Avointa seudullista tietoa
Öppen regional information
Open data from Helsinki region

www.hri.fi

Helsinki Region Infoshare -palvelu
Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu www.hri.fi tarjoaa Helsinkiä,
Espoota, Vantaata ja Kauniaisia koskevia julkisia tietoaineistoja kenen
tahansa vapaasti hyödynnettäväksi. Tietoaineistot ovat niin kuntalaisten,
yritysten kuin korkeakoulujenkin käytettävissä ilmaiseksi. HRI-palvelussa
on avattu valtavasti mm. väestöä, taloutta, hyvinvointia, liikkumista ja
paikkatietoja koskevia tietoaineistoja. Tietoaineistoja voi vapaasti ladata
itselleen ja hyödyntää haluamallaan tavalla esimerkiksi tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa, päätöksenteossa, visualisoinneissa, sovellusten
kehittämisessä tai datajournalismissa.
HRI-palvelu toimii neljällä osa-alueella: tiedon tuottaminen, avaaminen,
jakaminen ja hyödyntäminen. HRI:n pääasiallinen tehtävä on tukea tiedon
tuottajia avaamisessa sekä edistää avattujen datojen hyödyntämistä.
www.hri.fi

Palvelua rahoittavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. HRI on saanut tukea myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitrasta ja Valtiovarainministeriöstä. HRI on kehitetty yhteistyössä Forum
Virium Helsingin kanssa ja sen operatiivista toiminnasta vastaa Helsingin
kaupungin tietokeskus.

Datan avaaminen käytännössä
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HRI:n kriteerit tietoaineistoille
Aineisto on julkisen sektorin (esim. viraston tai liikelaitoksen)
tuottamaa ja ylläpitämää.
Aineisto liittyy Helsingin seutuun tai sen osaan.
Aineisto on sisällöltään julkista. Sen julkaiseminen avoimena
datana ei riko olemassa olevia lakeja, asetuksia tai sopimuksia.
Aineisto tarjotaan maksutta kaikkien käyttöön.
Aineisto on internetin kautta kaikkien saatavilla.
Aineisto julkaistaan uudelleenkäytön sallivalla lisenssillä
(käyttölupa), joka sallii myös kaupallisen käytön. Lisenssiksi
suositellaan Creative Commons BY 4.0 -lisenssiä.
Aineisto on koneluettavassa ja rakenteisessa muodossa
esimerkiksi CSV-tiedostona tai saatavilla avoimen
ohjelmointirajapinnan (REST API) kautta XML- tai JSONformaatissa. Aineiston voi julkaista myös esimerkiksi Exceltiedostona tai Google Docs -taulukkona.

Avoimen datan hyötyjä
Julkisen tiedon avaaminen mahdollistaa kansalaisille pääsyn asuinseutuaan koskeviin tietoaineistoihin, mikä parantaa julkishallinnon
läpinäkyvyyttä ja kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Avointa tietoa voi
käyttää kehitettäessä uusia palveluita ja liiketoimintaa. Lisäksi sitä voi
hyödyntää erilaisissa tutkimuksissa, opetuksessa tai datajournalismin
pohjana. Tietoaineistojen avaaminen mahdollistaa myös julkishallinnon
tehostamisen.
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HRI:ssa avattuja tietoaineistoja on käytetty mm. erilaisissa sovelluksissa,
visualisoinneissa ja datajournalismissa. Datan pohjalta on tehty jopa
taidetta. HRI:n sovellusgalleriasta www.hri.fi/fi/sovellukset löytyy
runsaasti erilaisia esimerkkejä HRI:n
kautta avattujen datojen käytöstä.
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Lähde mukaan avaamaan ja hyödyntämään avointa dataa: www.hri.fi, hri@hel.fi,
Twitter: @HRInfoshare, www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare

Kannen kuva on Lauri Vanhalan tekemästä Helsinki Public Transport Visualized -videosta.
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