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1. Avaa datasi: muut haluavat 

datasi; he osaavat tehdä parempia 

tuotteita kuin sinä, sekä sellaisia 

jotka eivät sinua kiinnosta 

2. Meidän pitäisi itse tehdä 

parempia palveluita hyödyntäen 

muidenkin avointa dataa 
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Kansalliskirjasto 

Enemmän tai vähemmän AUKI: 

Doriassa: Karttoja, kirjoja, pienpainatteita, 

https://www.doria.fi 

Sanomalehtikirjasto: sanoma- ja aikakauslehtiä, 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/ 

ONKI – Ontologiat ja sanastot 

 

TULOSSA: 

Fennica, Viola viimeistään 2017 (avoin ja linkitetty) 

 

 

 

 

https://www.doria.fi/
http://digi.kansalliskirjasto.fi/


Suomalaista avointa kulttuuridataa 

Helmet & Vaski dumpit 2011 http://data.kirjastot.fi/ 

Valtion taidemuseon kokoelmien metadata 2013 

 

SA-kuva-arkisto,  

http://sa-kuva.fi/ 

 

Wikipedia, Wikimedia,  

Wikimaps 

 

http://sa-kuva.fi/
http://sa-kuva.fi/
http://sa-kuva.fi/


TUOTTEITA 



Otsikko 

sss 

Sundman, Gösta / Finlands fiskar målade efter naturen / 1883  

 



OSUUSKUNTA SATAMAN TARMO http://satamantarmo.fi/ 



Rijksmuseum 

www.rijksmuseum.nl 

“From shirts to tableware, and from wallpaper to scooters, anything is 

possible using Rijksstudio. Take inspiration from other people’s 

creations, roll up your sleeves and create a masterpiece of your very 

own!” 



UUDELLEENKÄYTTÖ, KIERRÄTYS 



Videotaide 



UUTISSIRKUS  
http://cheatingu.com/uutissirkus 

LEHTI  
http://lehtilehti.fi/ 



Elisa kirja 

kirja.elisa.fi 



KOOSTAJAT 

HYBRIDIT 



Toimitettua ja kuratoitua 

http://www.openculture.com 

• Free Online Courses 

• Free Certificate Courses 

• Free Movies 

• Free Audio Books 

• Free eBooks 

• Free Textbooks 

• Free Language Lessons 

• Free Business Courses 

• Free Kids Education 

• Great Science Videos 



Toimitettua ja kuratoitua 

http://publicdomainreview.org 

 

#GLAM 
http://openglam.org/ 

http://okfn.org/ 

 



Kirjasampo 

 

http://www.kirjasampo.fi 



Finna vetää yhteen  

dataa, wikipediaa… 

https://www.finna.fi/  



Pompidou-keskus, http://www.centrepompidou.fr/  



EUROPEANA http://pro.europeana.eu/ 



Nomen est omen http://www.nomenest.info/ 

Lähteitä: 

•Väestörekisterikeskus 

•Kansan- edustajat 

•Vuosien 1640–1852 ylioppilaat 

•Vuosien 1853–1899 ylioppilaat 

•SKS:n Biografiakeskuksen tietokannat 

•Kuvataiteilijat 

•Vuosien 1939–1945 sodissa kaatuneet suomalaiset 

•Hollantilaiset sotavainajat 

 

 

 

http://www.nomenest.info/


Taskukirjasto 



JOUKKOISTAMINEN 

 jalostettu ja rikastettu metatieto 



Myyräpeli 

www.digitalkoot.fi 



http://buildinginspector.nypl.org/ 

 

The New York Public Library is 

training computers how to 

recognize building shapes and 

other information from old city 

maps. 



TROVE  

http://trove.nla.gov.au/ 



Kuvatalkoot 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/ 



OCR-editorit 

Sugri ja kirjallisuuspankki 



Finna: kommentit ja arvostelut 



LoC / Flickr 
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/sets/ 



  “Social media is about sharing online. We’ve 

extended that behavior into the offline world. In 

the wake of the recession, there’s a slightly 

different mentality beginning to emerge which is 

that access is more powerful than ownership. 

The last century was predicated around 

ownership as status. There’s an opportunity 

for this century to be defined by access as 

status. “ 

  
- Airbnb founders, New York Magazine, Oct 7 2013 

 


