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KÄSITELLYT ASIAT 
 
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

 

Hyväksyttiin edellisen, 17.8.2018 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n         

sivuilla. 
  

2 VUODEN 2018 TOIMENPITEIDEN TILANNE 

  

Käytiin läpi vuodelle 2018 suunniteltujen toimenpiteiden tilannetta ja tulevaa toimintaa. 

 

Tuoreimpia data-avauksia ovat mm. Espoon 3D-kaupunkimalli, Helsingin vuoden 2018         

ortokuva, rajapinta Helsingin pysäköintipaikkojen käytöstä, HSL:n kaupunkipyöräasemat,       

Espoon kaupunginkirjaston kävijämäärät sekä Helsingin nimistö. Espoon päätösdata avataan         

piakkoin. 

 

Työn alla ja selvityksessä on mm. Helsingin myöntämien avustusten tietojen, Helsingin           

sopimushallintajärjestelmän metatietojen, Helsingin asemakaavarajapinnan, matkailuun     

liittyvien tilastojen (mm. yöpymistilastoja sekä sivustojen Google Analytics -tietoja),         

Sinetti-arkistotietojärjestelmän sekä pks-kaupunkien pyöräilijämäärien avaaminen. Helsingin      

https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/
https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/
https://hri.fi/data/dataset/espoon-3d-kaupunkimalli
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-ortokuva-2018
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-ortokuva-2018
https://hri.fi/data/dataset/rajapinta-helsingin-pysakointipaikkojen-kaytosta
https://hri.fi/data/dataset/hsl-n-kaupunkipyoraasemat
https://hri.fi/data/dataset/espoon-kaupunginkirjaston-kavijat
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-nimisto


nimistödata kiinnosti paljon suurempaakin yleisöä - olisiko vastaavaa dataa avattavissa myös           

muista kaupungeista? 

 

Selvitys, voisiko HRI:n metatietorakennetta täydentää paikkatietoaineistojen tarkempien       

metatietojen osalta on kesken, mutta työn alla. Myös keskustelua kokonaisarkkitehtuurista          

on käyty Helsingissä. Sunnitteilla on tietovarantojen ja rajapintojen tarkempi selvittäminen          

tietojärjestelmäluettelon tai -kartoituksen avulla. 

 

Tiedon tuottamisen osalta tämän vuoden toimintasuunnitelmassa mainittua koulutusta        

tiedon avoimuuden huomioimisesta IT-hankinnoissa ei tänä vuonna pidetä. Helsingissä on          

tekeillä digitalisaatiosuunnitelma, jonka myötä tätäkin asiaa käsiteltäneen, joten asia on nyt           

holdissa. 

 

Hri.fi-sivustoon on kesän ja syksyn aikana tehty bugikorjauksia ja pienkehitystä. Korjauksia           

tehdään vielä loppusyksyn aikana. Kun aineistojen julkaisemiseen ja päivittämisen liittyvät          

bugikorjaukset on saatu tehtyä, voidaan käyttöoikeuksia myöntää myös muille aineistoja          

aktiivisesti avaaville ja päivittäville tahoille, kuten HSY:lle. 

 

Syksyn aikana on ollut paljon tapahtumia, joissa HRI on ollut esillä. Espoossa järjestettiin             

Nokian Smart City Data -tapahtuma, jossa oli edustajia kuutoskaupungeista. Tanja osallistui           

PSI-direktiivin uudistamiseen liittyneeseen EUDatathon-tapahtumaan Brysselissä sekä      

Tallinnassa järjestettyyn Avaandmete foorum 2018 -tapahtumaan. Lisäksi HRI sponsoroi         

Hack4FI-hackathonia, jossa hyödynnettiin ainakin kaupunginmuseon valokuvia. Lokakuun       

Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisen aiheena oli OpenStreetMap. 

 

Toimintasuunnitelmassa mainittuja infotilaisuuksia pks-kaupunkien työntekijöille ei ole       

järjestetty, mutta datanavaajatahoja on konsultoitu ja autettu aina tarvittaessa.         

