
Avoin koodi - avoin kehitys 
Äänitteen kesto: 26 min 
 
Litterointimerkinnät 
 
Markku Liukkonen: Haastattelija 
Timo Väliharju: Vastaaja 
  
sa- sana jää kesken 
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-)  sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
 
[musiikkia] 
 
Markku Liukkonen: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia julkisten verkkopalveluiden 
kehittämisestä. Minä olen Markku Liukkonen ja toimin tämän podcast-sarjan 
isäntänä. 
 
Avoimen lähdekoodin kehittäjät ovat nuoria nörttejä, jotka juovat kokista ja syövät 
pizzaa verhot kiinni opiskelijabokseissaan. Tai siis eivät ole. Tässä podcastsarjan 
neljännessä jaksossa puretaan hieman myyttejä ja oivalletaan, että avoimen koodin 
sovellukset eivät ainoastaan säästä resursseja vaan ovat usein myös turvallisempia 
kuin suljetut järjestelmät. 
 
Tämän tietää myös puolustusvoimat sekä KOS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju. 
Tämä haastattelu on tehty keväällä 2022 Tampereella.  
 
[musiikkia] 
 
Markku Liukkonen: Mitä avoin koodi tarkoittaa kuntakentällä? 
 
Timo Väliharju: Joo, tää on hyvä kysymys. Kuntakentällehän tää on hyvin 
merkityksellinen kysymys. Jos me aatellaan tavallaan kunnan ICT- ja 
ohjelmistopuolen hankintoja ja ylipäätään siitä, millä tavalla näitä asioita kunnissa 
hoidetaan, niin avoin lähdekoodi on selkeästi yksi malli, millä pystytään tiettyjä 
asioita edistään kunnassa ehkä ihan eri tavalla kuin muissa kuvioissa. Nimenomaan 
tarkoitan tässä erilaisia toimittajialukottomuuksia ja tavallaan sitä kontrollia siitä 
omasta hankinnasta ja tavallaan myös osallisuutta siihen kehittämiseen 
yhteistoiminnallisella mallilla. 
 



Et jos me ajatellaan kuntia organisaationa, niin kuntiinhan tää on valunut ehkä tässä 
viime vuosien aikana, parin viime vuoden aikana enemmän. Mut kyl tää ehkä 
juurisyy miksi tästä puhutaan nyt tästä avoimesta lähdekoodista enemmän, niin 
liittyy ehkä tähän globaaliin tilanteeseen. Ja jollain tavalla myös tähän 
tietyntyyppiseen ajatteluun siitä, että tavallaan, mikä on kunkin alueen hyvinvointi 
ja elinvoima Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa. 
 
Yllättävää kyllä niin tää tausta on sitten johtanut siihen, että myös Euroopassa on 
alettu kyselemään sitä, että milläs tavalla tää digitaalinen aineisto taikka ohjelmisto 
taikka data on aidosti eurooppalaisten käsissä. Vastaus on ollut niin kuin varmaan 
kaikki ymmärtää niin aika synkkä. Elikkä hyvin vähän sitä on meidän käsissä. Nyt 
tähän on sitten komissio osin kauppapoliittisista syistä mutta osin varmaan 
muistakin syistä liittyen tähän digitaalisen suvereniteettiin, mistä paljon puhutaan, 
on lähtenyt sit miettimään, että okei että milläs keinolla me voidaan lisätä tätä 
digitaalista suvereniteettia ja kontrollia siihen digitaaliseen aineistoon ja materiaaliin 
ja ohjelmistoihin, mitä meillä on Euroopassa. Millä tavalla se vois luoda enemmän 
hyvinvointia? 
 
Tätä kautta sitten avoin lähdekoodi on noussu komissiossa ihan kohtuullisen 
merkittäväänkin (asiaan) [0:02:56], elikkä nähdään. Ja avoin data yhtä lailla, mutta 
tässä kontekstissa avoin lähdekoodi. Se on noussu keinovalikoimassa yhdeksi 
tärkeimmistä keinoista saavuttaa näitä tavoitteita, mitä Euroopalla on tulevaan 
digitalisaatioon ja siihen elinvoimaan, mitä tällä digitalisaatiolla voidaan Eurooppaan 
sitten luoda ihan konkreettisina euroina ja liiketoimintana. 
 
