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KÄSITELLYT ASIAT
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 12.10.2018 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n
sivuilla.
2 VUODEN 2018 TOIMENPITEIDEN TILANNE
Käytiin läpi vuodelle 2018 suunniteltujen toimenpiteiden tilannetta ja tulevaa toimintaa.
Vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta jää kokonaan tekemättä avoin data -infotilaisus
Helsingin valtuutetuille (muissa kaupungeissa infot järjestettiin) sekä kaupunkien
työntekijöille suunnattu koulutus avoimuuden huomioimisessa IT-hankinnoissa.
Kuutoskaupunkien kesken on järjestetty puolivuosittain palavereja, joissa keskustellaan
kunkin kaupungin työn alla olevista asioista ja suunnitteilla olevista data-avauksista.
Sopimushallintajärjestelmien metatietojen avaamista yhtenäisessä muodossa on lähdetty
edistämään Helsingissä ja Oulussa. Lisäksi dataportaalialustaa on jatkokehitetty
yhteistyössä.

HRI:n metatietorakenteen täydentämistä paikkatiedon metatiedoilla on selvitetty.
Helsingissä on tarvetta alustalle, jonne paikkatietoaineistoja voi kuvata tarkemmalla tasolla,
mutta täytyy vielä selvittää huolella ennen kuin HRI:n metatietorakennetta lähdetään
muuttamaan, mikä on tälle paras alusta.
Gofore jatkaa hri.fi-sivuston ylläpitäjänä vuoteen 2021 saakka. Sivusto on ollut hyvin
pystyssä ja kevään hitauksien ratkaisemisen jälkeen tarpeeksi nopea. Pienkehitystä on tehty;
viimeisin tilaus on vielä vähän kesken.
Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisia on järjestetty noin kerran kuukaudessa.
Lisäksi on järjestetty kaksi koulutuspäivää kaupunkien työntekijöille. Varsinaisia kaikille
avoimia infotilaisuksia ei ole järjestetty Helsingissä, mutta Kauniaisissa järjestettiin info- ja
keskustelutilaisus sivistystoimelle.
HRI sponsoroi Hack4FI-tapahtumaa. Muihin tapahtumiin HRI:ta ei ole pyydetty sponsoriksi.
Korkeakouluyhteistyötä on tehty erityisesti Metropolian kanssa Application Development
-kurssilla.
Käyttäjäpalautteen osalta keväällä tehtiin yksi kysely kehittäjäyhteistyöhön liittyen sekä
toinen syksyn Helsinki Loves Developers -tapaamisen aiheista. Tämän vuoden puolella
tehdään vielä mahdollisesti yksi yleisempi käyttäjäkysely.
Benchmarkausta ja tapaamisia on tänä vuonna ollut hyvin. Seurannan osalta City Census
-alusta on otettu käyttöön ja sinne on viety pääkaupunkiseudun kaupunkien avaamien
aineistojen tiedot. Muutamien kuutoskaupunkien tiedot puuttuvat vielä alustalta.
Ohjausryhmän kokoukseen mennessä tänä vuonna on tehty 36 uutta data-avausta,
sovellusgalleriaan on lisätty 19 sovellusta ja hri.fi:ssä on julkaistu 29 artikkelia. Määrät
kasvavat vielä jonkin verran vuoden loppuun mennessä. Hri.fi-sivuston kävijämäärät ovat
yhä hieman pienemmät kuin viime vuonna, mutta tilanne on paranemaan päin; mm.
sivukatselujen määrä on kasvanut. Kuukaudessa sivustolla on 4 000 - 5 000 kävijää.
Aineistoja ladataan myös avoindata.fi:n kautta, joten kaikkiaan käyttäjämäärät ovat vielä
suurempia.
Budjetin toteuman ennuste tämän vuoden loppuun on noin 60 % (35 580 euroa).
Käyttämättä jäi sponsorointirahaa sekä verkkosivun kehitykseen varattua rahaa.
Maksuosuuksista lähetetään muille kaupungeille toteuman mukaiset laskut vielä tämän
vuoden puolella.
3 EHDOTUS VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI

