla sekä koneellisesti rajapintojen kautta että ladattavina tiedostoina.
Traffic Management Finlandin Digitraffic -palvelusta on saatavilla ajankohtaista liikennetietoa, ja tämänhetkistä ja ennustesäätietoa Suomen
tieverkosta, rautatieliikenteestä ja meriliikenteestä. Palvelun kehitys on
alkanut jo vuonna 2002. Vasta vuosina 2014–2018 palvelusta on alkanut
saamaan avointa dataa käyttäjien hyödynnettäväksi. (Digitraffic, 2020)
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Väylän Digiroad-palvelusta on saatavilla koko Suomen tie- ja katuverkon
keskilinjageometria sekä näihin liittyviä tärkeimpiä ominaisuustietoja.
Digiroad on alun perin otettu käyttöön jo vuonna 2004. Digiroad-aineistoa hyödyntävät muun muassa Hätäkeskuslaitos sekä eri navigaattorivalmistajat. (Väylä, 2020)
Tilastokeskuksen kautta on saatavilla useampi liikenteeseen liittyvä
aineisto. Näihin sisältyy tietoa tie-, meri- ja ilmailuliikenteestä, kuten esimerkkeinä tieliikenneonnettomuudet ja tavarankuljetukset tieliikenteessä.
Onnettomuustilastot sisältävät poliisin tietoon tulleet ja Tilastokeskukselle ilmoitetut tieliikenneonnettomuudet, jotka ovat johtaneet henkilövahinkoon. Tavarankuljetukset aineisto sisältää tietoa Suomeen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoiminnasta ulkomailla. (Tilastokeskus,
2020)

Missä kaikessa liikennedataa voidaan hyödyntää
Liikenteestä ja liikenneverkoista saatavaa dataa voidaan hyödyntää monin
eri tavoin. Dataa voidaan käyttää tutkimuksen parissa aineistona, kehittää yleiseen käyttöön tarkoitettuja sovelluksia sekä kaikkea näiden ympärillä. Koska data on saatavilla avoimesti, sitä voivat käyttää kaikki harrastelijoista viranomaistahoihin eri tarpeisiin ja tarkoituksiin.
Mahdollisia sovelluksia ovat erilaiset navigaatiosovellukset, näistä yhtenä
hyödyntäjänä Here-kartat, tai harrastelijoiden käyttöön tarkoitettu Julia
– Junaliikenteen havaintojärjestelmä, jossa rautatieharrastajat voivat kirjata havaintojaan junista. Kyseinen palvelu näyttää Digitraffic-järjestelmän julkaisemaa junaliikenteen reaaliaikadataa junien aikatauluista ja
tilanteista.
Tutkimuksen näkökulmasta HAMK Smart -tutkimusyksikössä toteutettiin opinnäytetyö (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052012514), jossa
yhdistettiin tietoja tieverkosta ja liikenteestä saatavista onnettomuustilastoista. Tiedon yhdistämisen jälkeen voidaan tehdä tarkempaa analyysiä
tieosuuksien onnettomuusriskeistä. Tästä saatavalla datalla esimerkiksi
yrityksellä olisi mahdollisesta suunnitella ajoneuvojen logistiikkareitit
sen mukaan missä riski joutua onnettomuuden vaikutusalueelle olisi pienin. Tähän sisältyy sekä ajoneuvon suora riski joutua itse onnettomuuteen,
mutta myös mahdollisten viivästysten välttäminen.
Toisena tutkimuskohteena on Liikenne 4.0 -hanke, jossa pääpaino avoimen datan näkökulmasta on pyöräilyyn liittyvä data. Tutkimusaineisto
on kerätty kaupunkipyöräpilotin ajalta. Kerättyä dataa on tarkoituksena
käyttää kaupunkipyöräjärjestelmän suunnitteluun ja saada aikaan päätöksiä asemapaikkojen sijoittamiselle datan avulla. Datasta voidaan myös
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tehdä analyysiä siitä, mitkä reitit ovat olleet käytetyimmät ja tämän avulla
voidaan edistää pyöräilyyn liittyvää liikennesuunnittelua.

Hämeenlinnan kaupunkipyörät
Hämeenlinnan kaupunkipyörät ovat Tšekkiläisen HomePort yrityksen
valmistamia ja pyörät ovat sähköavusteisia (kuva 1). Hämeenlinnassa on
käytössä 20 pyörää, jotka ovat osana HAMKin pilottia, joka loppuu huhtikuussa 2020. Hankkeen kumppanina toimii Rolan Oy, joka toimitti kaupunkipyörät ja niihin liittyvät tietojärjestelmät, ylläpidon ja käyttäjätuen.
(Hämeenlinna, 2020)

Kuva 1. Kaupunkipyörät. (Kuva: Saana Salo)

