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Taustaksi

• Jyväskylän kaupunki julkaisi ensimmäisen kerran keväällä 
2015 tiedot kaupungin ostoista

• Tiedot ostoista: http://data.jyvaskyla.fi/data.php

• Yhteistyö Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden-
laitoksen kanssa
– tarve avoimesta käsittelemättömästä datasta esille yhteisissä tutkimus-

ja selvitysprojekteissa 

• Halutaan edistää avoimuutta, luotettavuutta ja julkisen 
organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä
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Julkaistut tiedot

• Tiedoissa mukana kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset 

• Tiedot sisältävät ostolasku- sekä luottokorttiostotiedot 

• Ostotiedot on poimittu ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä ja 
kirjanpidosta 

• Luottokorttiostotiedot eivät sisällä toimittajanumeroa 

Tietojen julkistamisesta

• Julkistamisesta tiedotettiin keväällä 2015 useamman kerran 
sähköisessä mediassa ja maakuntalehdessä

• Kaupunki oli varautunut lisätietopyyntöihin varaamalla työntekijöitä 
vastaamaan median, tutkijoiden, yritysten ja yksityisten henkilöiden 
kysymyksiin

• Sivustolla käyntejä on seurattu tiiviisti
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Media

Kävijämäärät sivustolla

• Vuosi 2015, ensimmäinen julkaisuvuosi
– sivustoa ladattiin 5737 kertaa (kaupungin sisäisestä osoitteesta 

3251 kertaa)

– sivuston olemassaolon julkistamisen jälkeen noin 2000 kävijää/2 
vrk, viikon ajan noin 350 – 500 kävijää/vrk, tasaantui tämän 
jälkeen n. 2-20 kävijää/vrk

• Seuraavat vuodet
– 2016 (vuoden 2015 data) kävijöitä 441 ja latauksia 221 

– 2017 (vuoden 2016 data) kävijöitä tähän mennessä 268 /ladattu 
106 kertaa
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Kiinnostus ostolaskudataan

• Yli 55% sivustolla kävijöistä on joka vuosi ollut 
kaupunkiorganisaation sisältä
– avointa dataa käytetään monipuolisesti oman työn seurantaan ja 

raportointiin

• V. 2015 tarkennuspyyntöjä esitettiin 6 kpl
– n. 100 tositetta (ainoastaan yhdessä puutteelliset tiedot)

– tarkennuksia halusivat media, tutkijat, opinnäytetyön tekijät

– yksittäisiltä kuntalaisilta tai muilta tahoilta pyyntöjä ei esitetty

– maksullisia tiedonhakuja 2 kpl

• Myöhempinä vuosina ei tarkennuspyyntöjä ole esitetty 
(ainoastaan media puhelimitse muutamasta ostosta)

Kokemuksia julkistamisesta

• Kokemukset erittäin positiiviset ja myönteiset

• Julkistaminen on lisännyt organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä ja 
luotettavuutta 

• Positiivinen vaikutus imagoon

• Tietoisuus ostojen julkaisemisesta avoimena datana on varmasti 
ryhdittänyt ostamista ja sopimusten noudattamista

• Jotkut hankinnat on mahdollista jäljittää hyvin tarkalle tasolle, joka 
voidaan nähdä henkilötietosuojariskinä

• Jotkut palveluntuottajat kokivat oikeuksiaan loukkaavana ostohinnan 
julkistamisen, koska ostoa tehtäessä kauppahinnan oletettiin olevan 
liikesalaisuus
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Lopuksi

• Ostolaskudatan julkistamisen jälkeen kaupunki on yhdessä median 
ja yliopiston kanssa aktiivisesti selvittänyt muita avoimen datan 
mahdollisuuksia

• Avoin data –sivustolle on lisätty tiedot kaupungin päätöksistä, ICT-
järjestelmistä, vaalien tuloksista, myönnetyistä rakennusluvista ym.

• Avoin data –sivustolla on mahdollisuus antaa palautetta ja 
ehdotuksia, millaista dataa tulevaisuudessa voisi sivuille tuoda

KIITOS!


