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Kuntien datan avaamisen malli

Kun tärkeimmät tietoaineistot avataan 
samalla tavalla, toimivat samat sovellukset 
joka paikassa.

Tässä esitetään datan avaamisen malli, joka keskittyy ennalta 
määrättyyn joukkoon keskeisimpiä kuntien datavarantoja. 
Sellaisetkin kunnat ja kaupungit, joilla ei vielä ole omaa datan 
avaamisen toimintoa voivat avata dataa nopeasti, 
kustannustehokkaasti ja niin, että avatulle datalle on välittömästi 
näkyvää hyötykäyttöä. 





Kuratoitu datan avaamisen malli

1. Rajattu joukko avattavia aineistoja
2. Ohjeistus, miten avataan
3. Avaamisen standardi
4. Referenssisovellus datalle

http://okf.fi/avoin-kaupunki
HUOM: Avattavien aineistojen 

valinta, ohjeistus ja standardit ovat 

vielä työn alla, seuraavien kalvojen 

sisältö ei siis ole lopullista ja työhön 

voi vielä vaikuttaa.

Mukana valmistelussa Kuntaliitto, 

OKFFI ja 6aika

http://okf.fi/avoin-kaupunki
http://okf.fi/avoin-kaupunki


Rajattu joukko avattavia 
aineistoja

Tietohallinto

tietojärjestelmäluettel
o

Päätöksenteko

esityslistat ja 
päätöspöytäkirjat

Palvelut

julkisten palveluiden 
osoitteet ja 
koordinaatit

Palaute

asiakaspalaute- 
järjestelmän rajapinta

Liikenne

joukkoliikenteen 
aikataulut

Paikkatieto

osoitteiden 
koordinaatit

!



http://fi-city.census.okfn.org/

http://fi-city.census.okfn.org/
http://fi-city.census.okfn.org/


Ohjeistukset (tulossa)

Kuntaliitto valmistelee ensimmäistä ohjeistusta 
“Tietojärjestelmäluettelon avaaminen”

Aalto yliopisto ja OKFFI valmistelevat LVM:n ja 
Maailmanpankin projektissa datan avaajan 
johdantokurssia itseopiskelumateriaaliksi.



Avaamisen standardi

Tietohallinto

tietojärjestelmäluettel
o

Päätöksenteko

esityslistat ja 
päätöspöytäkirjat

Palvelut

julkisten palveluiden 
osoitteet ja 
koordinaatit

Palaute

asiakaspalaute- 
järjestelmän rajapinta

Liikenne

joukkoliikenteen 
aikataulut

Paikkatieto

osoitteiden 
koordinaatit

JHS 146 
(tietojärjestelmäseloste - 
pitäisi olla oma standardi 
luettelolle)

Open Ahjo PTV (tulossa) Open 311 GTFS INSPIRE, WMS- ja WFS

!



http://fiksaus.metrolive.fi/3675/kuoppa-tiessa-jaatyessa-liukas/
http://fiksaus.metrolive.fi/3675/kuoppa-tiessa-jaatyessa-liukas/
http://www.open311.org/


Referenssisovellus datalle

Tietohallinto

tietojärjestelmäluettel
o

Päätöksenteko

esityslistat ja 
päätöspöytäkirjat

Palvelut

julkisten palveluiden 
osoitteet ja 
koordinaatit

Palaute

asiakaspalaute- 
järjestelmän rajapinta

Liikenne

joukkoliikenteen 
aikataulut

Paikkatieto

osoitteiden 
koordinaatit

JHS 146 
(tietojärjestelmäseloste - 
pitäisi olla oma standardi 
luettelolle)

Open Ahjo PTV (tulossa) Open 311 GTFS INSPIRE, WMS- ja WFS

Päätökset palvelu (HKI, 
JKL ja pian Mikkeli)

Palvelukartta City navigator -sovellus

!



Helsinki:
http://dev.hel.fi/paatokset/

Jyväskylä:
http://jkl.paatokset.fi/

http://dev.hel.fi/paatokset/
http://dev.hel.fi/paatokset/
http://jkl.paatokset.fi/
http://jkl.paatokset.fi/


Keskustelu

Mitkä olisivat mielestänne keskeisiä datasettejä, 
joita ainakin suuressa osassa kuntia kannattaisi 
avata yhdenmukaisesti?

Keskustelussa esille nousseita datatoiveita

● Kulttuuri- ja luontokohteet ja luontopolut matkailunäkökulmasta
● Pyörätiet ja ladut
● Kiinteistörajat ja kiinteistöihin liittyvät päätökset, kuten rakennusluvat
● Ilmanlaatutiedot
● Julkiset hankinnat
● Asemakaavat (vireillä olevien kaavojen tilanne ja voimassa olevat)
● Ruokalistat (päiväkodit, koulut, yms.)
● Paikkatiedot ja esteettömyystiedot kohderyhmittäin (lapset, vanhukset, jne.)
● Ympäristövaikutusten arvioinnit kartalle

http://avoindata.net/7028/loytyyko-hiihtolatujen-kuntotilannetta-avoimena-datana
http://avoindata.net/7030/reaaliaikaista-ilmanlaadun-mittausdataa
http://avoindata.net/7030/reaaliaikaista-ilmanlaadun-mittausdataa
http://avoindata.net/183/suomessa-toimenpiteita-julkisten-hankintojen-avaamisesta
http://avoindata.net/183/suomessa-toimenpiteita-julkisten-hankintojen-avaamisesta
http://avoindata.net/7027/ruokalistojen-julkaisemiseen-olemassa-jotain-standardia
http://avoindata.net/7027/ruokalistojen-julkaisemiseen-olemassa-jotain-standardia
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