Pyöräjärjestelmän data ja sen hyödyntäminen
Hämeenlinnassa oleva pyöräjärjestelmä kerää pyörästä tietoa, kuten GPStiedon ja akun varauksen tilan. Järjestelmään voidaan GPS-pisteiden
mukaan määritellä virtuaaliset asemat, joten fyysisiä asemia ei tarvitse
pystyttää. Lisäksi voidaan määrittää alueet, joiden ulkopuolelle mentäessä pyörä lukitaan. Taustajärjestelmä kerää vuokrauksista tietoa, johon
liittyy asiakas, vuokrattu pyörä, vuokrauspaikka, määränpää, vuokrauksen kesto ja pyörän palautuspaikka. Näillä voidaan tehdä analyysiä siitä,
mitkä asemapaikat ovat suosituimpia sekä kuinka paljon aikaa matkoihin
käytetään. GPS-pisteiden avulla voidaan lisäksi tehdä esimerkiksi analyysia, onko reittien välillä yhteneväisyyksiä.
Älykäs taustajärjestelmä auttaa myös palvelunkehittäjiä ja datan hyödyntäjiä. Liikenne 4.0 -hankkeen pyöräjärjestelmästä saatavaa dataa hyödynnetään pyöräilyinfran suunnittelussa ja kerättyä dataa voidaan käyttää
myös opetusmateriaalina. Tutkimuksellisesti kiinnostavaa on GPS-datan
ja vuokraustietojen yhdistäminen ja miten tätä tietoa voitaisiin hyödyntää.
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Tarkoituksena on myös verrata vuokraustietoja Ilmatieteen laitoksen tuottamaan avoimeen säädataan, jolloin voidaan myös vertailla, kuinka suuri
vaikutus säällä on vuokrauksen määriin.
Liikenne 4.0 -hankkeessa on päätetty, että keskitytään avoimen dataan ja
myös rajapintaselvityksiin kolmelta eri osa-alueelta. Nämä ovat vuokrausja maksujärjestelmät, operaattori- ja kunnossapitopalvelut ja kaupungille
tuotettu data. Näille on tarkoituksena Liikenne 4.0 -hankkeen aikana
tehdä tarkka suunnitelma, jonka avulla kaupunki voi kilpailuttaa kaupunkipyöräjärjestelmätoimittajia. Avoimen datan rajapinnan tavoitteena
on jakaa pyöräjärjestelmätietoa, joka sisältää tiedon esimerkiksi asemien
tilanteesta. Usein järjestelmien integrointi ja avoimuus on ollut monelta
osin heikkoa ja monesti järjestelmätoimittajat ovat keskittyneet vuokrausja maksujärjestelmien rajapintoihin, jolloin operaattorille tärkeää dataa
on vain suljettuna järjestelmätoimittajien omissa järjestelmissä. Tällöin
kaupungin omien sovelluksien tekeminen on haasteellista tai jopa mahdotonta toteuttaa.

Liikennedatan hyödyntämisen mahdollisuudet
Avointa dataa on tällä hetkellä saatavilla jo huomattava määrä. Kun järjestelmät kehittyvät, on mahdollista, että dataa tulee saataville lisää. Jo nyt
on liikennedatan ympärille rakennettu monenlaisia toteutuksia ja hyödyntäjiä, jotka auttavat käyttäjiä. Tällä hetkellä on kehitettynä monia toteutuksia yksittäisiin kaupunkeihin. Jos nähdään että jokin yksittäinen toteutus on hyödyllinen käyttäjille, on mahdollista, että sama toteutus monistetaan myös muihin kaupunkeihin. Jos projekti on toteutettu kokonaan
avointa dataa ja lähdekoodia hyödyntäen, olisivat kustannukset maltillisemmat kuin uutta kehittäessä.
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Avoimen datan ratkaisuja biotalouteen
Juuso Saarinen ja Olli Koskela, Hämeen ammattikorkeakoulu

Photo by Ákos Szabó by Pexels

Avointa dataa biotaloudesta on saatavilla monilta toimijoilta, kuten erilaisilta julkisorganisaatioilta. Avoin data on dataa, joka on hyödynnettävistä koneellisesti ja on lisensoitu avoimella lisenssillä. Biotalouteen kuuluvat erilaiset luontoon ja ympäristöön liittyvät alueet, kuten vesistöt ja
maatalous. AvoinHäme -hankkeessa on toteutettu erilaisia avoimen datan
ja avoimen lähdekoodin ratkaisuja biotalouden parissa. Omien toteutusten lisäksi hanke on osallistunut hankkeen ulkopuolisten projektien
kehittämiseen.

Biotalouden avoimen datan lähteitä Suomessa
Suomessa on saatavilla monenlaista avointa dataa liittyen biotalouteen.
Dataa tarjoavia organisaatioita ovat muun muassa Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos. Näiden organisaatioiden perustoiminta on tutkimuksen tekeminen. Kun edellä mainitut organisaatiot tarjoavat avointa
dataa muun muassa tutkimustuloksistaan liittyen esimerkiksi kiertotalouteen vähähiilisyyden edistäjänä, yksityiset toimijat voivat kehittää omaa
liiketoimintaa tai jopa luoda täysin uusia palveluita ja tuotteita.
Suomen ympäristökeskus eli SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Laitoksen tarkoituksena on toimia kestävän kehityksen tiedon ja
osaamisen tarjoajana. Kansallisen toiminnan lisäksi SYKE toimii yhteistyössä monien kansainvälisten toimijoiden kanssa. (Suomen ympäristökeskus, n.d.)
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Luonnonvarakeskus eli Luke on maa- ja metsätalousministeriön alainen
tutkimuslaitos. Keskuksen tarkoituksena on tehdä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita viranomaistoiminnan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. (Luonnonvarakeskus,
2020)
Sekä SYKE että Luke tarjoavat biotalouteen liittyviä avoimen datan tuotteita. Suomen ympäristökeskuksen tapauksessa tietoja ovat organisaation
itsensä lisäksi pääasiassa tuottaneet ja keränneet elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY). Luonnonvarakeskuksen avoin data tulee
keskuksen omien tutkimus- ja seurantatöiden seurauksena. Teknisesti
molempien tahojen osalta dataa on saatavilla sekä rajapintojen kautta että
ladattavina tiedostoina. Avointa dataa on saatavilla esimerkiksi vedenlaadun mittauksista ja metsätuhoriskeistä paikkatietona.
Edellä mainittujen lisäksi välillisesti biotalouteen liittyvää avointa dataa
löytyy Maanmittauslaitokselta sekä Ilmatieteen laitokselta. Maanmittauslaitoksen kautta on saatavilla paikkatietoaineistoa , jota voitaisiin yhdistää vaikkapa Luken keräämään dataan. Ilmatieteen laitokselta on saatavilla monenlaista dataa säähavainnoista ilman radioaktiivisuuteen. Erityisesti säähavaintoja on hyödynnetty AvoinHäme -hankkeen omissa
toteutuksissa.

