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Mitä on avoin data?
Mitä hyötyä avoimesta
datasta?

Avoimet datan määritelmä & ehdot
•

•

•

•

Julkisuus
– Sisällettävä julkista tietoa, jotta se voidaan avata
– Yksityisyydensuoja tai yleinen turvallisuus ei saa vaarantua dataa avattaessa,
eikä datassa saa olla esim. henkilötietoja tai liikesalaisuuksia
Tekninen saatavuus
– Data on avattu koneluettavassa muodossa
– Koneelliseen tarkasteluun ja hyödyntämiseen sopivat esimerkiksi CSV-, XLStai XML-muodot sekä erilaiset rajapinnat suoraan datalähteeseen
Maksuttomuus:
– Dataa voi käyttää maksutta
– Maksuttomuus mahdollistaa datan hyödyntämiseen liittyvät kokeilut ilman
budjettibyrokratiaa
Uudelleenkäytön sallivat käyttöehdot:
– Datan avaaja sallii aineiston uudelleenkäytön ja kertoo sen selkeästi datan
yhteydestä löytyvillä käyttöehdoilla

Miksi avata dataa?
•

•

•

Hallinnon sisäinen tehokkuus:
– Datanavaukset hyödyntävät hallinnon organisaatioiden välistä yhteistyötä
– Toimintatapojen yhdenmukaistaminen tuo mittakaavaetua ja helpottaa
osaamisen siirtämistä
– Auttaa havaitsemaan toimintatapoja, joissa digitaalisuuden mahdollisuuksia
voisi hyödyntää laajemmin
Läpinäkyvyys ja demokratia:
– Lisää hallinnon läpinäkyvyyttä  tukee mahdollisuuksia aktiiviseen
kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja journalismiin
– Laajentaa nettikeskusteluita (linkitykset & viittaukset)
Markkinat ja innovaatiotoiminta:
– Julkishallinnon data-avaukset hyödyttävät yrityksiä tai yrittäjiksi aikovia
– Synnyttää uusia markkinoita ja innovaatioita (esim. erilaiset koulutustaustat)

Oulun kaupunki, digitalisointitavoitteet
• Kaupunkistrategia 2020
– Digitalisointiaste: vähintään 30 % kuntalaisille tarjottavista
palveluista on saavutettavissa sähköisenä palveluna vuoteen
2018 mennessä
– Käyttöaste: palveluissa, joissa sähköinen asiointimahdollisuus
tarjotaan, 80 % asioinnista tapahtuu sähköisten
asiointikanavien kautta

• Palvelumalli 2020 ja Palveluverkko
– Monikanavaisuus, monialaisuus, asiakaslähtöisyys,
osallistaminen, valinnanvapaus, itsepalvelut

Digitaalisen agendan päämäärä:
Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja
vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia
toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen
kaupunkiyhteisö

Ohjelman painopisteet:
1. Asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit ja
digitaalisten valmiuksien johtaminen
2. Älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt
3. Avoin, vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö
4. Tulevaisuuden osaajat

Miten dataa avataan ja
julkaistaan?

Avoimen datan julkaiseminen
• Kansalliset ja kansainväliset linjaukset (Tietohallintolaki, EU-direktiivit,
hallitusohjelma, JulkICT- ja kansallinen paikkatietostrategia)
velvoittavat datan avaamiseen
• Oulu aloitti datan systemaattisen avaamisen syksyllä 2013
– lanseeraus Open Knowledge Roadshow’ssa
• Julkaistut aineistot ovat avoimen datan kriteerien mukaisia
– dataa (koneluettavia tiedostoja), joka on vapaasti käytettävissä
sellaisenaan tai, joka on julkaistu sellaisessa muodossa, että myös
muut järjestelmät pystyvät hyödyntämään sitä
– maksutonta ja uudelleen käytettävyyden mahdollistava lisensointi

Miten datamassoista lisäarvoa?

