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KÄSITELLYT ASIAT
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 4.9.2017 pidetyn kokouksen muistio pienin muutoksin. Muistio
julkaistaan HRI:n sivuilla.
2 VUODEN 2017 TOIMENPITEIDEN JA BUDJETIN TOTEUMA
Käytiin läpi edeltävinä kuukausina toteutuneita data-avauksia ja muita toimenpiteitä
kaupungeittain sekä budjetin toteuma. Uusia data-avauksia on mm. Espoon
resurssienvarausrajapinta, Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste sekä jalankulkijoiden
liukastumisvaroitukset Helsingissä. Tämän vuoden puolella on tulossa vielä muutamia
avauksia, mm. Vantaan resurssienvarausrajapinta sekä Vantaan päätösrajapinta.
6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeessa luotu dataportaalikoodipohja on valmis
käyttöönotettavaksi. HRI:n osalta koodin käyttöönotto (hri.fi:n pystytys uuden koodin
pohjalta, ns. pystytysvaihe) ja verkkopalvelukokonaisuuden tuleva ylläpito on suunniteltu
hankittavan Goforelta. Taustalla on 6Aika-hankkeen dataportaalityön puitesopimukseen
sisältynyt, ylläpitoa koskeva optiotarjous, jonka pohjalta ylläpitoa on mahdollisuus hankkia

enintään vuoden ajaksi. 9.11. on Goforen kanssa palaveri, jonka jälkeen on tarkoitus
valmistella hankintapäätös. Päätöksen jälkeen tehdään uuden alustan pystytys
mahdollisimman pian ja sen jälkeen ryhdytään siirtämään sisältöjä ns. vanhasta HRI:sta
uuteen. Uusi dataportaalipohja mahdollistaa vanhaan verrattuna mm. määrämuotoisten
tilastodatojen esikatselun ja käytön CKAN:in rajapinnan kautta sekä palvelun
analytiikkatietojen tarkastelun.
Viestintää on jatkettu tuttuun tapaan hri.fi:ssä sekä some-kanavissa ja uutiskirjeessä. HRI:ssa
on nyt julkaistu artikkeleja datojen hyödyntäjistä ja heidän käyttämistään työkaluista. Suomi
100 vuotta -visualisointi on työn alla ja julkaistaan lähiaikoina. HRI:lla on ensimmäistä kertaa
oma ständi Paikkatietomarkkinoilla 7.11. Tanja pitää siellä myös tietoiskun
pääkaupunkiseudun avoimista tietoaineistoista. HRI on esillä myös 9.11. pidettävässä Future
Female Meetupissa. Lokakuun lopulla alkaa Future City Challenge -kilpailu, jossa mm.
Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana haastekumppaneina. Tanja ja Hami osallistuvat
20.-21.11. Tukholmassa järjestettävään Nordic Open Data Forumiin. Joulukuun Helsinki
Loves Developers -tapahtumassa 14.12. aiheena on ilmanlaatuun liittyvät datat.
HRI:n verkkosivujen, Facebookin, Twitterin ja uutiskirjeiden analytiikkatiedoista on tilattu
analyysi Super Analyticsilta. Saamme heidän analyysin pohjalta mm. suosituksia viestinnän
tehostamiseen. Lisäksi Tussitaikureilta on tilattu video avoimesta rajapinnasta: mikä se on ja
miksi sellainen kannattaa toteuttaa. Video tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Budjetin toteuma on nyt 14 250 euroa (23,8 %), mutta suuria kuluja on vielä tulossa tälle
vuodelle.
3 EHDOTUS VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI
Käytiin läpi ensimmäistä ehdotusta vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Ehdotusta voi kommentoida ja täydentää marraskuun loppuun asti. Suunnitelma on
tarkoitus hyväksyä ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 11.12.2017.
Toimintasuunnitelma noudattaa samaa rakennetta ja pääpiirteitä kuin edellisinäkin vuosina.
Vuoden 2018 alusta 6Aikan päättymisen myötä henkilöresurssit vähenevät, joten tämä
täytyy huomioida myös toiminnan suunnittelussa. 60 000 euron budjetista puolet on
suunniteltu varattavan hri.fi-sivuston ylläpitoon ja jatkokehitykseen.
