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Tervetuloa tilaisuuden järjestäjien puolesta

FinnONTO–tutkimushanke
– Aalto-yliopiston mediatekniikan laitos
– Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos

Valtiotason tietoarkkitehtuurit –hanke
– Valtiovarainministeriö ja ValtIT

Julkisen tiedon saatavuus –työryhmä
– Liikenne- ja viestintäministeriö

Kiitokset mielenkiinnosta – 400 ilmoittautunutta!



 

Miksi tilaisuus järjestettiin?

Huoli Suomen tietoyhteiskunnan tilasta
– Esim. EVA:n raportti ”Nykyaikaa etsimässä” (2009)
– Avoin tieto ja tietojen yhdistäminen tietoyhteiskunnan tukijalka

Kotimaisia kehitys- ja selvityshankkeita vauhdissa, kuten
– Semanttisen webin infrastruktuurihanke FinnONTO
– Valtiotason tietoarkkitehtuurit Valtasa
– Julkisen tiedon saatavuus –työryhmä

Kansainvälinen tilanteen äkillinen kuumeneminen
– Britannian hallitus http://data.gov.uk

» Gordon Brown
– USA:n hallitus  http://www.data.gov

» Barack Obama
– Linked Data http://linkeddata.org

» Tim Berners-Lee

http://data.gov.uk/
http://www.data.gov/
http://linkeddata.org/
http://www.cheaperpetrolparty.com/Images/Global_Warming/Instrumental_Temperature_Record.png


 

Sisältö

Mitä?
– Avoin tieto + Yhdistetty tieto = Yhdistetty avoin tieto

Missä?
– Kansainväliset avaukset
– Kotimaiset avaukset

Miten?
– Case Kulttuurisampo – suomalainen kulttuuri

semanttisessa Web 2.0:ssa
Milloin?

– Kansallisen FinnONTO 2.0 –hankeen julkistus tänään



 

Mitä?



 

Avoin tieto – Open Data
Kansalaisilla on oikeus avoimeen tietoon
Avoimelle tiedolle syntyy hyötysovelluksia
Tiedon arvo kasvaa sitä jakamalla

– Yhden organisaation ja kokonaisuuden edut 
puntarissa

Tuotannon tehokkuus kasvaa
– Miksi tuottaa uudelleen jo tuotettua tietoa?

Avoimuus parantaa yhteistyötä ja työnjakoa
– Esim. Wikipedia

Avoimuus edistää yhteentoimivuutta
– Keskinen kustannustekijä tietotekniikassa

Avoimuus asettaa haasteita mm. lainsäädännölle
– Henkilösuoja, vapaa kilpailu, tekijänoikeudet, 

tietoturva, ...
Tieto vapaaksi!

http://blog.kir.com/archives/002185.asp


 

Vangin vapauttaminen ei riitä

Open Data ei ota kantaa julkaisutapaan
– Tietotekninen näkökulma puuttuu

Open Data ei ota kantaa yhteistyöhön
– Web 2.0 -näkökulma puuttuu

Open Data avaa tiedon vain ihmiskäyttäjälle
– Semanttisen webin näkökulma puuttuu

Linked Data on moderni ratkaisumalli
– Kehitysyhteisö http://linkeddata.org
– Tukijoina mm. W3C

http://linkeddata.org/


 

Linked Data: Idea

Nykyinen web verkko joka linkittää sivuja: Web of Pages
– Voidaan hakea/selailla perinteisellä selaimelle

Linked Data on semanttinen verkko, joka linkittää käsitteitä: Web 
of Data

– Voidaan hakea/selailla myös semanttisella sovelluksella
Uusi semanttinen web koostuu molemmista verkoista

– Web of Pages (ihmiselle)
– Web of Data (koneelle)



 



 

Linked Data + Open Data = Linked Open Data



 

Linked Open Datan kehittyminen

(Tim Berners-Lee)



 
(Tim Berners-Lee)



 (Tim Berners-Lee)



 

Linked Open Data -verkossa jo miljardeja kaaria 
(RDF triple)

(linkeddata.org, 2009)

http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/lod-datasets_2009-03-05.html


 

Miten?



