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Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
Ville Meloni, Forum Virium Helsinki (este)
Hami Kekkonen, Helsinki, siht.
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Hanna Niemi-Hugaerts, 6Aika Avoin data Helsinki
Jaana Suonsaari, 6Aika Avoin data Espoo
Lauri Ovaska, 6Aika Avoin data Vantaa
Pekka Vuori, Helsinki (alussa)
KÄSITELLYT ASIAT
1 MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA
HRI:n ohjausryhmän jäsenistössä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen muutoksia.
Kauniaisten varsinainen edustaja Liisa Sarvimäki-Paananen on palannut töihin ja
HRI-ohjausryhmän jäsenistöön. Lisäksi Vantaan 6Aika Avoin data -osahankkeen edustaja on
vaihtunut Ville Ervolasta Lauri Ovaskaksi.
2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 29.1.2016 pidetyn kokouksen muistio.
3 VUODEN 2016 TOIMENPITEIDEN JA BUDJETIN TOTEUMA
Käytiin läpi alkuvuoden 2016 aikana toteutuneita data-avauksia ja muita toimenpiteitä
kaupungeittain sekä budjetin toteuma. Tuoreimpia data-avauksia ovat mm. pks-laajuiset
tulotiedot, pääkaupunkiseudun ja Helsingin yleiskartat sekä Vantaan ajantasa-asemakaava.

Jakelun osalta HRI:n tietoaineistojen yhtenäistämisprojekti alkaa olla lopuillaan. Valtaosa
yhdistämisistä ja niistä seuraavista poistoista on tehty yhteistyössä aineistojen omistajien
kanssa. Nyt on meneillään vielä metatietojen yhtenäistäminen ja joidenkin
paikkatietoaineistojen vieminen geoserver-palvelimelle. Yhdistelyprojektin lopuksi laaditaan
blogaus: mitä tehtiin, miksi, mikä oli vaikeaa, mitä suositellaan mahdollisesti muillekin.
Kirjoitus käännettäneen englanniksi.
Toivottiin, että HRI:n sivuilla tuotaisiin esille erilaisten aineistojen käyttöön soveltuvia
työkaluja, kun Qgis sekä erilaiset, mahdollisesti maksuttomat visualisointityökalut. On
kuitenkin mietittävä, miten tällaista listausta ylläpidettäisiin - olisiko mahdollista tehdä
koonti työkaluista jonnekin toisaalle?
HRI jatkaa viestintäänsä tuttuun tapaan verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa (Facebook
ja Twitter) sekä kerran kuussa ilmestyvässä uutiskirjeessä. Erityisesti Twitter-seuraajien
määrä on kasvussa. Juttuja, juttuvinkkejä ja muita viestintäehdotuksia otetaan mieluusti
vastaan.
Budjetin toteuma on tällä hetkellä 17,1 % (koko vuoden budjetti on 60 000 euroa).
Tekniseen konsultointiin (käytännössä kumppanikoodarin elo-joulukuun palkkoihin) on
varattu siitä 25 000 euroa. Täyttölupaa on haettu.
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien seuraavaan, 7.4. kokoukseen on tarkoitus toimittaa
tiedoksi tilannekatsaus HRI:n etenemisestä.
4 6AIKA-AVOIN DATA -TILANNEKATSAUS
Käytiin lyhyesti läpi 6Aika Avoin data -kärkihankkeen tilanne ja tulevat toimet
pääkaupunkiseudun kaupunkien osatoteutusten osalta.
Koko 6Aika-hankkeen osalta on päästy hitaasti liikkeelle resurssien käytössä; mm.
henkilöstöä ei palkattu suunnitellulla aikataululla. Huhtikuun mennessä on ilmoitettava,
tullaanko käyttämään koko budjetti. Hanke päättyy toukokuun 2017 loppuun; nyt pitäisi
ryhtyä valmistelemaan seuraavaa hanketta, ettei toimintaan tulisi katkosta. Tammikuussa
päättyneestä pilottihankehausta on tavoitteena tehdä päätökset ennen kesää.
Databusiness.fi-sivusto on lähtenyt hyvin pyörimään. Kävijämäärät ovat alhaiset, vaikka
sivustolla on paljon hyvää sisältöä ja blogiyhteistyötä on tehty mm. Tietoviikon kanssa.
Helsingissä aloittaa työnsä tällä viikolla puolipäiväinen, määräaikainen (10 kk)
hankesunnittelija Lilli Linkola. Hän keskittyy erityisesti energiankulutusdatan avaamisen
selvittelyyn.

