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KÄSITELLYT ASIAT
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 13.2.2018 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n
sivuilla.
2 MAHDOLLISET MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA HELSINGIN OSALTA
Helsingin kaupunginkanslian organisaatiorakenne muuttuu 1.6.2018 kaupungin tuoreen
kaupunkistrategian toteuttamisen johdosta. Tällä tietoa HRI-palvelu on hallinnollisesti
siirtymässä kaupunginkanslian sisällä nykyisestä Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä
Tietohallinto-yksikköön.
Siirto on pelkkä hallinnollinen muutos, eikä se vaikuta HRI:n perustoimintaan. Se saattaa
kuitenkin aiheuttaa muutoksia HRI:n ohjausryhmän puheenjohtaja- ja jäsenvalinnoissa
Helsingin osalta. Asia selviää lähiaikoina ja siitä tiedotetaan ohjausryhmälle.
3 VUODEN 2018 TOIMENPITEIDEN TILANNE
Käytiin läpi vuodelle 2018 suunniteltujen toimenpiteiden tilannetta ja tulevaa toimintaa.

Uudistettu hri.fi julkaistiin 2.3. Sivusto on toiminut pääosin hyvin, mutta on hitaanlainen.
Sivuston nopeuttamiseksi ollaan toivottavasti vielä kevään aikana tekemässä parannuksia,
samoin vastaan tulleita bugeja ollaan korjaamassa. Aineistojen metatietojen kopiointi
(“harvestointi”) avoindata.fi:hin korjataan ensi viikolla. Muutama taho on jo ollut
kiinnostunut 6Aika-yhteistyössä tehdystä avoimen lähdekoodin koodipohjasta.
HRI:n sivustouudistuksen myötä on pystytty jälleen lisäämään uusia aineistoja HRI:hin sekä
päivittämään vanhoja. Uusia aineistoja onkin tullut maaliskuun aikana melko paljon.
Helsingissä on työn alla mm. kaupungin Heta-tietovaraston julkiset sisällöt, Tukkutorin dataa,
paikkatietoaineistoja, kaupunkiluontokohteiden tietoja, Sinetti-arkistotietojärjestelmän
rajapinta sekä rajapinta Helsingin pysäköintitilannetietoon. HRI:läisillä on ensi viikon tiistaina
palveri EU:n tietosuoja-asetuksesta ja sen toimeenpanosta Helsingin kaupungin
tietosuojavastaavan kanssa.
Espoossa, Urban Millissä, järjestetään 3.5. sisäilmahackathon. Hackathonia varten on koottu
paljon dataa, joka annetaan ensin vain osallistujien käyttöön. Myöhemmin voidaan selvittää,
olisiko datoja mahdollista julkaista avoimena datana.
Vantaalla oli sisäinen palaveri datan avaamisesta. Palaverissa käytiin läpi mahdollisia
avauscaseja ja jaettiin tehtäviä. Seuraava palaveri on toukokuussa. Lisäksi työn alla on mm.
palveluverkon saavutettavuuskyselyn vastaukset.
Muutaman avauscasen yhteydessä todettiin, että HRI:ssa julkaistavan datan ehtoina ovat
avoimen datan määritelmän ehdot sekä se, että data on jonkin pääkaupunkiseudun
kaupungin tuottamaa / omistamaa.
HRI:n sivuilla on julkaistu nyt paljon uusia artikkeleja. Maaliskuussa tehtiin kuutoskaupunkien
kanssa yhteistyössä kysely, onko avoimen datan kilpailuille tarvetta. Kiinnostusta kilpailuihin
on yhä, mutta kilpailujen jälkeen kaivataan järjestävältä taholta tukea. Twitteriä ollaan
yritetty käyttää vielä aktiivisemmin kuin ennen, ja näkyvyys onkin parantunut. Twitterissä on
levinnyt hyvin avoimen datan perusasiatkin, kuten HRI-video sekä avoimen datan sanasto.
Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisia on järjestetty kerran kuukaudessa aina
kuukauden ensimmäisenä torstaina. Huhtikuun kehittäjätapaaminen oli historiallisista
aineistoista. Toukokuussa aiheena on kaupunkien paikkatietoaineistot.
hri.fi-sivuston kävijämäärät ovat laskeneet uuden sivuston julkaisemisen myötä, mikä on ollut
hämmentävää. Voi olla, että dataa ei kerry samalla tavalla kuin ennen, sillä esimerkiksi Tanjan