 

Käytännön esimerkki mahdollisuuksista:
FinnONTO:n Kulttuurisampo

Kulttuurisampo – suomalainen 
kulttuuri semanttisessa Web 2.0:ssa

– Kansallinen kulttuurialan 
yhteisöllinen julkaisukanava 
Linked Open Data –hengessä

– Museot, kirjastot, arkistot
– Kansalaiset

http://www.kulttuurisampo.fi

Finnish Content Providers
1 Agricola – Suomen historiaverkko
2 Espoon kaupunginmuseo
3 Helsingin kaupunginkirjasto
4 Hiihtomuseo
5 Jyväskylän yliopisto, musiikin laitos
6 Kansallisbiografia
7 Kansallismuseo
8 Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
9 Laatokan-Karjalan museo

10 Lahden kaupunginmuseo
11 Museovirasto
12 Pohjois-Karjalan museo
13 Radio- ja TV-museo
14 Seurasaaren ulkomuseo
15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS
16 Suomen maatalousmuseo Sarka
17 Suomen merimuseo
18 Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
19 Valtion taidemuseo
20 Veljekset Karhumäki Oy
21 Viipurin historiallinen museo
22 Yleisradio Oy

International Content Providers
1 Geonames
2 Google (Maps)
3 Iconclass (vocab.)
4 Panoramio
5 Paul J. Getty Foundation (vocab.)
6 Wikipedia

http://www.kulttuurisampo.fi/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.igrowth.ca/Quickstart/ImageLib/Hand_Shake450.jpg&imgrefurl=http://www.igrowth.ca/page3.html&h=299&w=450&sz=33&hl=en&start=2&sig2=nK01NQ88MNcK-nhalpMHaw&usg=__zaOCWIlTniOdILPgV7-26kUS6QA=&tbnid=0G5DOUtBePGh5M:&tbnh=84&tbnw=127&ei=hQbbSMWGGIWo0gW7zNzEDw&prev=/images%3Fq%3Dhand%2Bshake%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG


 

Haaste 1: Kulttuurisisältöjen tuotanto
Hajautettu, ei yhteisöllisyyttä, ei koordinaatiota



 

Haaste 2: Kulttuurisisältöjen monimuotoisuus 
Erilaiset, mutta toisiinsa liittyvät sisällöt

Encyclopedia

Artifacts Maps

Videos

Buildings

Fine arts
Biographies

Narratives Literature

Cultural sites

Music



 

National FinnONTO
Ontology

Infrastructure

Kulttuurisammon ratkaisu 
pähkinänkuoressa

Semantic
Metadata

Content
Providers

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.raivaaja.org/fribrg_kalevala.jpg&imgrefurl=http://leatherhead.livejournal.com/&h=964&w=692&sz=35&hl=en&start=18&sig2=3kxXguNSuWI-EIZPFTe79Q&tbnid=KTRLksgbMKObHM:&tbnh=148&tbnw=106&ei=tMVGSJ3rDIb20ATot9z9Bg&prev=/images%3Fq%3Dkalevala%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://pater.kul.lublin.pl/wystawy/pamietnik_wystaw/kalevala/obrazki/obrona_sampo.jpg&imgrefurl=http://pater.kul.lublin.pl/wystawy/pamietnik_wystaw/kalevala/wizualizacja_kalevali.htm&h=292&w=300&sz=43&tbnid=xTVe_NzoyZoJ:&tbnh=108&tbnw=111&hl=fi&start=13&prev=/images%3Fq%3Dsampo%26svnum%3D10%26hl%3Dfi%26lr%3D%26sa%3DG


 

Biografiakeskus ja kirjastot 
keräävät henkilöhistoriaa

henkilö nimi ammatti syntymapaikka ...
H1 Akseli Gallen-Kallela taiteilija Lemu
H2 Gustaf Mannerheim marsalkka Askainen

...

H1

Lemu

taiteiija
ihminen

”Akseli Gallen-Kallela”

H2

Askainen

marsalkka

”Gustaf Mannerheim”

tyyppi

tyyppi

nimi

nimi

ammatti

ammatti

s-paikka

s-paikka



 

Museo luetteloi maalauksia

...

T1

1929

maalaus

tekijä

aika

tyyppi

”Gustaf Mannerheim”nimi

aihe

nimi
”Akseli Gallen-Kallela”

teos nimi tekijä aika aihe ...
T1 Mannerheimin muotokuva Akseli Gallen-Kallela 1929 Gustaf Mannerheim
T2 Aino-triptyykki Akseli Gallen-Kallela 1891 Aino, Kalevala

...



