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VAIKUTTAVUUS JA TULOKSET3.

Data on avointa, 
kun se on...

Laillisesti

uudelleenkäytettävää 

Teknisesti

uudelleenkäytettävää 

Maksutonta

kaikkeen käyttöön 

500+
avattua datasettiä ja rajapintaa 

6
kaupunkia

50+
uutta sovellusta

Kaupunkien

3D-mallit 

Kiinteistöjen

energiankulutustiedot

Joukkoliikenne OstolaskutPysäköinti ja liikenteen 

kunnossapitotiedot

Tapahtumat

Harmonisoidut rajapinnat

Esimerkkejä

Palaute Päätökset Resurssit

OPPAITA JA ESITTEITÄ

Suosituksia ja ohjeita datan ja rajapintojen avaamiseksi 

sekä yritysyhteistyöhön. Tavoitteena, että kehitetyt 

mallit leviävät laajemmalle ja tulevat aidosti käyttöön.

databusiness.fi/esitteet

data.tampere.fi    data.ouka.fi    data.lounaistieto.fi    hri.fi

DATAPORTAALI

Kaupunkien tietoaineistot löytyvät avoimena kootusti 

ja hallitusti. Kuka tahansa voi hyödyntää aineistoja 

vapaasti.

6

100

start-up yritystä

AVOIN DATA VAKIINTUNEEKSI 
TOIMINTAMALLIKSI

yritystä mukana
toiminnassa 

Kannustettiin ja aktivoitiin yrityksiä 

ja muita tahoja hyödyntämään dataa 

uusien sovellusten ja palvelujen 

raaka-aineena

TULEVAISUUS5.

4. YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT AVOINTA DATAA 

Tapahtumien avulla data ja sen 

mahdollisuudet tuotiin yleiseen 

tietoisuuteen

Koulutuksissa yritykset saivat 

oppia datojen käyttöön

Avoimen paikkatiedon 

hyödyntäminen

Kilpailuissa ja hackathoneissa 

yritykset aktivoituivat datan käyttöön 

ja saivat kannustusta ja vinkkejä

Tietoisuuden lisääntyminen, 

verkostoituminen ja syötteet 

kehittämiselle

Konsultoinnin ja sparrauksen 

ansiosta yritysten kynnys 

hyödyntää dataa madaltui

ESIMERKKEJÄ YRITYSTEN SOVELLUKSISTA JA 
TUOTOKSISTA, JOIDEN TOTEUTTAMISTA 
KÄRKIHANKE ON OLLUT TUKEMASSA

Kansalaisvaikuttamisen mobiilisovellus

Karttapalvelu

Tilavarauspalvelu

Tapahtumien hallintapalvelut

Liikkumissovellus

Integraatiosovellus muuttajille

”Täällä kaupungissa on tosi hyvä ja avoin ilmapiiri. 

Kiinnostus meitä kohtaan on ollut suuri, saatu 

kannustusta.”

”Yhteistyö kaupungin kanssa on ollut tosi hyvää, tätä 

olen paljon kehunut. Pienellä toimijalle usein on se 

ongelma, että julkisen sektorin edustajilla ei ole aikaa.”

”On tärkeää, että kaupungit avaavat dataa, se on 

hyväksi, sen päälle voi rakentaa palveluita ja palvelee 

yrityksiä ja kuntalaisia.”

”Ollaan hyödynnetty ihan suoraan avattua dataa, 

useampikin sovellus on toteutettu tämän hankkeen 

puitteissa.”

”Toivon, että tämä työ jatkuu ja tulee kiinnostavia 

uusia data-avauksia. Aina ei osaa edes ennakoida, 

mikä aineisto osoittautuu hyödylliseksi, 

mahdollisimman paljon vaan auki. Rohkeutta ja 

ennakkoluulottomuutta.”

AVAAMINEN ON AUTOMAATTISTA
Datan avaaminen on automaattista, Kaupunki itse 

hyödyntää dataa aktiivisesti

DATAOHJAUTUVA KAUPUNKI
Hyödynnetään eri lähteiden dataa niitä yhdistäen: kuntien, 

maakuntien ja valtion datat, yritysten datat, oma data

1 2 3

DATABUSINESS.FI

DataBusiness.fi nostaa esiin dataan perustuvaa 

yritystoimintaa ja antaa ideoita datan soveltamiseen. 

Sivustolla kerrotaan avoimen datan hyödyntämisestä 

ja mielenkiintoisista datalähteistä. 

databusiness.fi
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https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data.html
https://data.ouka.fi/fi/
data.lounaistieto.fi
http://www.hri.fi/fi/
https://www.databusiness.fi/fi/etusivu/
https://www.databusiness.fi/fi/avoindata/oppaat-ja-esitteet/