Euroopassa tavallaan Euroopan komissio muun muassa perustanut nyt ensimmäistä 
kertaa tämmösen yksikön kun OSPO, joka on Open Source Programme Office, joka 
katsoo kaikkien jäsenmaitten näkökulmasta ja sitä, että millä tavalla tätä avointa 
lähdekoodia voidaan edistää. Pyrkii myös edistämään liiketoimintaa sillä alueella 
tällä kuviolla. Et moni ei ehkä oo lukenu tämmöstä Euroopan komission tilaamaa 
tutkimusta tuota Fraunhofer-instituutilta, jossa tutkittiin avoimen lähdekoodin 
taloudellisia reunaehtoja, taloustilannetta ylipäätään Euroopassa. Se lopputulema 
noin niinku karkeasti oli se, että sen talousvaikutukset Euroopan taloudelle ja 
digitalouteen on noin 100 miljardia euroa vuositasolla. Ei ehkä ihan vielä siinä 
kohtaa, kun tutkimusta tehtiin, mut tällä hetkellä varmaan puhutaan jo yli 100 
miljoonan euron vaikutuksesta, miljardin euron vaikutuksesta tähän Euroopan 
talouteen.  
 
Että et se aika, jolloin tästä puhuttiin tavallaan nörttien puuhasteluna jossain niin 
komeroissa, jossa vedetään kokista, niin ne ajat on kyllä todella kaukana. Että tää 
on vakavaa liiketoimintaa, ja tätä ei enää pääse pakoon kukaan itse asiassa. 
 
Markku Liukkonen: Aika laajasta asiasta on siis kysymys. Miks sit kunnan kannattais 
ottaa avoimen koodin sovelluksia ja ratkaisuja käyttöön? Et Turussahan esimerkiks 
nyt ollaan näitten hankkeiden tiimoilta käytetty Linked Eventsiä ja rakennettu 



palvelupolut.fi-alustaa ja tehty omia luokitteluja. Eli hirveesti on kuitenkin vapautta 
muokata olemassa olevia juttuja, mut mikä on se konkreettinen hyöty sitten 
kunnalle. 
 
Timo Väliharju: Mä luulen et se toimittajalukon välttäminen on varmaan niistä yksi 
keskeisimmistä. Että silloin kunnalla on ikään kuin avaimet käsissä siihen, että millä 
konseptilla haluaa sitä tiettyä palvelua taikka tiettyä digitaalista prosessia kehittää. 
Et tähän ei varmaan oo olemassa semmosta kyllä-ei-vastausta, että tehdään aina 
noin niin menee hyvin taikka tehdään aina noin menee huonosti, vaan tässä joutuu 
tasapainoilemaan kunnan näkökulmasta. Et mikä on se oikea tapa kunnalle viedä 
sitä asiaa. Kuinka paljon siihen on valmis laittamaan sitä rahaa itse? Minkälaisia 
toimittajia löytyy markkinoilta? Se on tavallaan hyvin keskeinen tekijä tähän. Onko 
ne avoimen lähdekoodin toimittajia vai tekeeks ne suljetulla lähdekoodilla? Kuinka 
paljon toimittajat on valmiita vaikka ottamaan huomioon kunnan tarpeita ja kunnan 
ajatuksia sen tietyn prosessin kehittämisessä vai ei? Ja jos tietenkään ei oo valmiita 
ottamaan, niin siinä tulee mieleen aika monesti, että oisko järkevää tehdä sitten 
vaikka yhteistyössä kunnan sisällä ja sit ehkä jonkun toisen kunnan välillä yhteistä 
hanketta. 
 