 

Maanmittauslaitos ylläpitää 
paikkarekistereitä

Varsinais-Suomen lääni Suomi

Askainen

Lemu

Turku

kunta lääni
Askainen Varsinais-Suomen lääni
Helsinki Uudenmaan lääni
Lemu Varsinais-Suomen lääni
Turku Varsinais-Suomen lääni
...

part-of
part-of

part-of

part-of

kunta

tyyppi

lääni

tyyppi

tyyppi

...



 

FinnONTO kehittää ontologioita
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Semanttinen RDF-verkko yhdistää 
kaiken: Web of Linked Open Data
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Missä?



 

Britanniassa: http://data.gov.uk

http://data.gov.uk/


 

Runsaasti sovelluksia verkossa



 

Linked Open Data esimerkkisovellus: BBC



 

USA:ssa http://www.data.gov

http://www.data.gov/


 

San Franciscon kaupungissa



 

Opengov.XX portaalit:
opengov.fi, opengov.se, ...



 

Milloin?
FinnONTO 2.0 -julkistus



 

FinnONTO 2.0 tutkimushanke 2010-2012 käynnistyy

Tutkimusteemoja: tiedon semanttinen yhdistäminen, 
ontologiat, haku, suosittelu, yhteisöllinen sisällöntuotanto ym.
Sovellusalueet: kirjastot, media, kulttuuri, biologia, teollisuus, 
puolustusvoimat ym.
Budjetti: 1,52 MEUR
Rahoitus: Tekes ja 34 yritystä ja julkista organisaatiota
Tutkimustahot: Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo, 
Aalto-yliopiston mediatekniikan ja Helsingin yliopiston 
tietojenkäsittelytieteen laitoksilla
Lisätietoja

– http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/
– Lehdistötiedote 26.3.

http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/


 

Mikä on FinnONTO?

Tahtotila
– Tarvitaan kansallinen semanttisen webin infrastruktuuri!
– Kuin tieverkosto, sähkö/puhelinverkko, Internet, ...

Kansallinen yhteisö
– Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, julkisten 

organisaatioiden ja yritysten tutkimuskonsortio
Tutkimushankkeiden jatkumo 2003-
Semanttisen webin infrastruktuurin pilottijärjestelmä

– Pilottivaiheessa oleva kansallisten käsitteistöjen 
ontologiainfrastruktuuri

Mukana useissa pilottisovelluksissa
– MuseoSuomi, Kulttuurisampo, TerveSuomi, 

ToimintaSuomi, YritysSuomi, Kirjasampo, ...



 

FinONTO Industrial & Public
Organization Consortium

FinnONTO
– 2003-2004

» 14 funding organizations
– 2004-2005

» 16 funding organizations
– 2005-2006

» 30 funding organizations
– 2006-2007

» 37 funding organizations
FinnONTO 2.0

– 2008-2009
» 38 funding organizations

– 2010-2012
» 35 funding organizations

FinnONTO spin-off-project
Semantic UBICOM-services
2009-2011  17 funding org.

http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://www.humantechnology.fi/filebank/464-tekes.jpg&imgrefurl=http://www.humantechnology.fi/index_fi.php%3Fid%3D263&usg=__-7jQa20ViT-WfUzrNZMwwbOSbvA=&h=723&w=2449&sz=158&hl=fi&start=1&sig2=409pCnr_PhLNRrFSPYD4Gg&itbs=1&tbnid=XNKjSICwxlW4fM:&tbnh=44&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtekes%26hl%3Dfi%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=JS-rS6DpF9P2-Qbd2OCeDQ


 

Kiitos

Kysymyksiä?



 

Loppukeskustelu
Mitä Suomessa pitäisi tehdä?



 

Keskustelunaiheita

Julkisin varoin tuotettu tieto avoimeksi kuten USA:ssa?
Tekijänoikeuksia vähennettävä yleisen edun nimissä?
Maksuperustelaki remonttiin?
”Ontologiavirasto” yhteentoimivuutta edistämään?
Tiukempi valtion IT-konserniohjaus virastoihin ja kuntiin?
Tietosuojaa vähennettävä?
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