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Helsinki Loves Developers: Kaupungin päätökset avoimena datana
to 1.6.2017 14:00 – 1.6.2017 17:00
Laituri (Info-ja näyttelytila, asiakaspalvelu), Narinkka 2, Helsinki

Helsingin kaupungin tapahtumakalenterista

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä uudistuu 1.6.2017. Kaupungin johtamista ja hallintoa 
tukevat monet järjestelmät, joista keskeisimpiä on päätöksentekojärjestelmä. Helsingissä kaikki 
päätökset valmistellaan ja käsitellään Ahjo-tietojärjestelmässä, jota käyttävät tuhannet kaupungin 
viranhaltijat, työntekijät ja luottamushenkilöt.

Kaupungit päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, mutta vuodesta 2013 alkaen 
päätöksentekojärjestelmän sisältö on ollut julkisilta osiltaan saatavilla myös avoimena datana Open 
Ahjo -rajapinnan kautta. Rajapinnan kautta voi hakea koneluettavassa muodossa ajantasaiset tiedot 
kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä.

Open Ahjo -rajapinnan avaaminen on ollut maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Helsingin oppeja on 
jaettu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, ja pian vastaavanlaisen rajapinnan kautta avataan 
mm. Vantaan, Espoon ja Oulun päätöstietoja.

Open Ahjo -rajapintaa hyödyntävät jo monet sovellukset, jotka auttavat niin kuntalaisia, mediaa 
kuin kaupunkiorganisaatiossa toimiviakin seuraamaan helpommin Helsingin päätöksentekoa. Yksi 
rajapintaa hyödyntävä sovellus on kaupungin kumppanikoodareiden luoma Päätökset-palvelu, jossa 
voi selata vireille tulleita asioita ja niiden käsittelyä eri toimielimissä tai etsiä päätöksiä aiheen, 
alueen tai asiasanojen mukaan.

Kesäkuun avoimen datan avokonttorissa esitellään, miten Helsingin johtamisjärjestelmäuudistus 
vaikuttaa avoimeen päätöksentekorajapintaan sekä ideoidaan Päätökset-palvelun 
edelleenkehittämistä.

Avokonttorin tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Tilaisuus järjestetään lähtökohtaisesti suomeksi, mutta tarpeen mukaan esittelyjä ja keskusteluja 
voidaan käydä myös englanniksi.

Lue lisää Open Ahjosta http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/datan-avaaminen/open-ahjo-rajapinta/

Tervetuloa!
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Kaupungit päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, mutta vuodesta 2013 alkaen 
päätöksentekojärjestelmän sisältö on ollut julkisilta osiltaan saatavilla myös avoimena datana Open 
Ahjo -rajapinnan kautta (http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-asianhallintajarjestelma-
ahjon-rajapinta). Rajapinnan kautta voi hakea koneluettavassa muodossa ajantasaiset tiedot 
kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä. 

Open Ahjo -rajapinnan avaaminen on ollut maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Helsingin oppeja on 
jaettu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, ja pian vastaavanlaisen rajapinnan kautta avataan 
mm. Vantaan, Espoon ja Oulun päätöstietoja. 

Open Ahjo -rajapintaa hyödyntävät jo monet sovellukset, jotka auttavat niin kuntalaisia, mediaa 
kuin kaupunkiorganisaatiossa toimiviakin seuraamaan helpommin Helsingin päätöksentekoa. Yksi 
rajapintaa hyödyntävä sovellus on kaupungin kumppanikoodareiden luoma Päätökset-palvelu 
(https://dev.hel.fi/paatokset/), jossa voi selata vireille tulleita asioita ja niiden käsittelyä eri 
toimielimissä tai etsiä päätöksiä aiheen, alueen tai asiasanojen mukaan. 

Kesäkuun avoimen datan avokonttorissa esitellään, miten Helsingin johtamisjärjestelmäuudistus 
vaikuttaa avoimeen päätöksentekorajapintaan sekä ideoidaan Päätökset-palvelun 
edelleenkehittämistä. 

OHJELMA:
- Tervetuloa ja yleistä Helsingin kaupungin päätöksenteosta
- Open Ahjo API tarjoaa päätökset avoimena datana, Timo Tuominen
- Päätösdataa auki muistakin kaupungeista (6Aika-hanke), Aapo Rista
- Päätökset-palvelu ja sen jatkokehittäminen, Timo Tuominen ja Aleksi Salonen
- Työpajailua

Tilaisuus järjestetään lähtökohtaisesti suomeksi, mutta tarpeen mukaan esittelyjä ja keskusteluja 
voidaan käydä myös englanniksi.

Lue lisää Open Ahjosta http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/datan-avaaminen/open-ahjo-rajapinta/
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