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Avoin mikä? 

   

 Avoin lähdekoodi tarkoittaa meille mahdollisuutta 

nähdä, verifioida, korjata ja muokata käytettävien 

järjestelmien toiminnallisuutta. 

 Avoin data puolestaan tarkoittaa järjestelmien 

varsinaisen tietosisällön, esimerkiksi tilastodata, 

tarjoamista julkisesti hyödynnettäväksi. 



Tekniikkapuoli 

   

 Koha on avoimen lähdekoodin järjestelmä, joten sen 

muokkaaminen on mahdollista. 

 Mahdollisuus rakentaa rajapintoja järjestelmän 

sisältämän datan tarjoamiseen julkisesti, esimerkiksi 

RESTiä hyödyntäen. 

 Teknisesti voidaan periaatteessa avata mitä tahansa 

Kohan sisältämää dataa, mikä vain halutaan avata. 



Miksi avattaisiin? 

 Avoimen datan varaan on mahdollista rakentaa 

monenlaisia kiinnostavia palveluita. 

 Periaatteessa kuka tahansa voi kehittää sovelluksia 

avoimelle datalle. 

 Saadaan uusia ulkopuolisia näkökulmia dataan, 

kirjastoihin ja ohjelmistokehitykseen. 

 ”Rahaa tekee se, joka avaa datan verkkoon” (Timo 

Seppälä, Etla) 



Haasteita 

 Priorisointikysymykset, mihin datan avaaminen 

sijoittuu Koha-Suomen ja omistajakuntien 

prioriteettilistalla? 

 Liittyy huomattava määrä määrittelyä ja lisäksi aikaa 

tarvitaan mm. rajapintatyöhön. 

 Kaikki vie aina kauemmin ja vaatii enemmän työtä kuin 

ensin ajateltiin. 

 Kannoissa olevan datan kunto. 



Huomioitavaa 

 Avaaminen täytyy tehdä hallitusti ja harkiten. 

 Asiakkaiden tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta 

huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. 

 Riskinä myös eri kaupunginosien, kaupunkien tai 

muiden alueiden tahaton profilointi. 

 Alueelliset (esimerkiksi kuntien) ja kansalliset 

linjaukset. 



Avoin data – 6Aika 

 Kuuden suurimman kaupungin “kuutoskaupungit” 

(Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) 

kehityshanke. 

 Kattaa noin 30% väestöstä (~1.8 miljoonaa 

suomalaista) 

 Kaikkiaan 26 erillistä hanketta, kolme “kärkihanketta”, 

joista yksi on avoin data ja rajapinnat. 
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6Aika ja Oulun kaupunginkirjasto 

 Ouka DW – Oulun kaupungin tietovaranto, johon on 

kerätty dataa jo 10 vuotta. Ei avoin, mutta osia ollaan 

avaamassa 6Aika hankkeessa. 

 Kirjastot.fi – Kirjastojen vuositilastot 

 Oulun kaupunginkirjaston avattu data pitää sisältää 

tällä hetkellä kuukausi- ja vuositilastoja: 

 http://avoindata.ouka.fi:5000/dataset/kirjaston-tilastot 
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Kysymyksiä? 

Pasi Korkalo 
pasi.korkalo@ouka.fi  

  