Hankkeena mukana erilaisissa toteutuksissa
AvoinHäme -hanke on ollut mukana erilaisissa biotalouden toteutuksissa
suoraan toteuttajana sekä ohjaamassa eri toimijoita ja projekteja kohti
avoimen datan tehokkaampaa hyödyntämistä. Hankkeen omiin toteutuksiin sisältyy esimerkiksi ilmanlaadun mittaamisen projekti. Lisäksi
hanke on osallistunut esimerkiksi Lepaan maakirjaston verkkototeutuksen kehittämiseen. Toteutuksista on saatavilla uutta avointa dataa kuten
esimerkiksi maakirjaston maaperän mittaustuloksia.

Maakirjasto Lepaalla
HAMKin Lepaan kampukselle rakennettiin maaperän eri laatujen mittaamiseen tarkoitettu maakirjasto. Maakirjasto sisältää yhdeksän rakennettua maalaatikkoa, joihin jokaiseen on upotettu kolme sensoria eri syvyyksille. Sensoreiden lisäksi jokaisesta laatikosta otetaan automaattisesti
kuva päivittäin. Mitattavaa dataa voidaan esimerkiksi käyttää erilaisissa
koulutuksissa kuten tietojenkäsittelyn opinnoissa tai vaikkapa maanviljelyksen parissa. Erityisesti maakirjaston data alkaa tuottaa hyötyä pitkän
ajan kuluessa vertailtavan tiedon kertyessä .
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AvoinHäme -hanke osallistui toteutukseen kehittämällä maakirjastolle
verkkosivuston ja avoimen rajapinnan kerättävän datan jakamista ja esittämistä varten. Sivustoon sisältyy maakirjaston perustietojen lisäksi mahdollisuus vertailla maalaatikoiden mittauksia keskenään, verrata maalaatikon mittauksia säätietoihin ja katsella kuvia jokaisesta laatikosta. Näytettävät säätiedot käyttävät Ilmatieteen laitoksen avointa dataa, joka saadaan alle 200 metrin päässä sijaitsevalta mittausasemalta. Lisäksi kehitetty rajapinta mahdollistaa kaiken tämän tiedon hakemisen koneellisesti
ilman rajoituksia eli avoimena datana. Maakirjasto ja verkkopalvelu julkaistiin yleisölle Lepaan näyttelyn yhteydessä vuonna 2019. (Saarinen, J.
2019)

Ilmanlaadun mittaus
Yhtenä avoimen datan toteutuksena hankkeessa rakennetaan ilmanlaadun mittausta varten sensoripaketteja, joiden keräämä data on tarkoitus
julkaista avoimena datana. Datan lisäksi julkaistaan lähdekoodi, tekniset piirustukset, komponenttilistaukset ja ohjeet, jotta sama kokonaisuus
voidaan toistaa myös muualla. Kokonaisuudessa tullaan hyödyntämään
avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Paketteja rakennetaan 20, jolloin niillä
saadaan kerättyä dataa kattavalta alueelta. Sensoreita aiotaan sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan joko kaupunkien kanssa yhteistyössä tai sitten
HAMKin eri kampuksille. Yhteen sensoripakettiin sisältyvät anturit pienhiukkasille, lämpötilalle, ilmanpaineelle ja -kosteudelle. Mittauksista saatavia tietoja voisivat hyödyntää esimerkiksi kaupungit tilastoinnin apuna
tai mahdollisesti löytääkseen poikkeuksia ilmanlaadussa.

Lyhyt mittauskokeilu lukion tiedelinjan kanssa
Hankkeessa tehtiin myös lyhyt kokeilu Hämeenlinnan Kaurialan lukion
tiedelinjan kanssa valmiita mittareita hyödyntämällä. Projektin aikana
oppilaat keräsivät luokista lämpötilan, ilmankosteuden ja hiilidioksidin
määriä sekä erillisillä painikkeilla kerättyä tietoa, milloin luokassa on tuntunut ”väsyneeltä”. Tästä oppilaat tuottivat visualisointeja, joissa nähdään,
onko mittaustiedoissa havaittavissa yhtäläisyyttä painallusten kanssa.
Kokeilussa opiskelijat pääsivät oppimaan esimerkiksi mittausdatan käsittelyä sekä ylipäänsä pääsivät tutuiksi avoimen datan kanssa.