Vaikka Linked Events on mun mielestä loistava esimerkki siitä, kuinka tavallaan 
samaa teknologiapohjaa käytetään eri kuntien saman prosessin ratkaisuun. Niin mun 
mielestä tästä se löytyy se pihvi. Et yhteistyöllä saadaan paljon enemmän aikaan 
kuin mitä sitten saadaan tekemällä yksin aina sitä omaa juttuaan. Et mun mielestä 
semmoinen hyvä ajattelu, mikä tässä avoimessa lähdekoodissa kuntien kannalta on, 
niin pitäs miettiä sitä antamista yhteisöön arvokkaana. Koska itse asiassa nää 
toimittajalukot ja tämmöset suvereniteettikysymykset ratkee sillä. Et silloin, jos me 
kaikki pidetään itsellämme se kehitystyö, mitä me tehdään ikään kuin yhteiseen 
pooliin, yhteisiin prosesseihin, niin sehän sulkee sen koko markkinan. Koska silloin 
kukaan muu ei pääse tavallaan sun kanssa tekemään sitä yhdessä. Mut jos sä 
annatkin tavallaan sen jakoon ja osallistut yhteistyöhön jonkun muitten tahojen 
kanssa, niin itse asiassa sun oma itsenäisyys siinä tietyn prosessin ympärillä 
lisääntyy. Sä lisäät samalla myös sitä tavallaan suvereniteettia muitten toimijoitten 
keskuudessa ja tavalla, joka ei itse asias oo keneltäkään pois. Mun mielest tää on 
tavallaan tän avoimen lähdekoodin kehityskonseptin kauneus. Että tää antaa kaikille 
paljon. Itse et menetä mitään siinä kuviossa.  
 
Markku Liukkonen: Siitä itse asias pitikin kysymäni. Oon ymmärtänyt, et avoin koodi, 
et se ei oo pelkästään avointa koodia vaan siinä on keskiössä nimenomaan tällainen 
yhteisöllinen tapa kehittää. Ootko ite huomannut, että onko suomalaisella 
kuntakentällä mahdollisuus tällaiseen uudenlaiseen yhteisölliseen kehittämiseen? 
Onko siihen resursseja? Jos ei, niin miksei? Ootko huomannut, et tällaista olisi jo 
ehkä tapahtumassa? 
 
Timo Väliharju: Joo, siis kyllä tää on nousussa selkeästikin, että ehkä parhaana 
esimerkkinä, mitä (--) [0:07:44] on tää eVaka, jota Espoon kaupunki tekee tässä 



päivähoidon perustietojärjestelmien kehitystyössä yhteistyössä sitten muitten 
kuntien kans. Siel on Tamperetta ja jokunen muukin kunta lähtenyt kuvioon 
mukaan.  
 
Tää on lisääntymässä, mutta varmaan se hankaluus täs on se, että täst on aika 
vähän kokemuksia. Erityisesti kunnissa on aika vähän osaamista tän asian 
edistämiseen. Eli sit kun lähdetään tekee jotain tavallaan prosessia uusiksi niinku 
digitalisaatiomielessä kunnassa, niin aika useastihan sit miettii, että okei. Et se on 
nyt helpompaa, kun lähdetään johonkin suljettuun järjestelmään, joka on ollut 
markkinoilla jo x vuotta. Kuin se, että lähtee sit tekemään tavallaan avoimella 
lähdekoodilla sitten jossakin yhteistyökumppanuudessa uusia juttuja. Niin se kynnys 
ei oo helppo ja varmaan liittyy myös ihmisten työnkuviin. Että tämmösiä 
työnkuviahan ei kunnassa ole, jossa olisi ikään kuin tämmösen avoimen lähdekoodin 
kehityskoordinaattori taikka vaikka ihminen, joka ymmärtäs siitä, että miten näitä 
asioita sitten kuntien välillä voidaan tehdä ja miten se yhteisö rakennetaan. 
 
Et mun näkökulmastani avoin lähdekoodi tarjois kyllä ihan loistavan mahdollisuuden 
kunnille miettiä aidosti yhteisiä prosesseja, jotka itse asiassa eroo aika vähän 
toisistaan. Aika moni on lakisääteisiä, ja nekin, mitkä ei oo lakisääteisiä, ne on aika 
lähellä toisen kunnan prosessia. Niin kyllähän se tarjois ihan loistavan 
yhteistyöpaikan rakentaa yhdessä näitä asioita eikä pyrkiä tekemään vaan tavallaan 
vanhalla mallilla sitä omaa juttua niinku tehtiin ennenkin. Se vaatii pikkusen eforttia, 
mut sit ku siihen hommaan pääsee kiinni ja ymmärtää, mistä asioista on kysymys, 
niin mä luulen, että kunnankin on monissa asioissa aika vaikea tehdä asioita enää 
muuten, kun sen saa kiinni sen asian, että mistä tässä on kyse. 
 