Datan avaamisen vaiheet
1. Datajoukon tunnistaminen
2. Datajoukon arviointi kriteerejä vasten
3. Avattavan datajoukon julkaisutavan valinta ja toteutus
4. Datajoukon lisensoiminen
5. Datan lisääminen kaupungin datakatalogiin
6. Datajoukon ylläpitäminen
7. Datajoukon hävittäminen

Oulu
Open Data
Tiedon
tuottaja
• Tiedon omistaja
• Alkuperäisen
tiedon
tuottaminen
• Tiedon
ylläpitäminen ja
laadun
varmistaminen
• Tiedon avaamisen
osallistuminen
• Tietoaineistojen
metatietojen
toimittaminen

Tiedon avaaja
• Avattavan tiedon
priorisointi
• Kriteerit ja ohjeet
• Tiedon tuottajien
avustaminen
avaamisessa
• Tietojen
vastaanotto,
arviointi ja
jakeluun
hyväksyminen

Tiedon jakaja
• Verkkopalvelun ja
datajoukon
ylläpito
• Käyttäjäpalautteen
kerääminen
datasta ja muusta
avoimeen dataan
liittyvästä
• Uusien toiveiden
kerääminen

Tiedon
hyödyntäjät,
loppukäyttäjät
Kunnat
Yritykset
Tutkimuslaitokset
Oppilaitokset
Kuntalaiset
Sovelluskehittäjät
Hyväksyvät
käyttöehdot
• Lataavat ja
hyödyntävät
tietoja
• Antavat palautetta
ja toiveita datasta
•
•
•
•
•
•
•

Avoimen datan julkaiseminen
• Avoimen datan julkaiseminen on Oulussa hyvällä alulla, mutta
vielä on paljon tehtävää
• Avoimen datan systemaattinen julkaiseminen aloitettiin
marraskuussa 2013
• Avatut aineistot saatavilla verkossa: www.ouka.fi/avoindata
• Aineistoja tällä hetkellä 32 kpl
• Osa aineistoista Excel- tai csv -tiedostoina, osa rajapinnan
kautta
• Sovelluksia 8 kpl
• www-sivulla voi jättää toiveita julkaistavista aineistoista

Avoimen datan hyödyntämisen
esimerkkejä:
• Sovellukset:
– Helsingin kaupungin päätökset http://dev.hel.fi/paatokset/
– Joukkoliikenne http://sporat.fi/
- Palautteet: http://fiksaus.metrolive.fi/
• Visualisoinnit:
– Helsingin kaupungin ostot
http://www.veropuu.fi/helsinginostot/
– Pirkanmaan kirjastojen 1000 lainatuinta:
http://public.tableausoftware.com/profile/janne.s#!/vizhome
/Pirkanmaankirjastojen1000lainatuintavuonna2013/Pirkan
maankirjastojen1000lainatuintateostavuodelta2013

6Aika kaupunkikehityksen strategia
•

6Aika-strategiaa toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit (kuutoskaupungit)
– Kansallisesti merkittävä strategia, kuutoskaupungeissa asuu 30 % Suomen väestöstä
– Suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien palvelumuotojen kehitysympäristönä
vahvistaa Suomen kilpailukykyä

•

6Aika-strategian tavoitteena mm.
– Parantaa kaupunkien palveluja sekä niiden yhteentoimivuutta yli kuntarajojen
– Julkisen sektorin tuottavuuden edistäminen, uudet toimintamallit ovat kaikkien
kaupunkien ja kuntien käytettävissä
– Entistä käyttäjälähtöisempien kunnallisia palvelujen kehittäminen
– Hyödyntää entistä tehokkaammin digitaalisen teknologian mahdollisuuksia ja samalla
luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja koko kaupunkiyhteisölle uuden
liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen

•

6Aika-strategia tukee yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja saavutettavuutta
– Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden
sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus

Kolme painopistealuetta
• Avoimet innovaatioalustat (6Aika AIA)
– Hankkeissa luodaan uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden kehittämistä
mahdollistavia työympäristöjä
– Innovaatioympäristö on työkaluja, jotka kattavat palvelun koko elinkaaren, ideasta
testaukseen ja testauksesta tuotteeksi