Navettaolosuhteiden jatkuva mittaaminen
AvoinHäme -hankkeen lisäksi HAMK Smart -tutkimusyksikkö on aktiivinen avoimen datan edistäjä myös muissa projekteissa, kuten yhteistyössä
HAMK Bio -tutkimusyksikön kanssa tehdyssä navetan olosuhteiden mittauksessa, jossa pyrittiin selvittämään lehmien elinolosuhteiden jatkuvan
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monitoroinnin mahdollisuutta ja mielekkyyttä. Lehmien viihtyisten elinolosuhteiden on arvioitu olevan yksi merkittävimmistä lypsyrytmiin vaikuttavista tekijöistä (Rodenburg, 2017). Lypsyrytmillä, ja siten välillisesti myös olosuhteilla, on merkittävää vaikutusta tuotantomääriin sekä
laatuun (Bruckmaier, 2001, Bach & Busto, 2005, Friggens & Rasmussen,
2001). Tammelassa sijaitsevassa HAMKin Mustialan kampuksen koulutusnavetassa testattiin kaupallisia sisäkäyttöön tarkoitettuja ERS-CO2
(ELSYS) mittalaitteita olosuhteiden mittaamiseen. Yleisesti elinolosuhteiden mittaaminen on keskittynyt lämpötilan ja ilmankosteuden yhteisvaikutukseen. Näiden lisäksi mitattiin valoisuutta ja hiilidioksiditasoa.
Laitteet kestivät navettaolosuhteita noin viisi kuukautta. Tänä aikana tiedonsiirto laitteista toimi hyvin: asetetusta 15 minuutin lähetysintervallista 81,7 prosenttia saapui ajallaan ja 99 prosenttia intervalleista oli kestoltaan korkeintaan 60 minuuttia (Koskela, Virtanen, Kukkamäki, Aronen
& Kunttu, 2020). Tiedonsiirto toteutettiin LoRaWAN™-verkossa. Mitatut
lämpötilan ja kosteuden vaihtelut olivat viiden kuukauden tarkastelujaksolla hyvin samanaikaisia, mikä motivoi kehittämään mittausasetelmaa
edelleen (Koskela ym 2020 b). Myös Ilmatieteen laitoksen lähimmän eli
Jokioisten Ilmalassa sijaitsevan sääaseman säähavaintoja verrattiin sekä
navetan olosuhteisiin että karjan maitotuotantoon. Mittalukemat ERSCO2 -laitteista sekä vastaavan ajan säähavainnot Ilmalan asemalta on
saatavilla avoimena datana, Creative Commons Nimeä 4.0 -lisensoituna
(Koskela, Partanen, Kukkamäki & Kunttu, 2020).

Lopuksi
Erilaisten projektien myötä hankkeen on onnistunut kasvattaa avoimen
datan osaamista ja tietoisuutta sekä HAMKissa että muissa toimijoissa.
Esimerkiksi lukion kanssa tehty projekti antoi opiskelijoille uutta tietoa
avoimesta datasta ja miten he voisivat sitä hyödyntää tulevaisuudessa.
Tutkimuksen ja kehityksen lisäksi tietoisuutta avoimesta datasta on saatu
kasvatettua projektien loppukäyttäjien kautta, esimerkiksi maakirjaston tarjoama avoin data hyödyttää maataloudessa toimivia. Osaamisen
lisäksi hanke on voinut myös julkaista kerättyä dataa avoimena, jonka
hyödyntämismahdollisuuksia on monia kuten olemassa olevan toiminnan kehittämisessä.
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Muualla julkaistut artikkelit
AvoinHäme -hankkeen aikana on tuotettu artikkeleita
myös kansainvälisiin konferensseihin ja lehtiin.
Erityisesti niissä on hyödynnetty AvoinHäme -hankkeen
tuloksia case-tutkimuksina. Näistä julkaisuista
olemme koonneet teille tutustuttavaksi tiivistelmät ja
mukaan olemme liittäneet myös linkit, joiden takaa
julkaisut ovat luettavissa kokonaisuudessaan.
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Open Data Ecosystems in Public
Service Development
Minna Tarkkala, Joni Kukkamäki, Jari Jussila, Iivari Kunttu,
Hämeen ammattikorkeakoulu
Juuso Heinisuo, Hämeenlinnan kaupunki

Abstrakti
Open data can be used to promote better information sharing and joint
co-creation between public organizations such as cities or governments
and their citizens. In addition to this, openly available data and open
technologies provide new opportunities to develop new products and services in both the public sector and private businesses. This development
often requires close collaboration between various stakeholders including software developers, research institutes, public actors such as governments and cities as well as commercial actors. Jointly developed co-creation models and practices are able to improve the commitment of different stakeholders and ensure that the created solutions are based on real
needs. This kind of collaboration is particularly beneficial in, for example,
the work related to smart city development.

Tarkkala, M., Kukkamäki, J., Jussila J., Kunttu I. & Heinisuo J. (2020).
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Open Data and Open Source Enabling
Smart City Development: A Case Study
in Häme Region
Jari Jussila, Joni Kukkamäki, Mikko Mäntyneva,
Hämeen ammattikorkeakoulu
Juuso Heinisuo, Hämeenlinnan kaupunki

Abstrakti
Open data offers possibilities to accelerate both innovations and co-creation activities in cities and regions. Likewise, open source software development is an efficient way to create new services. Open data can be used to
promote better information sharing and offers various opportunities for
third-party developers. Co-creation improves the commitment of different stakeholders and ensures that the created solutions are based on real
needs. For these reasons, it is only logical that these two themes are linked
together in smart city activities. This paper presents a practical open data
and co-creation development made in the region of Häme, Finland. This
paper contributes to smart cities research by describing the development
of two smart city services: the Tavastia Events API and "Hämeenlinna
in pocket" smartphone application. It describes strategies that facilitate
beneficial participation and collaboration in smart city open data initiatives. Based on Linked Events, an open source solution developed for the
city of Helsinki, modification and implementation were made to create
a centralized and open service, to collect and publish event-related data
via an application programming interface (API) in the Häme region. A
smartphone application was then developed, making use of the developed
Events API and other data sources, to provide citizens with the most common digital services, and a platform for digital participation in Häme.