Markku Liukkonen: Onks sulla antaa sit jotain vinkkiä jollekin pienelle muutaman 
kymmenen tuhannen  
asukkaan kunnalle, jossa olis ehkä halua ja kiinnostusta, muttei välttämättä 
resursseja? Niin miten kannattaisi siin tilanteessa sitten edetä? 
 
Timo Väliharju: Mä ehkä lähtisin tämmösenä pienenä kuntana tiedustelemaan 
lähikunnista ja verkostojen kautta, että meil on nyt tämmönen hanke meneillään, 
oisko teillä mahdollisuutta olla tämmösessä mukana tai onks teillä ajankohtainen, 
kunnes sais sieltä sitten kolme, neljä, viis kuntaa tavallaan innostuun tästä asiasta. 
Tän jälkeen sitten voisi miettiä sitä rahoituskuvioo. Et ollaanks me valmiina kunnissa 
rahoittaa millä mallilla sitä juttua? Oisko tässä järkevää kilpailuttaa tää sillä lailla, et 
tää olis yhteiskehittämishanke, mutta me ostettais vaikka firmoilta se kehitystyö 
tähän vaikka jonkun avoimen lähdekoodin tuotteen päälle, jolla rakennetaan se 
ratkaisu. 
 
Sit jaetaan se kustannus ja sitten jaetaan se avoimena kaikille muille kunnille 
käyttöön. Sitten ehkä mietitään, että kunta X voisi olla sitten se ikään kuin 
isäntäkunta, joka katsois sitten vähän enemmän sitä yhteisön kehitystä siellä. Sit 
miettiä muita rahoituslähteitä, että kyllähän valtio myös rahoittaa tän tyyppisiä 



hankkeita. Erityisesti jos ne on yhteiskehittämisjuttuja, niin olettaisin, että sieltä 
löytyy kyllä kiinnostusta myös tään tyyppisiin asioihin. Et ehkä tällä lailla tarpeista 
lähtien lähtisin asioita viemään eteenpäin. 
 
Markku Liukkonen: Mites sitten kun jossain kunnassa kehitetään sitten oikein hyvä 
uus toimiva systeemi ja se jaetaan avoimesti vaikka GitHubin kautta, mistä kuka 
tahansa voi sitä sitten hyödyntää ja jatkokehittää ja jalostaa. Täs on ymmärtääkseni 
hieman problemaattista se, että tässä ei oo mitään instanssia, joka tätä valvois. Et 
ihan vapaasti kunnat saa näitä, tätä koodia jakaa ja kuka tahansa voi niitä hyödyntää 
ja jatkojalostaa, mut sitä ei hallinnoi kukaan.  
 
Miten voidaan taata, että jatkojalostettu koodi esimerkiks palautuukin Hubiin ja sitä 
voidaan sit taas jatkohyödyntää? Et ollaanko tässä vielä vähän lapsenkengissä? 
 
Timo Väliharju: Iskit kyllä asian ytimeen tällä kysymyksellä. Että tää on haaste ja 
aiheuttaa sitä problematiikkaa, mikä liittyy myös varmaan siihen, että moni kunta 
sitten miettii, että kuinka tähän uskaltaa lähteä tähän kuvioon, koska nää 
kysymykset nousee sieltä sitten kyllä, kun sitä hommaa lähtee viemään eteenpäin.  
 
Jos me ajatellaan avoimen lähdekoodin kehityslogiikkaa, niin mä sanon ehkä nyt 
vähän karrikoidusti, mutta sanotaan, että siit on 10 prosenttia sitä koodia itse 
asiassa. 90 prosenttia on sitä yhteisöö. Nyt kuntien pitäis ehkä kääntää se 
ajattelukanta sille mallille, että nyt ei investoidakaan siihen koodiin itse asiassa. 
Totta kai se täytyy aikaansaada, jotta se se ohjelmisto toimii. Mutta et sen jälkeen 
siihen pitäisi myös nähdä, että se investointi siihen yhteisön ylläpitämiseen täytyis 
ottaa jollain tavalla kuin hanskaan. 
 
