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HiQ on erikoistunut yksinkertaistamaan ja tehostamaan korkean teknologian viestintä- ja 
ohjelmistokehitysratkaisuja. HiQ on alansa johtava toimija, joka työllistää yli 1300 asiantuntijaa 
Pohjoismaissa ja Venäjällä. HiQ:n osake on noteerattu Pohjoismaisen pörssin keskisuurten yhtiöiden 
listalla (NASDAQ OMX Stockholm midcap). Lisätietoja osoitteessa www.hiq.fi.	  
	  

 
 

HiQ YLLÄPITÄÄ JA KEHITTÄÄ AVOIMEN DATAN HELSINKI 
REGION INFOSHARE -PALVELUA  
Helsingin kaupungin tietokeskus ja HiQ ovat käynnistäneet yhteistyön avointa, julkista 
dataa tarjoavan Helsinki Region Infoshare (HRI) -verkkopalvelun ylläpidon ja 
jatkokehittämisen osalta. Yhteistyöllä varmistetaan, että julkisten tietoaineistojen 
avaaminen ja hyödyntäminen sujuvat HRI-palvelussa mahdollisimman helposti. 

Avoin data tarkoittaa julkisia tietovarantoja, jotka on avattu raakadatana kenen tahansa 
helposti, maksuttomasti ja vapaasti hyödynnettäväksi. 

”Suomen julkishallinto tuottaa valtavasti huippulaadukasta dataa, josta on hyötyä hallinnon 
ulkopuolellakin. HRI-palvelun taustalla on ajatus, että julkisen tiedon avaaminen paitsi lisää 
läpinäkyvyyttä, se myös synnyttää seudulle uusia palveluita ja työpaikkoja. Avoin data 
helpottaa arjen sujumista meille kaikille”, kertoo Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja 
Asta Manninen.  

Pääkaupunkiseudun kaupunkien keväällä 2011 lanseeraamassa HRI-palvelussa on jo yli 
1000 pääkaupunkiseutua koskevaa data-aineistoa useista eri aihepiireistä aina 
joukkoliikenteen aikatauluista historiallisiin karttoihin. Sovelluskehittäjät ovat hyödyntäneet 
palvelussa tarjolla olevaa dataa ja toteuttaneet kaupallisiakin sovelluksia, kuten 
näkövammaisten navigointia helpottava, palkittu Blindsquare -sovellus.  

Kansainvälisestikin ainutlaatuinen avaus on avoin ohjelmointirajapinta Helsingin kaupungin 
sähköisen päätöksentekojärjestelmän (Ahjo) asiakirjatietoihin. Avauksen ansiosta HRI-
palvelu palkittiin EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa 100 000 eurolla. 

”Alueemme julkisista tietoaineistoista on avattu vasta murto-osa ja käynnissä on aktiivinen 
vaihe. Avaamisen lisäksi tulee edistää datan hyödyntämistä. Halusimme kumppanin, jolla on 
valmiudet kehittää HRI-palvelua kanssamme yhä käyttäjälähtöisempään suuntaan. Yhteinen 
visio HiQ:n kanssa löytyi helposti ja luotamme heidän osaamiseensa”, kertoo 
projektipäällikkö Tanja Lahti tietokeskuksesta. 

”HRI on hieno esimerkki siitä, kuinka IT:n avulla helpotetaan tuhansien ihmisten elämää ja 
luodaan uutta liiketoimintaa. Uskomme, että avoimeen dataan perustuvien palveluiden 
käyttö tulee lisääntymään ja olemme ylpeitä voidessamme olla mukana kehityksessä sen 
ytimestä käsin”, pohtii HiQ Finlandin toimitusjohtaja Jukka Rautio. 

Lue lisää aiheesta Helsinki Region Infoshare - 2 vuotta avointa julkista dataa – julkaisusta. 
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