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KOKEMUKSIA PUOLI VUOTTA AVAAMISEN JÄLKEEN



AVOIN KAUPUNKI - TAUSTAA

• Helsingin kaupungin strategia 2013–2016
• Kaupungin tuottama tietoaineisto helposti kaupunkilaisten käytettävissä 

ja kaikkien hyödynnettävissä 

• Aineistot verkkoon Finnan kautta, oma näkymä hkm.finna.fi 
helmikuussa 2014

• Lisenssinä aluksi cc-by-nd

• Syksystä 2015 cc-by

• Syksyllä 2015 periaatepäätös avata museon kuvia suuremmalla 
resoluutiolla 



AVOIN KAUPUNKI - TAUSTAA

Lisensointimallien arviointi 2015

1) Vanha, pienten kuvien avaamisen malli, johon lisätään hiljalleen 
hallittuja, pieniä, kuratoituja korkean resoluution avauksia

2) Kaikkien kuvien korkearesoluutio-avaus ei-kaupalliseen käyttöön, 
kaupallinen käyttö neuvotellaan tapauskohtaisesti

3) CC-BY korkean resoluution avaus (keskusteltiin myös CC0:sta)



HELSINKIKUVIA.FI 

– MIKÄ JA MIKSI

Palvelulle määrittelyvaiheessa 2015 muotoiltu missio:

”Helsingin kaupunginmuseon kuvapalvelun tehtävänä on 
tarjota museon kokoelmien painolaatuisia valokuvia 
selailtavaksi, jaettavaksi ja ladattavaksi yksityiseen ja 
kaupalliseen käyttöön. 

Valokuvista voi samalla tilata painotuotteita.”

Mitä puuttuu?



TAUSTAA: KÄYTTÄJÄN 

TARPEET

• Löytää kuvia Helsingistä ja/tai Suomesta ja muistella menneitä

• Löytää kuvia sisustusta varten

• Löytää kuvia lahjaa varten

• Jakaa (vanhoja) kuvia sosiaalisen verkostonsa kanssa

• Käyttää kuvia tutkimus-, opetus- tai muuhun ammattikäyttöön

• Löytää ja käyttää kuvia mainokseen tai muun kaupalliseen 
tarkoitukseen

• Haaste: Käyttäjät tottuneet todella hiottuihin käyttöliittymiin 
ilmaisissa, kaupallisissa verkkopalveluissa



TAUSTAA: VERKKOPALVELUN TAVOITTEET

• Palvelun käyttäjäkokemus on viihtyisä ja kävijä uppoutuu ja viettää aikaa 
siellä

• Palvelu esittää sisällön aina kuva edellä, tekstisisältö sekundaarisessa 
asemassa

• Palvelun tulee olla responsiivinen ja päätelaiteriippumaton

• Sovellusmainen käyttökokemus joka rakentuu yksinkertaisen

käyttöliittymän päälle

• Verkkopalvelu on visuaalisesti houkutteleva helpon ostamisen ja asioinnin 
kanava

• Oleellinen tieto löytyy nopeasti ja helposti

• Mahdollisuus jatkokehittää vaiheittain



SUUNNITTELU JA HANKINTA

• Vaatimusmäärittely joulukuu 2015
• Frantic Oy

• Tietopyyntö helmikuu 2016

• Kaupungin tietotekniikkaohjelma 2015-2017
• Avoimen ohjelmistokehityksen periaatteet: ketterät menetelmät, 

avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi, avoin data

• Helsingin kaupunki, avoimen ohjelmistokehityksen 
puitesopimus 2016

• Kehitystyö vaiheittain 2016 marraskuu-2017 toukokuu

• Puitesopimustoimittajat Haltu Oy, Anders Innovation Oy



LANSEERAUS 26.4.2017

Ensimmäinen viikko 26.4.2017 –

2.5.2017



http://www.hs.fi/paivanlehti/26042017/art-2000005185168.html
http://www.hs.fi/paivanlehti/26042017/art-2000005185168.html
http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005185065.html
http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005185065.html
http://yle.fi/uutiset/3-9580524
http://yle.fi/uutiset/3-9580524
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/512416-helsingin-kaupunginmuseo-avaa-valokuvakokoelmansa-kaikille-teeta-vaikka-taulu
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/512416-helsingin-kaupunginmuseo-avaa-valokuvakokoelmansa-kaikille-teeta-vaikka-taulu
http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/gorodskoi_muzyei_vylozhil_v_svobodnyi_dostup_bogatyeishuyu_kollektsiyu_arkhivnykh_foto/9582326
http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/gorodskoi_muzyei_vylozhil_v_svobodnyi_dostup_bogatyeishuyu_kollektsiyu_arkhivnykh_foto/9582326
https://www.hbl.fi/artikel/helsingforsbilder-fria-for-anvandning/
https://www.hbl.fi/artikel/helsingforsbilder-fria-for-anvandning/
http://www.city.fi/ilmiot/talta+naytti+helsingin+vappu+ennen+katso+16+upeaa+vanhaa+kuvaa/10827
http://www.city.fi/ilmiot/talta+naytti+helsingin+vappu+ennen+katso+16+upeaa+vanhaa+kuvaa/10827




http://www.iltalehti.fi/uutiset/201704282200112714_uu.shtml
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201704282200112714_uu.shtml
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005191715.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005191715.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005191183.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005191183.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005191715.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005191715.html
http://spiritfm.fi/2017/04/28/vast-collection-of-photographs-opened-to-the-public/
http://spiritfm.fi/2017/04/28/vast-collection-of-photographs-opened-to-the-public/
http://onequartmagazine.com/2017/04/one-quart-recommends-vappu/
http://onequartmagazine.com/2017/04/one-quart-recommends-vappu/
http://hevosurheilu.fi/paakirjoitus/kaupungilta-kulttuuriteko/
http://hevosurheilu.fi/paakirjoitus/kaupungilta-kulttuuriteko/


YLIOPISTON

METROASEMA



ULKOMAINONTA



BANNERIKAMPANJA, 

CITYN VERKOSTO



PELKKÄ AVAAMINEN EI 

RIITÄ 

• Pelkkä avaaminen ei riitä: käyttäjien on myös löydettävä kuvat 
ja osattava käyttää palvelua

• Yllättävänkin suuret erot asiantuntijakäyttäjä vs. ”selailukäyttäjä”

• Jatkuva tiedottaminen tärkeää, kevyetkin some-nostot tuovat 
lisää käyttäjiä

• Jo kertaalleen nähdyt kuvat eivät ”vanhene” kuten tutkija-

/kuraattorinäkökulmasta usein koetaan



Facebook-näkyvyys 

127 539 henkilöä tavoitettu

Suurin osa ”orgaanista”,

ei-maksettua näkyvyyttä



Orgaaninen näkyvyys 45 466

henkilöä 

1400 tykkäystä

76 jakoa







hkm.finna.fi

2017 tähän asti

Käyntejä 169736

Keskimääräinen käynnin kesto 2.6 minuuttia

Toimintoja 1405575

Toimintoa / käynti 8.3

Sivulataukset 1 148 906

Haut 251 078

2016

Käyntejä 160394

Keskimääräinen käynnin kesto 3.6 minuuttia

Toimintoja 1173964

Toimintoa / käynti 7.3

Sivulataukset 808 589

Haut 359 263

= Selailukäytön lisääntyminen?



HELSINKIKUVIA.FI

Toimii Finnan rajapinnan ”päällä”, eli palvelu käyttää Finnan
hakukonetta ja kuvien tiedot haetaan reaaliaikaisesti Finnasta. 

Palvelu ja kuvat ovat museon hallinnoimilla palvelimilla

Avointa lähdekoodia, kuka tahansa voi hyödyntää tai osallistua 
kehitystyöhön

Automatisoitu vedoskauppa Printmotor-digipaino + Bambora-
maksuvälitys, toimii rajapintojen avulla



AVAUKSEN VAIKUTUKSET

KOKOELMATYÖHÖN

• Prosessien päivittäminen
• Näkyy eniten kuva-arkiston tietopalvelussa ja prosesseissa

• Digitoimattomat kuvat edelleen maksullisia ja erikseen tilattaville 
suurresoluutiokuville on kysyntää. 