Elikkä vaikka äskeisen esimerkin puitteissa, niin yksi niistä viidestä kunnasta vaikka 
niin, että muut kunnat maksaa sitten sille yhdelle kunnalle jonkun verran siitä, että 
siellä on tämä niin kutsuttu yhteisömanageri, joka ikään kuin katsoo sen tietyn 
ohjelmiston, mikä sinne GitHubiin on viety niin sen kehittämistä. Vähän keskustelee 
muitten kuntien kanssa, on pikkuisen ehkä hankkimassa lisäkuntia myös siihen 
verkostoon mukaan. Keskustelee pikkusen tulevista tarpeista, millä tavalla me 
voitais viedä tätä eteenpäin. Puhuu ehkä kunnanjohtajien kanssa rahoituksesta, 
näistä asioista. Et se vaatii tämmösen ihmisen, joka oikeasti on kiinnostunut sen 
yhteisön viemisestä eteenpäin. Et se pelkkä koodi ei vie oikeastaan yhtään 
mihinkään tällä alueella. 
 
Markku Liukkonen: Nyt ollaan puhuttu paljon avoimen lähdekoodin hyvistä puolista 
ja mahdollisuuksista. Mut ei mikään asia oo täydellinen tietenkään. Niin minkälaisia 
riskejä tai mahdollisia jopa uhkia vois liittyy avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen? 
 
Timo Väliharju: No, tietenkin se lisenssi on sellainen, mikä täytyy miettiä kunkin 
sitten tavallaan, et mikä lisenssi on käytössä, mitä oikeuksia se antaa, minkälaisia 
vapauksia se antaa kehittämiseen. Sitten myös, että jos käyttää eri tavallaan 



ohjelmistopohja, jotka eri lisenssillä, niin miten ne sopii yhteen. Et tämmösiä teknisii 
kysymyksiä. 
 
Mutta isommat riskit varmaan liittyy siihen, että ollaan tekemässä tavallaan avointa 
lähdekoodia, muttei oikeasti olla itse asias ihan tietämässä, mitä siinä tehdään. Et 
yks riski liittyy siihen, että me lähdetään tekemään avoimen lähdekoodin tuotetta. 
Vaikka ostetaan alihankintana taikka tehdään itse. Tehdään sen verran eksoottisilla 
työkaluilla taikka eksoottisilla välineillä, että osaamista ei löydy oikein paljon mistään 
enää sen jälkeen, kun se perussuoritus on tehty. Voi olla, ettei oikein löydy ketään 
tahoo, joka ois tukemassa ylläpidossakaan siinä, koska ne ei oikein ymmärrä, millä 
tää on tehty. 
 
Tässä aiheutuu tämmönen niin kutsuttu osaamislukko. Että edellä mainittu voidaan 
ehkä sanoa tämmönen IPR-lukko, et jos sulla on lisenssit ristissä, niin voi olla, ettei 
oikein pysty käyttään, kun ei salli sitä. Että tässä syntyy kyllä myös tän tyyppisiä 
asioita, jotka sitten saattaa johtaa myös siihen, että kun me paljon puhutaan tän 
toimittajalukon purkamisesta, niin kyllä se onnistuu avoimen lähdekoodinkin 
sektorilla toteuttaa tän tyyppinen juttu, mut se tulee vaan vähän eri mekanismeilla. 
Et itse lukko syntyy siitä, että sulla on siellä kombinaatio IPR-lukkoa taikka 
osaamislukkoa taikka jotain muuta aiheeseen liittyvää asiaa, joka sitten estää 
tavallaan sen ohjelmiston jatkokehityksen.  
 
Eli siitä jää se yhteisö pois. Sit jos ei yhteisö ei innostu, niin se on aika sitkeätä kyllä 
yksin sitä softaa tehdä. Elikkä kyl mä lähtisin siltä yhteisöpuolelta eliminoimaan tän 
tyyppisiä riskejä. Mutta niinku sanoit, niin mikään asia ei o mustavalkoinen, että 
kyllä tässä myös riskejä on. Jossain tilanteissa myös, kun haetaan 
kustannustehokkuutta avoimella lähdekoodilla, niin tekemällä näitä asioita väärin, 
niin voi olla, että sekään ei toteudu. Päinvastoin voi olla, että tulee vielä enemmän 
kustannuksia kuin mitä alun perin aateltiinkaan. Et ei tässä kannata soitellen sotaan 
lähtee, että vaan ihan tylyn viileästi kuntana miettiä, että mitä me saadaan tästä, 
minkä tyyppisiä juttuja meidän kannattaa tehdä, millä me eliminoida näitä riskejä. 
Et eihän tää loppupeleissä oo mitään ihmeellistä. Et täs on riskejä, täs on hyötyjä. 
Meidän pitää vaan kattoa kunnan tavallaan strategian kannalta, et miten nää 
hommat hoidetaan niin, että tää pystytään viemään maaliin fiksusti. 
 