Käytiin läpi ensimmäistä ehdotusta vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Ehdotusta voi kommentoida ja täydentää kokouksen aikana ja jälkeen aina tämän vuoden
loppuun saakka. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä vuoden 2019 ensimmäisessä
ohjausryhmän kokouksessa.
Käytiin keskustelua kansainvälisestä yhteistyöstä - olisiko siihen hyvä satsata vielä enemmän
ja varata nykyistä enemmän aikaa? Mitkä ovat HRI:lle tärkeimmät asiat, joissa olla mukana?
Esimerkiksi Open and Agile Smart Cities -järjestön toiminta on hyvää, mutta konkretia vielä
kesken.
Dataportaalin osalta ensi vuonna tehtäneen pienkehitystä. Mitään suurempaa ei ole
suunnitteilla. Yhteinen hallintamalli ei ole vielä täysin selkeä; HRI ja Tampere ovat
dataportaalityössä aktiivisimmat. Helsingissä on tekeillä myös kaupungin sisäinen
dataportaali ei-avoimille aineistoille - onko vastaavia metadatakatalogeja tai -malleja myös
muissa kaupungeissa?
Datan hyödyntämisen osalta on tarvetta saada kenen tahansa käytettäväksi tarjolle
helppokäyttöisiä datan hyödyntämistyökaluja, jotka eivät vaadi koodaustaitoja. Tarvetta on
esim. widgeteille, joilla voi upottaa graafin tai kartan omalle sivustolleen. CKAN:iin on
saatavissa geoview-laajennus sekä tilastojen esikatselumahdollisuus, selvitetään niiden
käyttöönottoa.
Yhteistyötä seudullisen HSL:n ja HSY:n kanssa voisi syventää entisestään. Olisiko HSY:n
karttapalvelua
mahdollista
hyödyntää
laajemminkin
seudullisten
avoimien
paikkatietoaineistojen osalta?
Todettiin, että viestintään kannattaa satsata myös budjetin osalta. Tänä vuonna on tehty
paljon itse, mutta tulevina vuosina viestintäapua voisi ostaa enemmän. Tarvetta on mm.
datan avaamisen menestystarinoille, jotka auttaisivat datan avaamisen markkinoinnissa
kaupungin sisällä. Mielenkiintoisia aiheita olisivat mm. tietopalvelun väheneminen,
sovelluksilla tienaaminen sekä avoimen datan vaikuttavuus sekä hyötyarviot. Tanja esitteli
Tukholman avoimesta datasta laadittua hyödyntämis-pdf:ää - samantapaisen voisi tehdä
myös HRI:sta ja poimia siihen esimerkkejä eri näkökulmista.
Budjetin osalta keskusteltiin, onko 60 000 euron vuosibudjetti riittävä, kun inflaation myötä
rahaa on aiempaa vähemmän käytössä. Budjetti on toistaiseksi riittänyt hyvin, mutta jossain
kohden voi tulla tarve nostaa sitä esim. vuosittaisella kertoimella. Budjetti on sovittu HRI:n
pää- ja rahoitussopimuksissa.

4 OHJAUSRYHMÄN TOIMINTA

Käytiin arviointikeskustelua ohjausryhmän toiminnasta ja kokoontumistiheydestä.
Ohjausryhmä on kokoontunut viime vuosina 5-6 kertaa vuodessa. Sovittiin, että vuonna
2019 ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä. Todettiin,
että ohjausryhmän kokoonpano tällaisenaan on hyvä, Espoossa keskustellaan mahdollisesti
yhden jäsenen lisäyksestä.
Ohjausryhmiin voitaisiin kutsua vierailijoita mm. HSY:stä, HSL:stä sekä pääkaupunkiseudun
Palvelukartasta kertomaan heidän tuoreimpia kuulumisiaan.
5 AJANKOHTAISET ASIAT
Ajankohtaisia asioita ja tapahtumia:
● Open data maturity in Europe 2018 -raportti
● Helsingin API-linjaukset tekeillä
● 20.11. ODI:n Open Data Summit 2018 Lontoossa; Tanja ja Hami osallistuivat,
julkaistaan matkaraportti HRI:n sivuilla
● 23.-25.11. Junction-hacathon Espoon Dipolissa
● to 13.12. klo 15-18 Helsinki Loves Developers, aiheena MyHelsinki Open API,
poikkeuksellisesti kaupunginmuseon aulassa
6 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Espoon lokakuussa avatusta 3D-mallista on tullut palautetta, että eräs
paikkatietoasiantuntija ei saa mallia auki tavallisilla paikkatieto-ohjelmoistoilla. Olisi hyvä
täsmentää, millainen aineisto lasketaan avoimeksi dataksi - jos datan käyttöön tarvitaan
jokin spesifi, mahdollisesti kaupallinen teknologia tai sitä on liian vaikea saada auki tai
käyttää, niin onko se avointa dataa?
SmartCityExpossa Barcelonassa oli MyData Global Foundationin järjestäytymiskokous.
Forum Viriumin Select for Cities -hankkeessa on meneillään esikaupallisen IoT-alustan
selvitys ja hankinta. Kevään aikana alustaa testataan erityisesti Jätkäsaaressa ja kerätään
tietoa mm. katupölystä. Lisäksi Forum Viriumilla selvitetään nyt kaupunkien
maamassatiedon keräämistä ja avaamista.
7 SEURAAVAT KOKOUKSET
Kevään 2019 kokouksille (2 kpl) etsitään sopivat ajankohdat Doodle-kyselyllä. Toinen kevään
kokouksista järjestettäneen Otaniemessä Espoossa.