Jussila, J., Kukkamäki, J., Mäntyneva, M. & Heinisuo, J. (2019). Open
Data and Open Source Enabling Smart City Development: A Case Study in
Häme Region. Technology Innovation Management Review, 9(9), 26–35.
http://doi.org/10.22215/timreview/1266
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Development of ICT education in
digitalizing business environment
Joni Kukkamäki, Vesa Salminen, Heikki Ruohomaa,
Hämeen ammattikorkeakoulu

Abstrakti
We are moving towards fourth industrial revolution through the development of digitalization. Globalization, shortage on resource, change on
purchase behavior, urbanization e.g. influences on new competitive situation in every domain. This causes both remarkable pressure for change
and opportunities for most of the industry. The development of competitiveness of the education is attractive. Continuous maintenance requires
co-operation between companies, smart clusters and R&D; how to continuously and systematically develop co-operation in digitalizing business
environment. This article introduces created development process and
framework for developing and organizing ICT education to support the
competitiveness of universities, but also to support the transition towards
digitalization and innovation based on the regional “Smart Specialization”
strategy. It introduces model to renew ICT based higher education so that
it will support continuous development of personnel competence. It also
offers for the enterprises opportunity to involve in business co-evolution
and initialization of new technologies and skills. Model also provides possibility to test products and services in transdisciplinary value networks.

Kukkamäki, J., Salminen, V. & Ruohomaa, H. (2018). Development of
ICT Education in Digitalizing Business Environment. Acta Technica
Napocensis - Series: Applied Mathematics, Mechanics, And Engineering,
61(4), 719–726. https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta/article/
view/1104/1026
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Tavastia Events –
avoin tapahtumarajapinta
Outi Mertamo, Joni Kukkamäki, Hämeen ammattikorkeakoulu

Avoin data ja avoimet rajapinnat ovat tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Tavastia Events avoin tapahtumarajapinta tarjoaa uusia mahdollisuuksia
tapahtumien järjestäjille, kunnille, kaupungeille ja lukuisille eri toimijoille
mukaan lukien uusien sovellusten ja palveluiden tarjoajat. Avoin tapahtumarajapinta mahdollistaa tapahtumien tiedon jakamisen avoimesti ja
rajattomasti. Haasteena kuitenkin näkymättömän ymmärtäminen.
Monenlaista dataa on tarjolla avoimena, mutta datan hyödyntäminen on
vielä alkutekijöissä monilla aloilla. Avoimen datan hyödyntämistä on tutkittu paljon ja uusien hyödyntämistapojen kehittämiseksi on ollut useita
kehityshankkeita käynnissä Suomessa. AvoinHäme -hankkeessa ryhdyttiin vuonna 2017 syksyllä pohtimaan avoimen datan hyödyntämistä tapahtumien esittämisessä digitaalisesti. Hankkeessa lähdetiin rakentamaan
avointa tapahtumarajapinta pilottia, josta syntyi lopulta oikea tuote, joka
todettiin erittäin tarpeelliseksi.

Tapahtumanjärjestäjällä tarve näkyä kaikkialla
Tapahtumanjärjestäjillä on tarve näkyä mahdollisimman monessa kanavassa ja näin saada laajaa markkinointia tapahtumalle. Erilaisia verkkoportaaleja ja sovelluksia, joista asiakas voi hakea tapahtumia tiettynä
ajankohtana tai tietyllä teemalla on tarjolla useita. Asiakas käyttää sitä
portaalia tai sovellusta, jota on tottunut käyttämään. Tapahtumanjärjestäjän osalta ongelmana on, että jokaiseen erilliseen verkkosivustoon, tapahtumaportaaliin tai sovellukseen on syötettävä tapahtuman tiedot erikseen.
Eri paikoissa pyydetään syöttämään, lähes poikkeuksetta, samat tiedot
tapahtumista. Sama haaste tulee eteen, jos tietoja täytyy muokata, esimerkiksi muuttaa ajankohtatietoja. Tapahtumanjärjestäjän kannalta ideaalitilanteessa tapahtuma syötetään yhteen tietokantaan yhden kerran, josta
tieto leviää eri verkkosivuille ja sovelluksiin. Tähän ongelmaan Tavastia
Events tietokanta tarjoaa ratkaisun.
Kunnat ja kaupungit esittelevät monien muiden sivustojen ohella lähellä
olevia tapahtumia. Monissa paikoissa tapahtumat päivitetään edelleen
sivustoille manuaalisesti eli työntekijöiden voimin. Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien myötä tapahtumat pitäisi saada eri sivustoille
automaattisesti ja näin työntekijöiden resurssit säästyisivät muihin töihin.
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Avoimen tapahtumarajapinnan avulla on kuntien mahdollista rakentaa omille verkkosivuilleen tapahtumakalenteri, joka hakee tapahtumat
tapahtumatietokannasta. Näin verkkosivustolla on aina ajantasainen tieto
lähellä olevista tapahtumista.

