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HELSINKI REGION INFOSHARE -OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 6/2016
Aika

Perjantai 2.12.2016 klo 9-12

Paikka

Tietokeskus

Osallistujat

Timo Cantell, Helsinki, pj.
Ari Jaakola, Helsinki
Teuvo Savikko, Espoo
Petri Lintunen, Espoo (este)
Henrik Lönnqvist, Vantaa
Elina Parviainen, Vantaa
Liisa Sarvimäki-Paananen, Kauniainen
Marja Pirttivaara, Sitra
Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki (este)
Ville Meloni, Forum Virium Helsinki (este)
Hami Kekkonen, Helsinki, siht.
Outi Hermans, Helsinki
Tanja Lahti, Helsinki
Hanna Niemi-Hugaerts, 6Aika Avoin data Helsinki
Jaana Suonsaari, 6Aika Avoin data Espoo
Arja Nyrhinen, 6Aika Avoin data Vantaa

KÄSITELLYT ASIAT
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 4.11.2016 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n
sivuilla.
2 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT
Käytiin lyhyesti läpi HRI:n ja 6Aika Avoin data -hankkeen ajankohtaiset kuulumiset.
Marraskuun avoimen datan avokonttorien aiheina olivat turvallisuus ja terveys sekä avoimien
rajapintojen dokumentointi. Perjantaina 9.12. järjestetään datan avaamiskoulutusta
kaupunkien työntekijöille. Koulutus on täynnä. 6Aikassa puolestaan järjestetään 24.1.17
yrityksille paikkatietokoulutusta. Helsingin yrityspalvelut ovat kiinnostuneita järjestämään
vastaavantapaista koulutusta kaupungin sisällä - onko muilla kaupungeilla kiinnostusta
tähän?
Helsingin 3D-kaupunkimallit on juuri avattu.
Suomi 100 vuotta -ohjelmaan on vielä mahdollista tehdä ehdotuksia ja rahoitusta saattaa olla
mahdollista hakea Uudenmaan liitolta - lähdetäänkö mukaan? Olisi hienoa, jos kaupungeista
löytyisi maankäyttö- ja rakennusdataa sadan vuoden takaa esim. visualisointiin tai videoon
pääkaupunkiseudun kasvamisesta. Ainakin historiallisia karttoja ja pitkiä tilastoaikasarjoja
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löytyy. Materiaalia voisi kerätä myös joukkoistamalla ja yhteistyötä voisi tehdä esim.
kaupunginmuseoiden sekä Open GLAM -yhteisön kanssa.
3 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
6Aikan lokakuun lopulla päättyneeseen EAKR-hakuun tuli 65 hankehakemusta.
Jatkojalostukseen mieluusti yhteistyössä kaupunkien kanssa valittiin 17 hakemusta.
Hankeideoita yhdisteltiin (erityisesti kiertotalouteen ja kaupunkikehittämiseen liittyviä). Ne
tulee viedä 22.12. mennessä Eura-tietokantaan jatkoa varten. Arviointi tehdään helmikuun
2017 aikana, ja rahoituspäätökset tulee maalis-huhtikuussa. Rahaa hankkeisiin on
kohtuullisen paljon jäljellä. Syksyllä 2017 tulee mahdollisesti vielä yksi EAKR-haku.
4 TYÖPAJA VUODEN 2017 TOIMINNASTA JA SEURANNASTA
Vuoden 2017 toiminnan suunnittelun tueksi ohjausryhmän kokouksen yhteydessä
järjestettiin työpaja, jossa pohdittiin tulevia toimenpiteitä ja toiminnan seuraamista.
Varsinaista toimintasuunnitelmaehdotusta on tarkoitus käsitellä vuoden 2017 ensimmäisessä
ohjausryhmän kokouksessa.
Työpajassa pohdittiin erityisesti seuraavia asioita:
●
●

mitä tavoitteita HRI:n taustaorganisaatioilla on HRI:n osalta
mitä tiedon avaamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä odotuksia ja uhkakuvia on
vuodelle 2017
● mihin (data)teemaan HRIn on syytä erityisesti keskittyä
Ohjausryhmässä koottuja ajatuksia jatkojalostetaan ja resursoidaan toimenpiteiksi ensi
vuodelle. Samalla pohditaan toiminnan seurantamittareita ja vaikuttavuusodotuksia sekä
asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyden mittaamista. HRI:n budjetti on myös ensi vuonna 60 000
euroa. Tavoite on, että HRI:n vuoden 2017 toimintasuunnitelma käsitellään ensi vuoden
ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.
5 SEURAAVAT KOKOUKSET
Kevään 2017 kokousajoista on lähetetty erikseen tiedustelu Doodle-kyselyllä.

