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HELSINKI REGION INFOSHARE -OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 6/2017
Aika

Maanantai 11.12.2017 klo 13.30-15.30

Paikka

Vantaan kaupungintalo

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
Kaisa Sibelius, 6Aika Avoin data Helsinki
Jaana Suonsaari, 6Aika Avoin data Espoo (este)
Arja Nyrhinen, 6Aika Avoin data Vantaa

KÄSITELLYT ASIAT
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 4.11.2017 pidetyn kokouksen muistio. 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.
Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman toimenpiteistä valtaosa on tehty.
Ohjelmointitaitoista asiantuntijaa ei palkattu HRI-tiimiin, mutta data-avauksiin on saatu tukea
6Aika-kumppanikoodareilta. Jatkossakin ohjelmointitaitoisen henkilön apu on tärkeää; nyt on
työn alla 6Aika-kumppanikoodarien työsopimusten jatkaminen.
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Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa (mm. Metropolia) on tehty, mutta siinä on vielä
paljon laajennettavaa. Yhteistyö vaatii henkilöresursseja, mutta siinä on myös paljon
potentiaalia.
Kooste avoimen datan hyödyntämistyökaluista on jo tehty ja tulee uudistetulle sivustolle.
Suomi 100 -visualisointi on miltei valmis. Käyttäjäpalautetta voisi kerätä vielä
systemaattisemminkin, mutta sitä on saatu mm. Helsingin kaupunginkanslian kollegoilta HRIesittelyjen yhteydessä. Samoin HRI:n seurantaindikaattorit ovat vielä työn alla. EU:n uuden
tietosuoja-asetuksen vaatimukset ovat käytännössä yhä hieman epäselviä.
Uusi 6Aika-yhteistyössä tehty dataportaalipohja on loppusuoralla. Sisältöjen siirto uuteen
pohjaan on aloitettu; uusittu hri.fi pyritään julkaisemaan heti alkuvuodesta. Tussitaikurien
kanssa yhteistyössä tehty avoin ohjelmointirajapinta -piirrosvideo on lähes valmis. Samoin
verkkopalvelun ja some-kanavien analytiikkatietojen analysointi on loppusuoralla, raportti
saadaan tämän viikon perjantaina.
HRI:lla oli ständi Paikkatietomarkkinoilla 7.11. Avoin data -koulutuspäivä pidettiin 16.11.
Seuraava koulutuspäivä on ma 5.2.2018.
Budjetin toteumaennuste on 75,5 %. Kuntaosuuksien laskut lähtevät lähiaikoina. Ensi
vuonna HRI:n budjetti menee lähemmäs täysmääräistä, kun 6Aika-rahaa ei ole enää
käytettävissä.

3 VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Edellisessä
kokouksessa
käytiin
läpi
HRI:n
vuoden
2018
toimintaja
taloussuunnitelmaehdotusta, jota oli mahdollisuus kommentoida ja täydentää kokouksen
jälkeenkin. HRI:n puolesta siihen tuli lisäyksenä Finland Local Open Data Cencus -taulukon
ajantasaisena pitäminen pääkaupunkiseudun osalta. Taulukkoa käytetään HRI:n toiminnan
seuraamisessa Helsingissä. Ohjausryhmän jäseniltä ei tullut lisäkommentteja, joten vuoden
2018 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään sellaisenaan.

4 6AIKA AVOIN DATA -HANKKEEN PÄÄTTYMINEN
6Aika Avoin data -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeen loppuseminaari
järjestettiin 30.11.2017 Helsingissä. Seminaarin tallenne on katsottavissa databusiness.fisivustolla. Käytiin läpi 6Aika Avoin data -hankkeen lopputoimenpiteet ja suunnitelmat
avoimen datan toiminnan jatkosta kaupungeittain.
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Espoon 6Aika Avoin data -hankkeen KPMG:ltä hankkima selvitys liitteineen tukee osaltaan
avoimen datan toiminnan vakiinnuttamista kaupungeissa. Selvitys lähetetään sähköpostitse
HRI:n ohjausryhmän jäsenille.
6Aikan päättyessä vuodenvaihteessa sen viestintäkanavat hiljenevät ja ollaan jälleen omien
kanavien varassa. Hankkeen aikana julkaistulle databusiness.fi:lle ei löytynyt kotipesää.
Sivuston ylläpito on maksettu muutamaksi kuukaudeksi ensi vuodelle, mutta sivustoon
tarvitaan mm. sisällöntuotantoa. Hankkeen loppupuolella julkaistiin esitesarja, joka on nyt
saatavissa databusiness.fi:stä ja myöhemmin myös HRI:n sivuilta.
Pääkaupunkiseudulla HRI jatkaa toimintaansa vuodenvaihteen jälkeen kuten ennenkin.
Viestintään panostetaan; vielä tämän vuoden puolella tilataan Antti Aholalta neljä lyhyttä
videota avoimen paikkatietodatan hyödyntämisestä. Videot tulevat jakoon HRI:n sivuille ja
YouTube-kanavalle.
Vantaalla avoin data ja rajapinnat huomioidaan entistä paremmin kaupungin hankinnoissa
(järjestelmävaatimuksissa). Helsingissä puolestaan on listattu parisenkymmentä IT-hankkeita,
joissa saattaa olla avattavaa dataa. Ollaan yhteydessä näiden hankkeiden vetäjiin datan
avaamisen tiimoilta; järjestelmäuudistuksen yhteydessä on luonteva hetki miettiä datan
avaamista.

5 MUUT ASIAT
Future City Challengeen on ilmoittautunut 75 tiimiä; pääkaupunkiseudulla on pidetty kuusi
valmennussessiota. FCC:n palkintojenjako on ke 14.2. Helsingin kaupungintalolla.

6 SEURAAVA KOKOUS
Sovittiin, että kevätkaudella pidetään kolme kokousta. Kevään ensimmäinen kokous on
tiistaina 13.2. klo 13.30 Ympyrätalossa.

