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KÄSITELLYT ASIAT 
 
 
1 MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA 
  
HRI-ohjausryhmän jäsenistössä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen muutoksia.        
Vantaan kaupungin edustaja on jäänyt eläkkeelle ja hänen tilallaan jatkaa Henrik Lönnqvist.            
Lisäksi Helsingin 6Aika Avoin data -osahankkeen koordinaattori Hanna Niemi-Hugaerts on          
siirtymässä toisiin tehtäviin ja hänen tilallaan jatkaa Kaisa Sibelius.  
 
2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
  
Hyväksyttiin edellisen, 2.12.2016 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n         
sivuilla. 
 
3 HRI:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
 
Vuodesta 2016 on laadittu toimintakertomus, joka on julkaistu HRI:n verkkosivuilla. 
 
4 HRI:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 
Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa toteutetun työpajan pohjalta on laadittu ehdotus         
HRI:n vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Käytiin ehdotus läpi ja todettiin           
samalla keväälle suunnitellut toimenpiteet. 

http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/hrin-vuosi-2016-dataa-auki-laajempina-kokonaisuuksina/
http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/yhteistyokumppanit/hrin-ohjausryhman-muistiot/
http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/yhteistyokumppanit/hrin-ohjausryhman-muistiot/


 
Kaupunkien IT-kokonaisarkkitehtuurista ja tiedonhallinnasta vastaavien henkilöiden kanssa       
on tarkoitus tiivistää yhteistyötä tämän vuoden aikana. Ehdotettiin, että ko. asiantuntijat           
kutsuttaisiin keskustelemaan HRI:n ohjausryhmän kokoukseen tai järjestetään heidän        
kanssa erillinen kokous. Asiana mm. datan ylläpidettävyys - tuore pysäköintipaikka-avaus on           
hyvä case-esimerkki siitä, miten lähteä kehittämään dataa ensimmäisestä kokeilusta         
eteenpäin. 
 
Viime vuonna järjestettiin Helsingin kaupungin työntekijöille kaksi koulutustilaisuutta        
kaupunkien työntekijöiden IT-hankintaosaamisen vahvistamiseksi. Koulutusta jatketaan tänä       
vuonna Helsingin osalta, mutta osallistujia voi tulla myös muista kaupungeista. 
 
Tänä vuonna kokeillaan myös uudenlaisia tiedon keruu- ja tuotantotapoja, kuten sensoreita           
ja joukkoistamista. Kokeilut liittyvät erityisesti 6Aikaan. Kumppanikoodari Henri Kotkanen         
tekee aiheeseen liittyviä kokeiluja kevään aikana. Kerättävä data on tarkoitus jakaa           
avoimena datana. 
 
Vuoden aikana on tarve selkeyttää ja kuvata pääkaupunkiseudun kaupunkien         
datanavausprosessi ja resursointi. Lisäksi edistetään yhtenäisiä data-avauksia       
avaussuunnitelmien ja datatoiveiden pohjalta. Suurta yleisöä kiinnostaa erityisesti        
paikkatieto, joten jatkossakin keskitytään avaamaan sijaintiin perustuvaa dataa. HRI:lla on          
käytössään Trello-taulu työn alla olevien avausten koordinointiin. Ohjausryhmän jäsenille         
annetaan pääsy ko. tauluun. Tänä vuonna millään kaupungilla ei ole määrällisiä tavoitteita            
datan avaamisen suhteen. 
 
6Aika-yhteistyössä on tehty viime syksystä alkaen uutta koodipohjaa dataportaalille.         
Keväällä dataportaalin valmistuessa tehdään päätös, siirrytäänkö koodipohjaa käyttämään        
myös hri.fi:ssä. Samalla on päätettävä ja mahdollisesti kilpailutettava hri.fi-verkkopalvelun         
ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaava taho. HRI:n budjetissa on nyt optio palkata           
loppuvuoden ajaksi ohjelmointitaitoinen asiantuntija ylläpitämään verkkosivustoa sekä       
auttamaan erityisesti rajapinta-avauksissa. Palkkaan allokoitava raha voidaan käyttää myös         
ostopalveluna. 
 
Viestintää jatketaan viime vuosilta tuttuun tapaan HRI:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa          
mediassa (Facebook, Twitter ja uutena LinkedIn). HRI:n viestintäsuunnitelma laaditaan         
yhdessä Tarinatakomon Petja Partasen kanssa. Kirjallisen viestinnän lisäksi järjestetään         
tarpeen mukaan HRI-infotilaisuuksia muuallakin pääkaupunkiseudulla kuin Helsingissä.       
Datan avaamisen koulutuspäivä kaikkien kaupunkien työntekijöille on 24.4. Lisäksi viestitään          
pääkaupunkiseudun kaupunkien uusille valtuutetuille avoimen datan toiminnasta ja        
mahdollisuuksista. 
 
Juridiikan osalta selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen mahdollinen vaikutus datan        
avaamiseen. Tietosuoja-asetuksesta on tulossa helmikuussa kaksi koulutustilaisuutta. 
 
Ohjausryhmä hyväksyi HRI:n vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman. 
  