Haasteena näkymättömän toiminnan selittäminen
AvoinHäme -hankkeen aikana todettiin, että yrittäjien, kuntatoimijoiden, asukkaiden ja monien muiden sidosryhmien haasteena oli ymmärtää mistä avoimessa datassa ja avoimessa tapahtumarajapinnassa eli
Tavastia Eventsissä oli kysymys. Tavastia Events -sivusto oli luotu uusien
tapahtumien syöttämistä varten ja esittämään tietokannan sisältöä. Avoimessa tapahtumarajapinnassa on todellisuudessa kysymys tietokannasta
ja rajapinnoista eli sovelluskomponenteista, jotka mahdollistavat järjestelmien keskustelun automaattisesti keskenään määritetyllä tavalla. Näitä
rajapintaelementtejä ei voi nähdä ja havaita muutoin kuin dokumentaatiosta, jonka vuoksi avoimen rajapinnan toimintaa ja tarkoitusta on vaikea
ymmärtää.
Avoin data ja avoimet rajapinnat ovat käsitteenä kohtuullisen uusia, joten
tarvitaan aikaa, että näiden toimintaa opitaan ymmärtämään paremmin.
Käsitteet ovat olleet pääsääntöisesti teknisten kehittäjien käytössä, jolloin
suurimmalle osalle väestöstä ne ovat uusia. Kun puhutaan tapahtumista,
tapahtumien järjestäjistä ja organisaatioiden viestinnästä vastaavista, on
ikähaarukan ja teknisen osaamisen vaihtelu laajaa. Tämän vuoksi on ollut
haastavaa viestiä oikein ja ymmärrettävästi avoimen tapahtumarajapinnan tarjoamista mahdollisuuksista.

Tapahtumat yhdestä paikasta rajapinnan avulla
laajaan levitykseen
Tapahtuman järjestäjä syöttää tiedot tapahtumatietokantaan verkkosivuston lomakkeen kautta ja tiedot tallentuvat tietokantaan. Tapahtumat voidaan syöttää tietokantaan myös automaattisesti jonkun muun järjestelmän avulla, josta se siirtyy automaattisesti tapahtumatietokantaan. Tietokannassa on julkaisurajapinta, josta muut sovellukset ja sivustot voivat
hakea tapahtumia omiin sovelluksiin tai verkkosivuille. Haku tapahtumatietokannasta tehdään teknisesti, siten että esimerkiksi omille nettisivuille tehdään koodi, joka osaa hakea tapahtumat tietokannasta eli keskustelee rajapinnan kanssa. Tapahtumien hakuun kehitetään tulevaisuudessa verkkosivujen osalta lisäosa, jolla tapahtumakalenterin asentaminen omille verkkosivuille sujuu helposti ja nopeasti.
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Kukin toimija voi myös itse rajata mitä tietoja haluaa tapahtumatietokannasta hakea. Näin ollen esimerkiksi kunta voi hakea oman kunnan tapahtumat sivuilleen. Tai esimerkiksi konserttitalo voi hakea sivuilleen omat
konsertit ja tapahtumat. Tapahtumalle valitaan myös avainsanat, kun
se syötetään tietokantaan ja myös näitä voidaan käyttää hakutermeinä.
Esimerkiksi kesäteatteri avainsana haulla voidaan hakea kaikki kesäteatterinäytökset. Jouluna 2019 tehtiin yhteistyössä useamman organisaation kanssa Hämeessä joulutapahtumien osalta havainnollistava esimerkki tapahtumarajapinnan toiminnasta. Tapahtumat syötettiin Tavastia Events tietokantaan avainsanalla joulu. Tietokannasta joulutapahtumat esitettiin avoimen rajapinnan avulla maakunnallisella Visit Häme
-matkailusivustolla, Tulen ja Jään joulu -joulutapahtumien koontisivustolla, sekä Hämeenlinnassa tapahtuvat tapahtumat Hämeenlinnan kaupungin sivuilla.
Edellä kuvattu mahdollistaa siis sen, että tulevaisuudessa voi olla yhä
enemmän kohdennettuja tapahtumakalentereita ja -palveluita, joka ei
kuitenkaan vaadi tapahtumajärjestäjiltä ylimääräisiä syöttökertoja. Hyödyntäen yhtä yhteistä tapahtumatietokantaa voidaan sen tarjoaman tiedon pohjalta tehdä omia kohdennettuja kalentereita esimerkiksi yrityksille, järjestötoimijoille, eri ikäryhmille tai harrasteryhmille.

