
 

 

SOPIMUS PYSÄKÖINTILAITOSTEN PAIKKATIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Statusinformaatio) 

LUONNOS 

1. Sopimuksen tarkoitus 

Tällä sopimuksella sovitaan pysäköintilaitosten paikkatietojen luovuttamis- ja käyttöperiaatteet 
pysäköintioperaattoreiden ja Helsingin kaupungin välillä.  

2. Sopijapuolet 

Sopijapuolet ovat Helsingin kaupunki sekä seuraavat yksityiset pysäköintioperaattorit: 

- EuroPark Finland Oy 

- Q-Park Finland Oy 

- BK Group Oy 

- Kirkko Parkki Oy 

- jne 

3. Sopimuksen tavoite 

Sopimuksen tavoite on mahdollistaa uusien pysäköintipalvelujen toteuttaminen kolmansien 
osapuolten toimesta. Tavoitteena on parantaa pysäköinnin palvelun laatua ja samalla tehostaa 
pysäköintilaitosten paikkojen käyttöä ja vähentää turhaa ajoa, kun autoilija ei joudu etsimään 
vapaata pysäköintipaikkaa. Tämä tukee Helsingin tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Lisäksi Helsingin kaupungin strategiaohjelmasta 
2013-2016 todetaan, että Helsinki on Suomessa avoimen datan edellä kävijä, jolloin saadaan lisää 
innovatiivisuutta ja luovia palveluja Helsinkiin. Kaupungin tavoitteena on myös vahvistaa julkisen 
ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä rakentamalla kumppanuuksia elinkeinoelämän 
kanssa siten, että syntyy uutta innovatiivista liiketoimintaa esimerkiksi älykkäiden teknologioiden 
ympärille.  

4. Sopimuksen sisältö 

Pysäköintioperaattorit toimittavat tiedot Helsingin kaupungille myöhemmin yhteisesti sovittavan 
rajapinnan välityksellä. Helsingin kaupunki vastaa rajapinnan laadinnan kustannuksista. 
Pysäköintioperaattorit vastaavat mahdollisista muutostöistä omiin järjestelmiinsä ja tiedon siirron 
kustannuksista.  

Pysäköintioperaattorit toimittavat kaupungille rajapinnan välityksellä veloituksetta: 

- vapaiden pysäköintipaikkojen tilatiedon välittäminen 



 

 

- seuraavat tiedot viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen uusien tietojen voimaanastumista 

o pysäköintihinnat  

o pysäköintilaitoksen kokonaispaikkamäärät 

o pysäköintilaitoksen invapaikkojen määrät ja sijainnit 

o pysäköintilaitoksen sähköautojen latauspisteet ja sijainnit 

o pysäköintilaitosten sisäänajopaikat 

o ajoajat sisäänajosta pysäköintilaitokseen 

o mahdollisia muita lisätietoja: karttakuvia laitoksesta, karttakuvia sisäänajosta, 
valokuvia laitoksesta, pysäköintilaitoksen esteettömyystietoja jne.  

Helsingin kaupunki vastaa tiedon kokoamisesta yhteiselle palvelimelle ja rajapinnoista kolmansille 
osapuolille. Vastuut on esitetty alla olevassa kuvassa.  

 



 

 

5. Virhetilanteet 

Jos loppukäyttäjille osoitettu palvelu toimii virheellisesti Helsingin kaupungin vastuulla olevan 
seikan vuoksi, on kaupungin ilmoitettava asiasta heti pysäköintioperaattorille, jos virheellä on 
vaikutusta pysäköintioperaattorin toimintaan. Kaupungin on korjattava virhe viipymättä. 
Kaupungin vastuulla olevia seikkoja ovat esimerkiksi palvelimen tai sen vaatimien rajapintojen 
toimiminen virheellisesti tai pysäköintioperaattoreiden toimittamien tietojen siirtyminen väärin 
kolmansien osapuolien ulkoisiin rajapintoihin. Virhetilanne on myös se, että kolmannen osapuolen 
järjestelmät toimivat väärin. Tällöin kaupungin on lopetettava tietojen toimittaminen kolmannelle 
osapuolelle, jos virheellistä toimintaa ei saada korjattua.  

Jos loppukäyttäjille osoitettu palvelu toimii virheellisesti pysäköintioperaattorin vastuulla olevan 
seikan vuoksi, on pysäköintioperaattorin ilmoitettava asiasta heti Helsingin kaupungille, jos 
virheellä on vaikutusta kaupungin toimintaan tai kolmannen osapuolten palveluille. 
Pysäköintioperaattorin on korjattava virhe viipymättä. Pysäköintioperaattorin vastuulla olevia 
seikkoja ovat esimerkiksi vapaiden paikkamäärien toimittaminen.  

Pysäköintioperaattorilla ja kaupungilla on kummallakin oikeus perustellusta syystä kieltää tietojen 
toimittaminen kolmannelle osapuolelle. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi haitta 
pysäköintioperaattorin liiketoiminnalle tai tietojen esittäminen asiattomalla tavalla.  

Tietojen toimittamiseen, käyttöön ja edelleen luovuttamiseen ei liity sankioita eikä bonuksia.  

6. Sopimuksen tarkistaminen 

Mikäli jompikumpi sopijapuoli vaatii sopimuksen tarkistamista, käynnistetään neuvottelut 
sopijapuolten kesken.  

7. Sopimuksen erimielisyydet 

Kaikki sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään 
ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin.  

Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, jätetään asia välimiesoikeuden ratkaistavaksi tai 
jonkun sopijapuolen niin vaatiessa Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.  

Sovellettava laki on Suomen laki.  

8. Markkinointi 

Helsinki Region Infoshare -palvelussa avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville. 
Tietoa tarjotaan kansalaisten, yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä 
kuntien hallinnon käyttöön. Tarjottava tieto on vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä. 

 



 

 

9. Tiedon hinnoittelu 

Kaupunki luovuttaa tiedon maksutta eteenpäin kolmansille osapuolille.  

10. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen  

Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2013. Tavoitteena on, että ulkoinen rajapinta voidaan avata 
kolmansille osapuolille kevään 2014 aikana. Sopimus on voimassa 31.12.2020 asti. Sopimuksen 
jatkamisesta neuvotellaan kaksi vuotta ennen sopimuksen päättymistä. Irtisanomisaika on 6 
kuukautta.    

10. Laajuus 

Sopimukseen kuuluvista laitoksista ylläpidetään omaa luetteloa, joka on tämän sopimuksen liite 1.  

11. Sopimuskappaleiden määrä 

Tätä sopimusta on tehty x samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.  

 

 

 