5 6AIKA-AVOIN DATA -TILANNEKATSAUS 
  

http://www.hri.fi/fi/dataset/etela-helsingin-liikennemerkit-ja-pysakointipaikat
https://www.linkedin.com/groups/12021417
http://us15.campaign-archive1.com/?u=893ca3209ba40491c04dd35e1&id=141eff9e19&e=769c725b19


Käytiin läpi 6Aika Avoin data -kärkihankkeen tilanne ja tulevat toimet pääkaupunkiseudun           
kaupunkien osatoteutusten osalta. Kärkihankkeen ohjausryhmän kokous oli 1.2. Agendalla         
oli mm. 6Aika-hankkeen jatko ja sen budjetti. 
 
Espoossa työn alla on DataBusiness Challenge sekä muutoshakemus. Yhteisistä         
harmonisoitavista rajapinnoista palaute- ja päätösrajapinnat ovat nyt työn alla. Espoon          
6Aika-tiimiin saadaan lisäresurssi 1.4. alkaen luomaan sapluunaa mm. yritystapahtumiin.         
Lisäksi hän tekee vaikuttavuusarviointia. Tänä vuonna Espoossa on tavoitteena saada          
avattua kiinteistö-, energia- ja 3D-dataa. 
 
6Aikan lokakuun lopulla päättyneeseen EAKR-hakuun tuli 65 hankehakemusta. Haun         
teemoina olivat kaupunkien innovatiivinen kehittäminen sekä energia. Jatkojalostukseen        
mieluusti yhteistyössä kaupunkien kanssa valittiin 15 hakemusta. Joulukuussa jätettiin 11          
hakemusta varsinaiseen hakuun. Arviointi tehdään helmikuun aikana, ja rahoituspäätökset         
tulevat maalis-huhtikuussa. Hankkeet ovat nyt edellisiä suurempia, miljoonien eurojen         
kokoisia ja ne liittyvät mm. kiertotalouteen ja kaupunkikehittämiseen. Arviolta 8-10          
hanketta etenee toteutukseen saakka. 
 
6 DATABUSINESS CHALLENGE -KILPAILU 
  
Kuutoskaupungit käynnistivät lokakuun alussa yhteistyössä DataBusiness Challenge       
-kilpailun, jonka tarkoituksena on edistää kuutoskaupunkien avaamien tietoaineistojen        
hyödyntämistä erityisesti liiketoiminnassa. 
 
Kilpailu päättyi 30.1.2017. Kilpailuun tuli yhteensä 42 kilpailutyötä ja 18 kokeilutarjousta.           
1.2.-5.2.2017 on käynnissä avoin vertaisarviointi verkossa Trello-pohjalla, jossa kuka tahansa          
Trello-palveluun kirjautunut voi antaa äänensä mielestään parhaille kilpailutöille. Lopullisen         
valinnan palkittavista töistä tekee kilpailun tuomaristo. Palkintogaala järjestetään 15.2.2017         
iltapäivällä Kellohallilla. 
  
7 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT 

  
Avoimen datan avokonttorit jatkuvat keväällä 2017 kerran kuussa; avokonttorien paikaksi          
vaihtui Laituri Kampissa. Jokainen avokonttori on teemallinen. Kevään ensimmäisen         
avokonttorin teemana oli tilanvaraus. Toukokuun avokonttori pidetään mahdollisesti        
kaupunkisuunnitteluviraston järjestämien kaupunkisuunnittelumessujen yhteydessä 11.5.     
Messujen teemana on katu. 1.6. Laiturilla aukeaa Suomi 100 vuotta -näyttely, joten            
kesäkuun avokonttori voisi linkittyä siihen ja Suomi 100 vuotta -teemaan. Avokonttoreissa           
käy nyt jonkin verran suomea osaamattomia henkilöitä, joten nyt pohditaan, pidetäänkö           
avokonttorit jatkossa suomeksi vai englanniksi. 
 
Tulevia tapahtumia: 

● 9.2. Hitachi / Denmark open data workshop 
● 17.2. vaalidata-hackathon YLE:n isossa pajassa 
● 3.3. luento Aalto-yliopiston Information Desing -kurssilla  
● 9.3. Beef up your business NewCo Helsingissä 
● 16.3. Vihreä Foorumi: Älyteknologiasta ja voimesta datasta vauhtia 

energiatehokkuuteen  

http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/
https://trello.com/b/bFbZCuqs/databusiness-challenge-entries
http://www.databusiness.fi/challenge
http://www.databusiness.fi/en/Events/databusiness-challenge-awards/
http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/julkisia-tiloja-vapaana-integroi-tieto-palveluusi/


● 20.-21.3. CNECT-NEAR Open data training workshop Brysselissä  
● 24.4. avoin data -koulutusta kaupunkien työntekijöille 

 
Lisäksi tehdään yhteistyötä Haaga-Helian kanssa massadataan ja avoimen datan         
hyödyntämiseen liittyvällä kurssilla (palvelumuotoilua, tiedon visualisointia). 
 
HRI on ollut mediassa esillä mm. 3D-mallin, Vantaan lumiaura-avauksen, liikennesovellusten          
sekä massadataseminaarin uutisoinneissa. 
 
8 SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Seuraavat kokoukset on sovittu pidettävän: 

● pe 24.3.2017 klo 9-11 
● ma 8.5. klo 9-11 Vantaalla (Tikkurila) 