Yhteistyötä kaupunkien kokonaisarkkitehtuurityöstä vastaavien kanssa pidettiin hyvänä.
Lisäksi ehdotettiin, että datan avaamisprosessin nykytila sekä tavoitetila kuvattaisiin
yhteisesti tai kaupunkikohtaisesti. Helsingin osalta koulutus avoimuuden huomioimisesta
IT-hankinnoissa siirtyi tältä syksyltä ensi vuoden alkuun. Dataa avataan
datanavaussuunnitelmien sekä datatoiveiden pohjalta edistäen yhtenäisiä data-avauksia.

Helsingissä keskitytään erityisesti käynnissä oleviin ICT-hankkeisiin. Avauksissa huomioidaan
keväällä 2018 voimaan astuva EU:n uusi tietosuoja-asetus.
Viestintää jatketaan erikseen laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintään on
allokoitu hieman enemmän rahaa kuin aiemmin. Suunnitteilla on järjestää datan avaamista
ja hyödyntämistä tukevia info- ja koulutustilaisuuksia pääkaupunkiseudun kaupunkien
työntekijöille. Seuraava koulutuspäivä on 5.2.2018 - ilmoittautumisohjeet saa Tanjalta tai
Hamilta. Lisäksi kerätään käyttäjäpalautetta.
Tiedon hyödyntämisen osalta jatketaan Helsinki Loves Developers -kehittäjätilaisuuksien
järjestämistä kerran kuukaudessa. Onko vastaavia tilaisuuksia suunnitteilla järjestää muissa
kaupungeissa? Tehdään myös kurssiyhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja ollaan mukana
hackathoneissa tms. kilpailuissa, mutta lähtökohtaisesti ei järjestetä itse. Kisojen
mahdolliseen sponsorointiin on allokoitu hieman rahaa.
Vaikka 6Aika-hanke loppuukin, on yhteistyötä kuutoskaupunkien kesken tarkoitus jatkaa.
Pääkaupunkiseudun uusille valtuutetuille on suunnitelmissa viestiä avoimen datan
mahdollisuuksista sekä HRI:n toiminnasta. Yhteistyötä tehdään myös VM:n ja VRK:n
(avoindata.fi) kanssa niin datan jakeluun kuin hyödyntämiseenkin liittyen.
4 DATAN AVAAMISEN TOIMINTAMALLI JA RESURSOINTI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
HRI:n tämän vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan on kirjattu, että pääkaupunkiseudun
kaupunkien datan avaamisen prosessia ja resursointia selkeytetään ja kuvataan. HRI-palvelu
on ollut osa pääkaupunkiseudun kaupunkien vakituista toimintaa jo vuodesta 2014 alkaen,
mutta datan avaamisen toimintamallia, datojen jakelutapoja ja resursointia on tärkeää
selkeyttää, jotta toiminta olisi entistä vahvemmin osa kaupunkien normaalitoimintaa.
Pääkaupunkiseudulla on ollut datan avaamiseen viime vuosina hyvät resurssit käytössä 6Aika
Avoin data -hankkeen myötä. 6Aika-hanke on päättymässä tämän vuoden lopussa, joten on
tärkeää varmistaa, että avoimen datan toiminta jatkuu vakaalla pohjalla vuodenvaihteen
jälkeen.
Espoon 6Aika Avoin data -hanke on hankkinut KPMG:ltä selvityksen, jonka yhtenä
tavoitteena on laatia geneerinen, organisaatioriippumaton kuvaus avoimen datan
julkaisuprosessista ja siihen liittyvistä eri päävaiheista.
KPMG:n Henrik Pekkala esitteli selvitystyön alustavia tuloksia ja ehdotuksia. Esittelyn jälkeen
käytiin läpi ehdotuksia suhteessa ensi vuodelle suunniteltuun toimintaan ja resursseihin.
5 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään ma 11.12.2017 13:30–15:30 Vantaan kaupungintalolla. Kevään
kokouksille etsitään sopivat ajankohdat Doodle-kyselyn avulla.