• Avoin data (6Aika AD)
– Kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi
dataksi koko kaupunkiyhteisön hyödynnettäväksi
– Kehitetään yhteisiä toimintamalleja, julkaisualustoja ja rajapintoja
– Lopputuloksena syntyy esimerkiksi parempia palveluja kaupunkilaisille

• Avoin osallisuus ja asiakkuus (6Aika AOA)
– Kehitetään avoimia ja sujuvia monikanavaisia asiakaspalveluprosesseja ja –
järjestelmiä
– Esimerkkejä ovat kunta- ja hallintorajoja ylittävät työllistymistä tukevat palvelut
sekä koulutuksen nivelvaiheita sujuvoittavat palvelut

Käyttäjät
Asiakassegmentit,
asiakastieto ja –
ymmärrys palvelujen
kehittämisen
lähtökohtana

KAUPUNKILAISET

Käyttäjälähtöisyyden
kehittäminen,
käyttäjätarpeet ja arvostukset

Mahdollistajat

Kehittäjät

KUUTOSKAUPUNGIT

T&K-ORGANISAATIOT

T&K –hankkeet
Julkiset hankinnat
Yritysten kilpailukyky
Pk-yritysten tukeminen
Infrastruktuuri
Palvelujen
mahdollistaminen

Testialusta uusien
ratkaisujen kehittämiseen
ja testaamiseen

Hyödyntäjät
YRITYKSET, YHTEISÖT

T&K –hankkeet
Työvoiman koulutus
Kaupallistaminen
Kansainvälistyminen
Yrittäjyys
Muokattu Rönkä ym. 2007;
Kehitysalustoilla neloskierteeseen. S. 60:
Neloskierre eli kehittäjien, hyödyntäjien,
hallinnon ja käyttäjien yhteistyöroolit
innovaatioprosessissa

6Aika – painopistealueiden yhteistyö
Käynnistetään pilotti- ja kokeiluhankkeita
– Pilotit yhdessä kärkihankkeiden kanssa rakentavat painopistealueen
laajempaa palvelukokonaisuutta
– Pilottiprojektien aikajänne on noin 6–24 kuukautta.
– Auttavat testaamaan ja edelleen kehittämään jotain tiettyä, rajattua
osaa painopistealueen sisällöistä
Käytännön toteutus yhteishankkeilla - kaikki toteutettavat hankkeet
ovat useamman toimijan yhteishankkeilta
– Toimijoita vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta
– Toimijoina voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset
tai kolmannen sektorin toimijat
– Rahoitettavia yhteishankkeita haetaan pääosin avoimilla hauilla
– EU, kuutoskaupungit ja Suomen valtio rahoittavat
kuutoskaupunkien hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla
– Lisäksi 6Aika-strategian hankkeisiin voidaan hakea tukea Euroopan
sosiaalirahastolta

6Aika - Avoin Data ja rajapinnat
kärkihanke
•
•
•

Budjetti: 8 100 000 € (omarahoitusosuus 33%)
Toiminta-aika: 1.7.2014 – 30.6.2017 (3 vuotta)
Toteuttajat (10 kpl):
– Tampereen kaupunki (hakija)
– Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy (koordinaatio)
– Helsingin kaupunki
– Forum Virium Helsinki Oy
– Espoon kaupunki
– Vantaan kaupunki
– Turun kaupunki
– Turku Science Park Oy Ab
– Varsinais-Suomen liitto / Lounaispaikka
– Oulun kaupunki (koordinaatio kehittämisen palvelualue)

Kärkihanke: Kuutoskaupunkien avoin
data (Oulun KH 8.12.2014 § 26)
Rahoituksen hakeminen
1. Kuutoskaupunkien avoin data Oulun osaprojekti
2.
3.