Espoossa ja Vantaalla ei ole tapahtunut uutta sitten viime ohjausryhmän. Espoossa työn alla
on kolme harmonisoitavaa rajapintaa: Linked Events, palauterajapinta ja
resurssivarausrajanpinta. Todettiin, että HRI:n väki auttaa mieluusti myös muiden
kaupunkien datanavaajia. Vantaalla on mahdollisesti tarvetta koulutukselle.
5 HRI.FI-VERKKOPALVELUKOKONAISUUDEN KILPAILUTUS
HRI-verkkopalvelukokonaisuuden ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa olemassa olevan,
kolme vuotta sitten kilpailutetun sopimuksen mukaisesti HiQ Finland Oy. Nykyinen sopimus
päättyy 10.10.2016, joten hankintaprosessi tulevan palveluntarjoajan valitsemiseksi tulee
käynnistää pikimmiten, jotta uusi sopimus ehditään solmia hyvissä ajoin ennen nykyisen
sopimuskauden päättymistä.
Kokouksessa käytiin läpi hankinnan kohde sekä ehdotus hankintamenettelyksi ja
etenemisaikatauluksi. Kilpailutusasiakirjojen laadinta on tarkoitus aloittaa nyt ja viedä
huhtikuun alkupuolella tarjouspyyntö Hilma-järjestelmään. Tätä ennen konsultoidaan
ohjausryhmää vielä sähköpostitse. Tarjouksen jättöaika on 30 päivää, joten ennen kesälomia
on mahdollista jo saada uusi palveluntarjoaja valittua.
HRI-tiimi
on
käynyt
tietokeskuksen
lakimiehen
kanssa
läpi
eri
hankintamenettelymahdollisuudet. Todettiin, että nyt HRI:lla on selkeämpi tarve kuin kolme
vuotta sitten, joten kilpailutus tehdään avoimella tarjouspyyntömenettelyllä. HRI:n
ylläpitoon ja jatkokehitykseen varataan vuosittain budjetista noin 25 000 - 30 000 euroa.
Suunnitteilla ei ole nyt mitään suurempaa kehitystyötä. Tulossa on CKAN:in päivitysprojekti
ja sen myötä mahdollisesti CKAN:n datastoren käyttöönotto.
Todettiin, että samaan aikaan HRI:n kilpailutuksen kanssa käynnistyy myös
6Aika-dataportaalin
sekä
avoindata.fi:n
verkkopalvelun
kilpailutukset.
HRI:n
hankintaprosessissa otetaan huomioon 6Aika-yhteistyössä syntyvä dataportaali, jonka
tulevaa
koodipohjaa
varaudutaan
mahdollisuuksien
mukaan
hyödyntämään
HRI-dataportaalissa alkavan sopimuskauden aikana. Kumppanikoodarit ovat nostaneet esiin
ajatuksen, että 6Aikan dataportaalin pohjaksi otettaisiin HRI:n koodit ja eri kilpailutuksia
tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä.
6 HRI:N 5-VUOTISSEMINAARI 19.5.2016
HRI-palvelu lanseerattiin käyttöön 18.3.2011. Viisivuotisen taipaleensa kunniaksi HRI
järjestää juhlaseminaarin torstaina 19.5.2016 klo 12-16 Helsingin kaupungintalon
juhlasalissa. Tilaisuuden ennakkokutsu lähetettiin 11.3. ja varsinainen kutsu on tarkoitus
lähettää noin kuukausi ennen tilaisuutta.

Kokouksessa käytiin läpi seminaarin ohjelmaluonnos. Ohjelma on yhä työn alla; ehdotuksia
otetaan vastaan. Yhtenä puhujamahdollisuutena nostettiin esiin Charles Landry. Lisäksi
suunnitteilla on, että HRI:n seminaarin jälkeen olisi Forum Virium Helsingin järjestämä
tilaisuus.
7 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT
Avoimeen dataan liittyvät tapahtumat ja koulutukset:
● avoimen datan avokonttorit Helsinki Think Companyssa (Vuorikatu 5) joka toinen
torstai klo 15-18:
○ 17.3. palauterajapinta
○ 31.3. pysäköinti
○ 14.4. Infopankki?
○ 28.4. Postgre SQL -meetup?
○ 12.5. aihe vapaa
○ 26.5. pyöräily
○ 9.6. aihe vapaa
● 21.3. HRI:n ”Näin avaat dataa” -koulutustilaisuus - peruttu
● 14.3. - 29.4. Datan avaajan mestarikurssi kunnille (toteuttaja FCG/valtio)
● 29.-30.3. Beyond Data event Eindhovenissa (Tanja)
● 25.4. HRI:n ”Avoimen datan hyödyntäminen (avoimet rajapinnat)” -koulutustilaisuus
PKS-kaupunkien työntekijöille
● 12.5. 6Aika-tilaisuus Espoossa
● 16.5. HRI:n ”Avoimen datan hyödyntäminen (visualisointi)” -koulutustilaisuus
PKS-kaupunkien työntekijöille
● 16.-20.5. #DHH16: Helsinki Digital Humanities Hackathon 2016
8 MUUT ASIAT
HRI-tiimille oli ehdotettu ohjausryhmän muistioiden julkaisemista HRI:n sivuilla. Päätettiin
julkaista muistiot HRI:n sivuilla vuoden 2016 alusta lähtien aina sen jälkeen, kun muistio on
hyväksytty ohjausryhmässä.
Pekka Koposelta oli kyselty Share PSI -hankkeen raporttiin HRI:n hyviä käytänteitä. Sovittiin
tapaaminen asian tiimoilta 6.4.
ETLA on saanut yhdessä Open Knowledge Finlandin kanssa Valtioneuvoston kanslialta
rahoitusta avoimen datan vaikuttavuustutkimukseen. HRI-tiimi tapaa Etlan ja OKF:n 20.4.
asian tiimoilta.

9 SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraava kokous oli sovittu pidettäväksi pe 20.5.2016 klo 9-11. Edellisenä päivänä on HRI:n
5-vuotisseminaari, joten ohjausryhmän kokous siirretään perjantaille 27.5. klo 9-11. Syksyn
kokousajankohdista lähetetään hyvissä ajoin Doodle-kysely.