Uusia sovelluksia rajapinnan hyödyntäjinä
Tavastia Events tarjoaa tapahtumatietojen avointa dataa kaikille, jotka
haluavat dataa hyödyntää. Tapahtumatietoja voi kuka tahansa hakea
avoimesta rajapinnasta ja esittää sen haluamassaan muodossa hallinnoimallaan sivustolla tai sovelluksessa. Esimerkiksi Finterest-karttasivusto hakee kaikki sivustolla esitettävät tiedot eri avoimen datan lähteistä. Monenlaisia sovelluksia on myös palvelemaan matkustavia turisteja ja myös esimerkiksi mobiiliapplikaatioissa voidaan hyödyntää avoimen tapahtumarajapinnan tarjoamaa dataa.
On myös hyvä huomata, että rajapintojen kautta automaattisesti saatavaa tapahtumatietoa voidaan hyödyntää laajemminkin, kuin vain perinteisissä tapahtumakalentereissa, joita olemme tottuneet tähän asti kuluttajina käyttämään. Esimerkiksi hotelli voi lähettäessään automatisoidun
viestin saapuvalle yöpyjälle muutamaa päivää ennen tämän saapumista
ja liittää viestiin tietoa hotellin läheisyydessä majoittumisaikana tapahtuvista tapahtumista. Tämä parantaisi asiakaskokemusta ja tarjoaisi lisäarvoa majoittujille.
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Avoimen datan avoin tulevaisuus
Tulevaisuudessa digitaaliset palvelut ja alustatalouden ratkaisut tulevat
hyödyntämään avointa dataa laajemmin. Tulevaisuudessa yritysten tiedot, tapahtumat ja tuotteet siirtyvät eri järjestelmien ja sivustojen välillä
avoimia rajapintoja hyödyntäen ilman yritysten panostuksia. Työn tekeminen tehostuu rajapintojen avulla, kun järjestelmät keskustelevat keskenään eikä henkilöstöresursseja tarvita tietojen syöttämiseen eri järjestelmiin. Tämä tuo liiketoiminnalle myös uusia mahdollisuuksia ja kasvua.
Yritysten on kuitenkin itse kehitettävä liiketoimintaansa ja valmistauduttava siirtymään verkkoon, digitaalisiin alustoihin ja digitaaliseen kaupankäyntiin. Uudet sovellukset ja ratkaisut tuovat myös mahdollisuuksia
ottaa avointa dataa hyötykäyttöön, ilman että yrityksen on investoitava
omien teknisten sovellusten kehittämiseen.
On tärkeää myös huomioida, että Tavastia Events -palvelun kaltaiset rajapintaratkaisut myös parantavat tiedon laatua ja yhdenmukaisuutta. Koska
tietokanta ja rajapinta ovat hyvin rakenteellisia, se vaatii myös, että tiedot ovat yhtenevässä muodossa ja kaikki tiedot vaaditut tiedot on syötetty.
Lisäksi tietoa voidaan syöttää usealla eri kielellä, joka mahdollistaa kieliversioiden automaattisen luonnin eri palveluihin.
Suurta lisäarvoa tulevaisuudessa tullaan saamaan, kun eri alojen datalähteitä osataan hyödyntää ja yhdistää tavoilla, joihin emme vielä ole tottuneet. Majoitustarjoajien, tapahtumajärjestäjien, ravintoloiden ja joukkoliikenteen dataa yhdistämällä voimme luoda täysin uudenlaisia kokemuksia
ja palveluita turisteille ja paikallisille. Tällaisten palveluiden edellytyksenä on juurikin saatavilla olevat avoimet datavarannot ja älykkäät ratkaisut, kuten rajapintateknologiat.

41

Muualla julkaistut artikkelit

Kuva 1. Kuvakaappaus Tavastia Events palvelun etusivusta.

Kuva 2. Kuvassa kehitystiimi Tavastia Eventsin julkaisutilaisuudessa kesäkuussa
2018. Kuvassa Projektipäällikkö Joni Kukkamäki (vas.) projektin koordinaattori
Juha-Matti Torkkel sekä sovelluskehittäjät Juuso Saarinen ja Juuso Vakli.
Kuva: Hämeen ammattikorkeakoulu
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Tavastia Events -palvelu on kehitetty Hämeen ammattikorkeakoulun AvoinHäme
-hankkeessa, jota toteutti HAMK Smart-tutkimusyksikkö. AvoinHäme hankeen
rahoittajana on toiminut Hämeen liitto (EAKR) ja kuntarahoittajina mukana ovat
olleet Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kaupungit.

Julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 3/2020. Ympäristökustannus Oy
on myöntänyt luvan artikkelin uudelleenjulkaisuun tässä teoksessa.
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Opinnäytetyöt
AvoinHäme -hanke on toiminut toimeksiantajana
kolmelle eri opinnäytetyölle, jotka ovat HAMKin
opiskelijoiden toteuttamia. Kaksi opinnäytetöistä on
AMK-tasoisia ja yksi YAMK-tasoinen. Toimeksiantoja
on annettu ratkaisemaan konkreettisia haasteita sekä
tuottamaan hyödyllistä tietoa avoimen datan teemaan
liittyen. Tässä julkaisukokoelmassa on julkaistu
kaikista opinnäytetöistä tiivistelmät, sekä linkit joilla
opinnäytetyöt löytyvät luettavaksi kokonaisuudessaan.
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Opinnäytetyöt

Utilization of Open Data in
Business in Häme Region
Antti Viiman

Abstrakti
Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa avoimen datan hyödyntämisen
nykytilanne liiketoiminnassa Kanta-Hämeessä, miten paikalliset yritykset voisivat hyödyntää sitä paremmin ja millaiselle datalle on kysyntää. Oletus oli, että avointa dataa ei alueella suuressa määrin hyödynnetä.
Työn toimeksiantajana toimi AvoinHäme -hanke, jota toteuttaa HAMK
Smart -tutkimusyksikkö. Hankkeessa luodaan olosuhteita avoimen datan
hyödyntämiseen kasvattamalla eri toimijoiden tietoa ja taitoja, sekä esittelemällä avoimen datan hyötyjä esimerkein, pilotein ja kokeiluin.
Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään avoimen datan konsepti, perustellaan syitä datojen avaamiselle, kuvaillaan datan jakelukanavat, esitellään miten avointa dataa voi hyödyntää liiketoiminnassa, kuvaillaan sen
rooli BI-toiminnassa, esitellään älykkäiden kaupunkien konsepti ja kuvaillaan avoimen datan nykytilanne Suomessa ja Kanta-Hämeessä.
Tutkimus tehtiin teemahaastatteluina kuudelle paikalliselle yritykselle eri
toimialoilta, sekä yhdelle avoimen lähdekoodin asiantuntijalle. Tuloksena
nähtiin, että vaikkei avointa dataa hyödynnetä paljoa, esimerkkejä siitä on
olemassa. Näyttää kuitenkin, että avoimen datan osuus näiden yritysten
liiketoiminnassa on hyvin pieni. Suurin este avoimen datan läpimurtoon
näyttäisi olevan yritysten tietämättömyys siitä, miten sitä voisi muuttaa
kannattavaksi liiketoiminnaksi. Tärkeänä nähtiin myös teknisen osaamisen riittävyys. Yleensä aloitteet tulevat yksittäisiltä toimijoilta, eikä avoin
data ole niinkään osa yritysten strategiaa. Datan saatavuus on kansallisella tasolla hyvä, mutta alueellisille data-avauksille on vielä kysyntää.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004165166
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Avoin palvelu- ja kohderajapinta
Kanta-Hämeeseen
Yuxiu Guo

