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Laki ja oikeus 
avoimeksi dataksi!



• Lakiin ja oikeuteen on voinut tutustua verkossa
– http://www.finlex.fi

• … mutta aineistot eivät ole olleet saatavilla datana!

• Semanttinen Finlex pyrkii korjaamaan puutteen
– http://data.finlex.fi

Haaste ja tavoite

http://www.finlex.fi/
http://data.finlex.fi/


Laki ja oikeus linkitettynä avoimena datana
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Web of Pages
WWW

Web of Data
GGG

(Giant Global Graph)

Semanttinen web, linkitetty data ja Finlex

finlex.fi

data.finlex.fi



Käyttötapauksia lakidatalle

• Sovellukset
– Lainopilliset verkkopalvelut (Edilex, Suomen Laki, …)
– Älykkäämmät haku- ja tietopalvelut (kansalaiset, juristit)
– Päätöksentuki ongelmatilanteissa (kansalaiset, juristit)

• Käyttö palveluna muissa sovelluksissa (mash-up)
– Muiden alojen tietoportaalit ja media (Suomi.fi, rakennusmääräykset, 

puolustusvoimien normit, …)

• Lainsäädäntö työn ja soveltamisen tukeminen
– Lainvalmistelutyön tukeminen (eduskunta, ministeriöt)
– Lakiaineistojen toimittaminen ja julkaiseminen (oikeusasteet, 

oikeusministeriö, …)

• Oikeustieteellinen tutkimuskäyttö
– Lainsäädännön ja -käytön tutkimus (yliopistot, tutkimuslaitokset, …)



Hankkeen historiaa ja tulevaisuutta

• 2012-2014 Linked Data Finland -tutkmusprojekti Aallossa
– OM, Edita Publishing Oy, Talentum Media Oy, VM, LVM, ym. 

• Jatkokehitystä 2014-2015
– VM:n avoimen tiedon ohjelma ja OM:n rahoitusta

• Datapalvelun julkistus  living lab -käyttöön 10.3.

• 2016-2017 OM:n rahoitus
– Tekstien automaattinen annotointi, sovellukset ym.

• Uusi isompi Tekes-projekti suunnitteilla: 
tekstiaineistojen automaattinen semanttinen sisällönkuvailu
– Yhteinen avoin verkkopalvelu, työkalut  ja sovellukset
– Jos kiinnostaa ota yhteyttä Eero Hyvöseen



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

Toteutus



Semanttisen Finlexin toteutustiimi

• Tutkimushanke
– Eero Hyvönen (vetäjä) (Aalto)
– Aki Hietanen (OM)
– Eetu Mäkelä (Aalto)
– Arttu Oksanen (Aalto)
– Minna Tamper (Aalto)
– Jouni Tuominen (Aalto)

• Finlex-yhteistyö
– Jari Linhala (Edita)
– Risto Talo (Edita)

• Mukana aiemmin
– Stina Wikberg (Talentum Media)
– Matias Frosterus (Aalto)
– Mika Wahlroos (Aalto)
– Tekes, valtiovarainministeriö,  

liikenne- ja viestintäministeriö, 
muut LDF-hankkeen rahoittajat



Sinun sovelluksesi?
SPARQL
ym.

Semanttisen Finlexin kahdet kasvot:
Datapalvelu + sovellukset

Haku, selailu, mash-upit, …
Data-analyysit ja tutkimuskäyttö

Sovellukset 
datapalvelun avulla toteutettuina
tai erillisinä järjestelminä

Datapalvelu
Linked Data Finland -alustalla 
http://data.finlex.fi/

http://data.finlex.fi/


Dataa semanttisena verkkona

• Alkuperäisiä säädöksia 45 000

• Ajantasaisia lakeja 1 300

• KKO:n päätöksiä 5 400

• KHO:n päätöksiä 7 000 

• 6 000 termiä 26 eri oikeushallinnon sanastosta

• 1 600 Tieteen termipankin oikeustieteellistä määritelmää

• Yhteensä n. 22 000 000 tietojen välistä yhteyttä (triple)

• Aineiston määrää ollaan lisäämässä jatkossa …



Datajulkaisun aineistot ja käyttöehdot

Lisäksi sanastoja: KKO:n ja Finlexin asiasanoja, 
Asseri, Tieteen termipankki, KHO:n asiasanoja. Work in progress.



”7-star” Linked Open Data Model: 
Linked Data Finland

Provide your data with a schema and 
documentation so that people 
can understand and 
re-use your data easily.

Validate your data and denote its 
provenance so that people can trust the 
quality of your data.



Linkitetyn avoimen datan palvelu
perustana http://ldf.fi

http://ldf.fi/


Semanttinen Finlex datapalveluna:
tärkeimpiä käyttötapoja

• Lataa data kokonaan omaan käyttöön
– RDF Turtle, JSON, …

• Hae tietoa URI-tunnisteiden avulla
– Kirjoita URI selaimeen, saat dataa
– Ohjelmallisesti HTTP-protokollan avulla

• Käytä SPARQL-kyselyitä ja rajapintaa
– Kuin SQL mutta linkitetylle datalle

• Käytä erityistä REST-rajapintaa
– Ohjelmoijille

• Paljon muitakin palveluita



LDF.fi palvelee datan julkaisijaa ja käyttäjää

Fuseki

vocab.at

Aether

Varnis
h

RDF Data VoID
SPARQL 
Service 

Description

LODE

Visu

SAHA

HTML SPARQL

Schema documentation

Statistics

Validation

Metadata
editing and
browsing

Visualization

ONKI Ontology
service



Suomen lainsäädäntöprosessi: 
haasteita datan avaamiselle

• Keskeiset aineistot 
– Säädökset alkuperäisinä
– Ajantasainen lainsäädäntö
– Säädösmuutosten hakemisto

• Kertoo miten ajantasainen laki syntyy säädöksistä



Esimerkki säädöksestä

Muutokset



Muutettava kohta 11§ 3 momentti 

• Muutos editoidaan käsin ajantasaiseen lakiin

• Lain säätäjä ei tee editointia vaan julkaisee vain muutoksia

• Edita ja Talentum toimittavat ajantasaista lakia omissa tuotteissaan
– Syntyy tekijänoikeus vaikka säädökset ovat julkisia!
– Yritysten tekevät omat tulkinnat lainsäätäjän tarkoituksesta

• Miksi lain säätäjä ei tee tätä vaan tulkinta ja toimitustyö jää 
ulkopuolisen tahon kontolle?
– Esimerkiksi Virossa valtio julkaisee ajantasaista lakia



Semanttinen Finlex –
ensimmäisiä sovellusdemoja

• Semanttinen selain
• Lakitermien määritelmien 

linkittäminen
• Semanttinen suosittelu

• Semanttinen haku

• Annotointivimpain
• Datan tuotannon avuksi

• Leijuke (mash-up)
• Sisältöjen hyödyntäminen 

toisilla verkkosivuilla

• Työ jatkuu yhteistyössä 
oikeusministeriön kanssa

• Sinun sovelluksesi?
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Lisätietoa projektin kotisivulla: 
http://seco.cs.aalto.fi/projects/lawlod/

http://seco.cs.aalto.fi/projects/lawlod/


Ohjelma
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