Infotilaisuuksia pidetään helposti lyhyelläkin varoitusajalla, jos niille on tarvetta. Sovittiin,          

että Kauniaisissa järjestetään infotilaisuus vielä tänä syksynä. Uusia valtuutettuja on          

informoitu avoimen datan asioista Vantaalla ja Espoossa. Helsingissä infoa ei ole vielä tehty,             

mutta asiasta voisi keskustella hallintojohtajan kanssa. 

 

Budjetin toteuma on nyt 40,7 %. Tulossa on mm. viestintään liittyviä kuluja (uusi HRI-esite              

sekä mainosmateriaalia, kuten kangaskassi) sekä dataportaalin bugien ja pienkehityksen         

kustannuksia. Koska hri.fi:n ylläpitoa ei olekaan tarpeen kilpailuttaa, ei siirtokuluja uudelle           

palveluntarjoajalle ole syntymässä. Tällä tietoa rahaa jää käyttämättä, mutta sitä voisi           

loppuvuonna käyttää vielä erityisesti viestintäpuolen tehostamiseen. 

 

3 HRI.FI-PALVELUN YLLÄPIDON JA JATKOKEHITYKSEN HANKINTA 

 

Ohjausryhmän edellisen kokouksen jälkeen ilmi, että hri.fi-verkkosivuston ylläpitoon ja         

jatkokehitykseen liittyvässä hankinnassa on mahdollista jatkaa sopimusta nykyisen        

http://hack4.fi/


palveluntarjoajan eli Goforen kanssa syyskuuhun 2021 asti. Tampereen Tredea toteutti          

hankinnan vuonna 2016 KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen nojaten kaikkien        

kuutoskaupunkien, ml. Helsingin, puolesta ja toimittajaksi valikoitui Gofore. Tuohon         

edelleen voimassa olevaan sopimukseen Tredean ja Goforen välillä sisältyy paikallisille          

instansseille useamman vuoden optio dataportaalien ylläpidosta ja jatkokehityksestä.  

 

Ohjausryhmälle lähetettiin tästä 4.9.2018 sähköpostitse tietoa ja ehdotus, että yhteistyötä          

Goforen kanssa jatketaan. Kilpailutuksen sijasta valmisteltaisiin siis uusi hankintapäätös         

ajalle 1.12.2018–31.8.2021. Ehdotus sai kannatusta, joten palvelun ostoa Goforelta         

jatketaan ehdotetulla tavalla. 

  

4 EHDOTUKSIA VIESTINNÄN TEHOSTAMISEEN 

 

HRI:n viestintä ja siinä onnistuminen on keskeisessä roolissa, jotta julkisen tiedon           

avaamisessa ja hyödyntämisessä päästään eteenpäin. Viestintää on toteutettu eri tavoin,          

mutta kehittämisen varaa varmasti on. Kokouksessa arvioitiin HRI:n nykyisten         

viestintäkanavien toimivuutta ja viestintäsisältöjen kiinnostuvuutta sekä ideoitiin uusia        

viestintätapoja ja -sisältöjä. 

 

Monille näkyvää viestintää saisi mm. mainoskampanjalla Helsingin keskustan diginäytöillä tai          

Musiikkitalon isolla näytöllä sekä metrojen ja ratikoiden infonäytöillä. Tiesitkö, että -tyyliset           

nostot datasta (esim. yksi datasetti päivässä) voisivat kiinnostaa monia. Pääsy valtamediaan           

(mm. Helsingin Sanomat, Metro-lehti) olisi hyvä. Mikä olisi sellainen aihe, joka ylittäisi            

uutiskynnyksen ja kiinnostaisi suurempaa yleisöä? Pitäisi konkreettisella tavalla esitellä         

datan avaamisen hyötyjä. Olisiko journalistien koulutuspäiville mahdollista päästä        

puhumaan? 