Kustannusarvio 1 140 000 €, josta Oulun omarahoitusosuus 376 200 € (33%)



Kustannusarvio 1 010 317 €, josta Oulun osuus 55 568 €



Kustannusarvio 595 680 €, josta Oulun osuus, 32 762 €

Kuutoskaupunkien avoin data koordinaatioprojektin rahoittaminen
(Tredea)
Avoimet rajapinnat –projektin rahoittaminen (Forum Virium)

Vastuullinen johtaja: Juhani Heikka / Tietohallinto
Projektit hyväksytty Digitaalinen Agenda -kehittämissalkkuun (28.10.2014)
- Tukevat painopistettä 1 ”asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit”
ja painopistettä 3 ”avoin ja vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö”
- http://www.ouka.fi/oulu/kehittamishankkeet/digiagendasalkku

Avoin Data ja rajapinnat – tavoitteet
Kaupungit avoimina kehittämisympäristöinä
• Kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi
dataksi
Parhaat käytännöt ja standardointi
• Hyödynnetään yhteisiä ja yhdessä sovittuja toimintamalleja, julkaisualustoja ja
lisenssimalleja
• Erityinen huomio kiinnitetään yhdessä sovittuihin standardeihin, yhteiseen
käytettävyyteen, parhaiden oppien ja käytäntöjen jakamiseen ja yhdessä
tekemiseen
Elinvoiman edistäminen yrityksiä ja muita toimijoita aktivoimalla
• Yritysten ja muiden kehittäjien aktivointitoimet ovat tärkeä osa tätä
kokonaisuutta. KOHDERYHMÄNÄ YRITYKSET

Avoimen Datan kärkihanke tukee kaupunkistrategian ja digitaalisen agendan
• Avoimen Datan kärkihanke tukee kaupunkistrategian ja digitaalisen agendan
toteuttamista,
mm.mm.
toteuttamista,
•– Avoimet
Avoimet kehittämisen
kehittämisen ekosysteemit,
ekosysteemit, avoin
avoin hallinto,
hallinto, tiedon
tiedon hyödyntäminen,
hyödyntäminen,
digitaaliset palvelut,
palvelut, elinvoiman
elinvoiman edistäminen
edistäminen
digitaaliset

Avoin Data ja rajapinnat – tavoitteet
Kuutoskaupungit yhteistyössä:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luovat ja käynnistävät prosessit datan avaamiseksi ja julkaisemiseksi
Perustavat alueelliset, yhteistyötä tekevät avoimen datan "clearing house"
-toiminnot
Muuttavat sisäisiä toimintamallejaan siten, että datan avaaminen
otetaan osaksi normaalia toimintaa
Avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi
ICT 2015 -ehdotuksen mukaisesti
Kehittävät yhdessä metatiedoiltaan yhteensopivat datakatalogit
Käynnistävät ja vakiinnuttavat yhteistyömallit kehittäjäyhteisöjen
kanssa
Kehittävät ja valikoiduin osin standardisoivat avoimia
ohjelmointirajapintoja kaupungin järjestelmiin hyödynnettäväksi
Huomioivat uusissa järjestelmähankinnoissaan datan avoimuuden ja
järjestelmien yhteentoimivuuden vaatimukset
Harmonisoivat datan rakenteeltaan mahdollisimman yhteensopivaksi ja
vertailukelpoiseksi.

Miten kärkihankkeessa edetään?
• Käydään läpi kaupungin tietojärjestelmät (yli 200 kpl) ja niiden
sisältämä tieto
– Julkaistaan tietojärjestelmäluettelo avoimena datana
• Keskustelut ja yhteistyö hallintokuntien sekä tietohallinnon
kanssa
• Priorisoidaan ja aikataulutetaan avattavat datat
• Päätetään mitä julkaistaan ja miten
• Viestintä
• Jatkuva keskustelu ja yhteistyö muiden hankkeen kaupunkien
kanssa

Kärkihankkeen
tekemisen osa-alueet

Avoimen datan kytkeytyminen
kansallisiin ja EU-laajuisiin datakatalogeihin