• Kuvamyyntitulot pienenevät, mutta kuvamyynnistä vapautuneet 
resurssit voidaan käyttää kokoelmien laadun parantamiseen ja 
asiakaspalveluun.



AVAUKSEN VAIKUTUKSET 

KOKOELMATYÖHÖN

• Palautteen lisääntyminen, mutta ei suoraan verrannollisesti 
näkyvyyden lisääntymiseen (alkupiikin jälkeen)

• Sisältöpalautetta, mutta myös opastamista lisenssien ja käyttöehtojen 
kanssa 

• Uusia kysymyksiä:
• Mitä tehdään esimerkiksi silloin, kun asiakas löytää tietokannasta 

digitoidun kuvan, joka ei vastaan museon nykyisiä laatustandardeja, 
mutta joka kelpaa asiakkaan käyttötarkoituksiin?

• Jos asiakas tilaa digitoinnin, voiko hän asettaa ehtoja aineiston 
verkkojulkaisulle (esim. tutkimus- tai julkaisusyistä)



HENKILÖKUVAT

Sopimukset uusimman aineiston kanssa selkeitä.

Ongelmana vanhat ja epätarkat/epäselvät sopimukset.

Henkilötietoihin liittyvää palautetta on tullut hyvin vähän.

Verkossa julkaiseminen vs. arkistossa julkaiseminen

Tietosuoja-asetukseen varautuminen



HANKINTA, KEHITYS, 

DIGI-INFRA

• Ketterä kehitys ja monen toimittajan ympäristö: 
Palveluomistajuus, projektinhallinta ja yleisesti 
tilaajaorganisaation oman osaamisen korostuminen

• Palvelu- ja palvelin-infrastruktuuri: vanhat ja huonosti 
dokumentoidut ratkaisut pullonkaulana.

• Avoin lähdekoodi, kuinka saada hyöty irti. Vaikutus 
kehitystyöhön.



Kokoelmahallintajärje

stelmä



HELSINKIKUVIA.FI-

VEDOSMYYNTI

• Automatisoitu, ei teoriassa vaadi museolta kuin seurantaa ja 
asiakaspalvelutilanteisiin reagointia

• Ei ole ollut tiedotuksen kärkenä eikä kovin näkyvästi 
käyttöliittymässä. Korkeahko hinta. Toistaiseksi pienet 
myyntitulot. Ei ole millään tavalla korvannut tiedostomyyntiä.

• Kokeilu, jonka kehittäminen jatkosuunnitelmissa.



KYSYMYKSIÄ

• Avoin data -kentän toive CC0-lisenssistä, attribuointi
hoidettaisiin muilla keinoilla kuin lisenssillä?

• Finnan kuvailutieto/metadata jo nyt CC0

• ”Goodwill” ja näkyvyys – mitä tarkoittaa käytännössä?
• Lisääntynyt vaikuttavuus ja tunnettuus, kuvien käytön lisääntyminen, 

yhteistyömahdollisuuksien lisääntyminen, tiedostokaupalle 
vaihtoehtoisten tulonlähteiden kehittäminen

• Seuranta? Kaikkea ei voi seurata, mutta tuloksia on voitava 
arvioida. Pitkään ilmassa ollut kysymys siitä, kuinka avoimen 
datan vaikutuksia voidaan mitata.



AVOIMUUS ROHKAISEE 

KÄYTTÖÖN

• Kokoelmien lisääntynyt näkyvyys ja vaikuttavuus (museon 
kohderyhmät)

• Sovellukset: Helsinki ennen, Helsinki ennen ja nyt, What the
Helsinki, Twitter-botit

• Avoin data -yhteisö, hackathonit

• Perinteisen median lisääntynyt kokoelmakuvien käyttö

• Matalampi kynnys käyttää, tutkia, ymmärtää, osallistua

• Avoimien aineistojen käyttäjät eivät ole museon ”kilpailijoita”



KIITOS!

Aki Pohjankyrö

aki.pohjankyro@hel.fi

mailto:aki.pohjankyro@hel.fi