Markku Liukkonen: Mutta jos karrikoidusti taas laitetaan vaakakuppiin valmis 
suljettu järjestelmä -paketti tai sitten, et lähdetään aidosti kehittämään omaan 
tarpeeseen avoimen lähdekoodin kautta, niin jos se hyvin tehdään, niin loppuviimeks 
niitä kustannuksia sit pitkällä juoksulla ymmärtääkseni syntyy, koska sitten saadaan 
juuri sitä, mitä halutaan tai tarvitaan. 
 
Timo Väliharju: Kyllä, kyllä. Juuri näin. Tavallaan niitä, ja tää on ehkä nyt aika monen 
tämmösen avoimen lähdekoodin kuntayhteistyöprojektin (peruslähtökohta) 
[0:16:26] ollutkin, että markkinoilla ei vaan oo tuotetta, joka ois järkevällä hinnalla 



saatavissa, edes suljettuna, siihen prosessiin, mitä ne on ratkaisemassa. Jolloin se 
avoin lähdekoodi on selkeästi järkevä vaihtoehto lähtee miettimään sitä asiaa.  
 
Toinen tavallaan on sitten se, että kun sitä avointa lähdekoodia lähdetään tekemään, 
niin mietittäis se sieltä yhteisön kautta ja sitä kautta se tulevaisuus. Silloin ei kehitetä 
vaan itselle, vaan silloin täytyy miettiä myös, että mikä se ekosysteemi siinä vieressä 
on eli muut kunnat. Ja ehkä vielä yritykset. Eli silloin jos kunta lähtee tavallaan 
tekemään sitä omin voimin, niin se on varmaan johonkin asti järkevää ja kannattaa, 
mut tietyssä kohtaa sen kunnan ydinbisneksestä menee ohitse se, että ruvetaan 
ylläpitään taikka tuottaa palveluita taikka tekee jotain muuta siihen. Niin olisi hyvin 
edullista, että se kunta taikka kuntaryhmittymä miettis sen avoimen lähdeprojektin 
näkökulmasta, että tehdäänhän me semmoisella teknologialla taikka semmoisilla 
ratkaisuilla, et tähän löytyy niitä toimittajia, jotka on sit jatkossa valmiita tekemään 
sitä bulkkituotantoo, ylläpitoo, tukea ja ehkä pikkulisäkehitystäkin sitten erilaisten 
kilpailutusten kautta. Koska se varmistaa sit sen markkinan toimimisen pitkällä 
juoksulla. Et jos se ajautuu tilanteeseen, että loppupeleissä tehtiin avoimen 
lähdekoodin projekti, siinä on yksi tai kaksi toimittajaa, niin mitenkä se nyt sit eroo 
siitä, et me ollaan suljetun toimittajan kanssa yhteistyössä. Ei mitenkään. 
 
Markku Liukkonen: Aivan. 
 
Timo Väliharju: Et meidän pitäs pystyy generoimaan se ekosysteemi myös yrityksille 
ja yrityksiin asti, jotka tuottaa palveluita sit siihen tuotteeseen. 
 
Markku Liukkonen: Löytyykö tällä hetkellä riittävästi tai onko Suomesta esimerkiksi, 
löytyykö Suomesta tällaisia yrityksiä, jotka osaa tarjota kunnille tällaisia ja sit myös 
osaako sun näkemyksen mukaan osaako kunnat kysyä? Miten se, toimiiks se 
ekosysteemi tällä hetkellä? 
 
Timo Väliharju: Varmaan vähän heikosti toimii. Kyllä Suomessa on paljon yrityksiä 
ja totta kai, kun katsotaan vaikka jotain julkaisuhallinta-alustoja, niin siellähän on. 
 
Markku Liukkonen: Kyllä, kyllä. 
 