 

Pohdittiin myös uusia sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia, jonne voisi alkaa tehdä            

kuvien kanssa nostoja datoista sekä sovelluksista sekä YouTubea, jonne voisi kuvata lyhyitä            

videoita. Suunnitteilla on myös maksullisen Twitter- ja Facebook-markkinoinnin kokeilu. 

 

5 MUUT AJANKOHTAISET ASIAT 

  

1)      Ajankohtaisia tapahtumia 

  

● 1.11. klo 15-18 Helsinki Loves Developers, aiheena kulttuuri ja vapaa-aika 

● 5.-6.11. Paikkatietomarkkinat 

● 15.11. Avoin data -koulutuspäivä pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille 

● 23.-25.11. Junction 

● 13.12. klo 15-18 Helsinki Loves Developers, aiheena MyHelsinki Open API 

  

2)      Ajankohtaisia asioita 

http://www.maanmittauslaitos.fi/paikkatietomarkkinat
https://hackjunction.com/


  

● Helsingin API-linjaukset tekeillä 

● Helsingin digitalisaatiosuunnitelma tekeillä 

● tiedoksi Forum Virium Helsingin ajankohtaisia asioita (Hanna N-H): 

○ Synchronicityn skaalautuvia IoT-ratkaisuja etsineeseen rahoitushakuun tuli 

133 hakemusta ja niistä 47 näistä halusi pilotoida Helsingissä. 19 päähakijaa 

oli Suomesta. Heistä valitaan Helsinkiin pilotoimaan x kappaletta yrityksiä, ja 

pilotit ovat käynnissä helmi-syyskuun ajan. Pilotteja varten viemme tarpeen 

mukaan lisää avointa dataa NGSI-rajapintaan FIWARE/OASC-datamallien 

mukaisessa muodossa. Nyt sieltä löytyy kaupunkipyörät ja ilmanlaatudataa. 
○ Select for Cities IoE-alustan T&K:n esikaupallisen hankinnan living lab -vaihe 

käynnistyy vuoden lopulla. Meiltä Tiina Inki on haastatellut käyttäjäryhmien 

edustajia ja tekee vielä ainakin yhden devaajatarpeita kartoittavan kyselyn 

Hel<3Devin Facebook-ryhmään. Testaaminen tapahtuu vuoden 2019 aikana. 

Koonti viidestä protosta, joista 2-3 valitaan viimeiseen vaiheeseen. 

○ Vekotinverstaan työpajat jatkuvat ja seuraavaksi on tulossa uusintana 

IoT-sensorit ja ESP8266 25.10.2018 klo 16-20. Marraskuussa tulossa 

5G-työpaja. 

○ Liikenne- ja tilannekuvaa rakennetaan, datantuottamispilotti Jätkäsaaressa. 

helsinki.liikennenyt.fi-sivusto (beta). 

○ Sensoridataa ilmanlaadusta ym. kaupunkitilassa. 

● tiedoksi New Yorkin avoimen datan vuosiraportti 

● tietopoliittinen selonteko nyt lausuntokierroksella 

● OASC: Council of Cities will vote on the first set of Minimal Interoperability 

Mechansims (MIMs). Webinaari asiasta 23.11. 

  

6 MAHDOLLISET MUUT ASIAT 

 

MyData Global Foundation on perustettu eilisiltana Helsingissä. Yhdistyksen        

järjestäytymiskokous on marraskuussa SmartCityExpossa Barcelonassa. 

 

7 SEURAAVA KOKOUS 

  

Seuraava kokous on sovittu pidettävän maanantaina 26.11.2018 klo 9-11 Ympyrätalossa. 

 

Kevään kokouksille etsitään sopivat ajankohdat tulevan Doodle-kyselyn avulla. Jokin kevään          

kokouksista pidetään Espoossa. 

https://synchronicity-iot.eu/
https://synchronicity.cs.hut.fi/orion/v2/
https://forumvirium.fi/select5prototyyppia/
https://helsinki.liikennenyt.fi/
https://www1.nyc.gov/site/doitt/about/press-releases/annual-open-data-report-2018.page