Abstrakti
Opinnäytetyössä tavoitteena oli tehdä paikkatietokanta Kanta-Hämeeseen. Hankkeen taustalla oli nykyiset ongelmat paikkatietojen kanssa.
Tietoja oli paljon, mutta ne olivat hajallaan. Niiden löydettävyys oli huono
ja niihin oli vaikea päästä käsiksi. Tietojen löytäminen oli myös vaikeaa.
Paikkatiedoilla tässä opinnäytetyössä ovat kahvilat, nähtävyydet, ulkoilureitit, jne. Niihin liittyy yleensä aukioloajat ja tavoitteena oli että lähellä
olevia avoinna olevia kohteita voisi helposti hakea.
Keskeiseksi tavoitteeksi tässä työssä tuli avoimet RESTful-palvelut.
Lisäksi haluttiin toteuttaa niiden päälle perus ylläpitokäyttöliittymät,
joilla voidaan hallinnoida tietoja. Yksinkertainen karttakäyttöliittymä
haluttiin, jotta tiedot saatiin visualisoitua.
Tuloksena syntyi kaikki yllämainitut toiminnallisuudet. Varsinaista toteutustyötä helpotti asiakkaan antamat viitekehykset. Ohjelmointikieleksi
haluttiin PHP ja tietokannaksi PostgreSQL. Arkkitehtuuriksi valittiin
MVC-malli, joka helpotti koodin jäsentämistä ja hyödynnettävyyttä.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905057635
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Needed Skills for Utilizing Open Data
in Business: Using Open Data as a
Support of Business
Aleardo Schöni

Abstrakti
The purpose of this thesis was to introduce the topic of open data and to
present the needed skills for utilizing open data in business. The paper
was established for the Smart Service research unit in Häme University
of Applied Science respectively for their project OpenHäme (Finnish:
AvoinHäme).
The theoretical basis of the thesis consists of the research method, an
introduction of open data, followed by a presentation of the data management process and the most common open data technologies and tools.
Based on the collected information the four tools ArcGIS, QGIS, PowerBI
and Sisense were tested. Predefined evaluation criteria concerning technical, business and training aspects were used as a framework. Afterwards, a short field report on the experiences of working with the tool was
established.
The first outcome of the research work was an open data matrix including
open data categories and the data management process steps. This matrix
can be used as an overview and initial position to work with open data.
Furthermore, the comparing showed that open data can be processed with
open source tools just as good as with commercial tools.
The results of the thesis indicate that there are enough open source tools
existing to work with open data. By following the instruction and respecting some rules working with open data is possible for everyone.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804235201
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Loppusanat
Hanke oli hyvin opettavainen ja vaiherikas matka. AvoinHäme -hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä on koottu laajalti hankkeen omille verkkosivuille. Sivustolta löydät niin koulutusmateriaaleja, hyödyllisiä linkkejä
avoimen datan hyödyntämiseen sekä blogin, josta voit lukea tarkemmin
mitä toimenpiteitä hankkeessa on tehty. Oli avoin data sinulle vieras tai täysin tuttu juttu, täältä löydät lisätietoa: www.hamk.fi/projektit/avoinhame
ja www.avoinhame.fi

Avoimen datan yhteistyö jatkuu Kanta-Hämeessä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Voit osallistua toimintaan Faceb1ookissa Open Data
Häme -ryhmässä ja koko Suomen tasolla Finnish Open Data Ecosystem
-ryhmässä.
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Avoin data sisältää paljon erilaisia mahdollisuuksia eri toimialoilla. Näitä mahdollisuuksia on tuotu esille tämän kokoelmajulkaisun artikkeleissa. Avoimen datan
lisäksi on kuitenkin tärkeää ymmärtää myös avoimien rajapintojen, avoimen lähdekoodin sekä yleisesti avoimien toimintatapojen tärkeys. Tämän vuoksi myös
AvoinHäme -hankkeessa keskityttiin sen edetessä yhä enemmän avoimuuteen
kokonaisuutena pelkän avoimen datan sijaan. Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata
esimerkiksi termillä avoin teknologia.
AvoinHäme -hanke toteutettiin vuosina 2017–2020 ja sen tarkoituksena oli
edistää avoimen datan käyttöä Kanta-Hämeessä, lisätä alueella tietoa ja taitoja
aiheeseen liittyen sekä verkottaa toimijoita. Tällä kaikella pyrittiin myös luomaan
edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
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