Timo Väliharju: Jos ei tuhansia niin satoja vähintäänkin, jotka tekee avoimella 
lähdekoodilla palveluita näihin. Kaikkihan näkee, että mikä on (julkaisuhallinta --) 
[0:18:40] hinnottelu tällä hetkellä. Mist se johtuu? Siitä että se on avointa 
lähdekoodia ja siitä, et siel on niin paljon toimittajia, et se kilpailu on veristä, jolloin 
se on kaikkien etu käytännössä. Bisnes on bisnestä ja jos et pysty toimittaan, niin 
sit täytyy tehdä muita juttuja. Et näinhän se menee. 
 
Mutta sitten se vähän eksoottisimmille alueille, niin siellä välttämättä ei ihan 
hirveästi löydy vielä toimittajia. Se saattaa olla sitten kunnalle semmoinen paikka, 
että sitä joutuu sitten miettiin itse, että lähtee tekeen sitä kehitystyötä sitten oman 
verkoston kautta, omien kuntien, oman kuntaverkoston kautta ja sit koittaa siinä 



prosessissa hakea niitä toimittajia, jotka sitten jatkossa pystyy tarjoon palveluita 
myös siihen ydinteknologiaan, mitä ollaan toimittamassa.  
 
Et jos mä ajattelen Euroopan laajuisesti ja niissä jutuissa, mitä oon käynyt Euroopan 
komission kanssa tän Euroopan avoimen lähdekoodin bisnesyhdistyksen hallituksen 
roolissa, hallituksen jäsenen roolissa,  niin kyllähän tää on eurooppalainen ongelma 
myöskin. Että meidän avoimen lähdekoodin firmat on aika niche. Ne on verrattain 
pieniä. Siellä ei oo ihan hirveen montaa yksisarviskandidaattia, joka pystyis 
nousemaan sinne miljardiluokkaan taikka olis näkymää siitä.  
 
Suomessa luojan kiitos on. Meillä on Aiven, joka on noussut nyt uutena toimijana 
siihen luokkaan, että pystyy tavallaan ikään kuin murtamaan niitä tavallaan muureja 
tässä. Että kyllä avoimellakin lähdekoodilla pystyy tekemään aidosti isoo bisnestä. 
Tähän komissio myös tähtää, että mulla on semmonen ennuste, että sieltä tullaan 
suuntaamaan tän yritysekosysteemin kasvattamiseen ja kehittämiseen avoimen 
lähdekoodin avulla seuraavien vuosien aikana kyllä panosta niin euromääräisesti kun 
tavallaan ihan ekosysteemin rakentamismielessä.  
 
Et vastaus kysymykseen ehkä et kyllä ja ei. Että vähän riippuu alueesta, mutta et 
työtä on vielä tehtävänä kyllä paljon. 
 
Markku Liukkonen: Voiks tää johtua ehkä, just mainitsitkin siitä, että helposti on 
ehkä mielikuva avoimesta koodista, et ne on nörttien puuhastelua ja pizzaa ja 
kokista. Onks, tää on vähän vanhahtava ajatus ehkä, mut se on jollain tavalla 
iskostunut ihmisten mieliin niinku Linus Torvaldsin hyvinkin nörttimäinen habitus ja 
puhua asioista, joista ei kukaan mitään ymmärrä. Mut nyt alkaa siis 
valtavirtaistumaan avoin lähdekoodi. Onks se niinku, et vihdoinkin vai onks tätä 
pedattu nyt sit jo pitemmän aikaa? 
 
Timo Väliharju: No, kai me on pedattu tätä pitemmän aikaa, mutta että kai tää nyt 
jonkun näkösestä tuurista ja maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen, et sit 
yhtäkkiä ollaankin ikään kuin keskiössä. Että nyt kaikki on kiinnostuneita avoimesta 
lähdekoodista ja mitä sillä voi saada aikaan. Mut kyllä siellä vielä pikkusen tämmöistä 
nörttifilosofiaa on taustalla. Ehkä monet asiakkaista ja etenkin isommista 
asiakkaasta, jotka harkitsee tän tyyppisiä malleja ehkä kunnissakin, niin vähän 
assosioi, että onks tää nyt sit oikeasti kuitenkaan vakavaa liiketoimintaa. Mut kyl tää 
on miljardibisnes tällä hetkellä Euroopassa ja Suomessakin satojen miljoonien bisnes 
itse asiassa tää avoin lähdekoodi. Ja kasvaa rajusti tällä hetkellä. 
 