käynnit eivät enää näy analytiikassa. Sen sijaan istuntomäärät ja sivukatselujen määrä ovat
kasvussa.
4 HRI.FI-PALVELUN YLLÄPIDON KILPAILUTUS
Hri.fi-verkkopalvelun ylläpitäjänä ja jatkokehityksen toteuttajana toimii tällä hetkellä Gofore
Oy. Helsingin kaupungin tekemän hankintapäätöksen mukaisesti sopimus on voimassa
marraskuun 2018 loppuun asti.
Hri.fi:n ylläpito ja jatkokehitys olisi järkevää olla jatkossakin ulkoisella palveluntarjoajalla ja
sopimus olisi hyvä tehdä muutaman vuoden ajalle. Useampivuotinen sopimus nostaa
hankinnan kokonaiskustannukset helposti yli kansallisen hankinnan kynnysarvon, mikä
edellyttää hankinnan kilpailutusta. Päätös palveluntarjoajasta tulisi tehdä viimeistään
lokakuussa 2018, joten kilpailutus olisi syytä käynnistää lähiaikoina, sillä kilpailutusprosessi
vie helposti aikaa useampia viikkoja tai jopa kuukausia.
Ohjausryhmä päätti, että kilpailutusta ryhdytään valmistelemaan mahdollisimman pian.
Kilpailutus olisi hyvä saada kesäksi auki, jotta valinta pystyttäisiin tekemään heti kesälomien
jälkeen. Päätettiin, että kilpailutuksessa haetaan ylläpito 3 vuodeksi ja lisäksi vuoden lisäoptio.
5 AVOIMEN DATAN SEURANTA
Toimintasuunnitelman mukaisesti HRI-palvelun toimintaa seurataan relevantein
seurantaindikaattorein. Seurantaindikaattoreina on ollut käytössä data-avausten
ja
syntyneiden sovellusten määrä sekä Google Analytics -data. Seurannassa on hyödynnetty
myös Open Knowledge Foundation -järjestön luomaa Finland Local Open Data Census seurantataulukkoa. OKF on nähnyt tarvetta uudistaa em. työkalua, ja Suomen kaupunkeja
koskeva uusi vertailutaulukkopohja löytyy nyt osoitteesta http://fi-cities.survey.okfn.org/.
Taulukon rakenne päivitetään aiemman mukaiseksi.
6 MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
Ajankohtaisia asioita ja tapahtumia:
● 12.4. IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous -hankkeen avaustilaisuus
● 22.4. Juniorihackathon
○ Forum Viriumilla on Juniorihackathonissa Älykäs Stadi -piste
● 3.5. klo 15-18 Helsinki Loves Developers -tilaisuus pääkaupunkiseudun avoimista
paikkatietoaineistoista
○ mukana kunkin kunnan paikkatietoasiantuntija, HSY, HSL sekä pari aineistoja
hyödyntävää tahoa
● 14.5. Kuutoskaupunkien avoin data -palaveri

● 7.6. klo 15-18 Helsinki Loves Developers
● 4.-15.6. Otaniemessä 10 days 100 challenges -kilpailu
● HRI sai Suomi 100 vuotta -kunniakirjan muuttoliikkeen visualisointityöstä
Puhujapyyntöjä:
● 11.-13.4. Interactive Cities, Genova, Italia (kieltäydytty)
● 17.4. puolalainen teknologia-alan yrittäjien delegaatio Helsingissä (ok)
● 19.4. uppsalalainen paikkatietoasiantuntijoiden delegaatio Helsingissä (ok)
● 2.5. ja 24.5. “From data to value” -tilaisuudet Tanskassa (harkinnassa)
● 7.-9.9. Knowledge Economy 2018, Qingdao, Kiina (kieltäydytty)
7 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Tilastokeskuksen kanssa keskusteltiin aamupäivällä Tilastokeskukselta ostettavien
aineistojen, joiden käyttöehdot kieltävät aineiston kaupallisen käytön, julkaisemisesta
avoimena datana. Keskustelun perusteella käydään HRI:ssa olevat aineistot läpi ja poistetaan
ne, jotka eivät ole tehtyjen sopimusten mukaisia.
8 SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on sovittu pidettävän Ympyrätalossa maanantaina 4.6.2018 klo 13-15.