Et siihen konseptiin joutuu tulemaan mukaan oikeastaan väkisin, jos meinaat tarjota 
softaa loppuasiakkaille tavalla taikka toisella. En usko, et on yhtään yritystä 
Suomessa, joka ei jollain tavalla käyttäis enää ICT-yritystä, ohjelmistoyritystä joka 
ei käyttäisi avointa lähdekoodii. Sit se on kysymys, että miten ne sen bisneksenä 
tekee, niin siinä varmaan on variaatioo. Että jotkut ehkä enemmän avoimia, jotkut 
vähän vähemmän avoimia, mut kaikki käyttää nykyään. Et kyllä tää sillä lailla on 



muuttunu tää oikeestaan keskustelun vakavuusaste tästä asiasta viimeisen ehkä 
parinkin vuoden aikana merkittävästi itse asiassa. 
 
Markku Liukkonen: Tähän loppuun vois sitten katsastaa hieman tulevaisuuteen. Että 
tässä jos ollaan asiaa pedattu ja ihan komissiosta asti, jos ei käsketty niin kuitenkin 
huomautettu, että tällaista pitäis tapahtuu, niin miltä näyttää sitten ehkä viiden, 
kymmenen vuoden kuluttua. Ja jos vielä mahdollista, niin pysytään ehkä kuntakent- 
tai julkisella sektorilla. Et minkälaista roolii avoin lähdekoodi näyttelee tossa 2030? 
 
Timo Väliharju: Kyllä mä sanoisin, että se on de facto standardi, millä asioita 
pääsääntöisesti tehdään. Ehkä 2030 on vielä nopeasti, mutta hyvin pian sen jälkeen 
ja varmaan siihen mennessä on menty paljon eteenpäin kuntasektorilla. Valtiohan 
on käyttänyt aika paljon avointa lähdekoodia eri jutuissa jo vuosia. Sielläkin kehitys 
menee eteenpäin. Kuntasektorissa lisääntyvässä määrin, että ehkä vielä pari vuotta 
sitten kunnat oli vielä aika lähtökuopissa tässä kuviossa. Mutta nyt selvästi näkee, 
että kuntien tietohallinnot ja ehkä luottamus ja poliittinen luottamusporukka ja myös 
ehkä virkamiesjohto alkaa vähitellen oivaltamaan, että täs on itse asias semmoinen 
konsepti, mistä me voitais hyötyä monella tavalla kunnassa. Mut se et miten, niin 
siihen puuttuu ehkä vielä uskallusta.  
 
Mutta et jos mä aattelen tätä alan kehitystä, mä oon ollut tässä nyt 2002 vuodesta 
tässä avoimen lähdekoodin genressä mukana niin liiketoiminnassa kuin täällä 
yhdistyspuolellakin, niin kyllähän ne aika sitkeitä ne alkuvuodet oli siinä. Jossain 
kohtaa jo sanotaan 2013, 15 niin kyllä mä muistan niitä keskusteluja kun tässä 
pohdittiin KOS:n hallituksessakin ja ohjausryhmässä, että mitäköhän tästä nyt tulee. 
Me ollaan nyt 20 vuotta tehty ja tää edelleenkään ei tunnu lähtevän yhtään 
mihinkään. Ei nyt sanota, että synkkyyteen vaivuttiin silloin, mutta 
kyseenalaistettiin, et tehdääks me oikeesti tätä oikein. Onks tää oikee juttu? 
 
Mutta kyllä viimeiset pari kolme vuotta on osottanu, että kyllä tehdään oikeita asioita 
ja vauhti kiihtyy. Että ehkä se oli se aikaikkuna ja semmonen yhteiskunnallinen 
konteksti, joka on tässä kypsynyt eri tekijöistä, joka on johtanut siihen, että nyt 
tässä tapahtuukin sitten todella paljon asioita lyhyessä aikaa. 
 
[musiikkia] 
 
Markku Liukkonen: Kiitos haastattelusta.  
 
Timo Väliharju: Kiitos. 
 
[musiikkia] 


