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KÄSITELLYT ASIAT
1 MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA
HRI-ohjausryhmän Vantaan 6Aika Avoin data -osahankkeen edustaja on vaihtunut. Uusi
edustaja on Arja Nyrhinen.
2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 18.3.2016 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n
sivuilla.
3 VUODEN 2016 TOIMENPITEIDEN JA BUDJETIN TOTEUMA
Käytiin läpi kevään 2016 aikana toteutuneita data-avauksia ja muita toimenpiteitä
kaupungeittain sekä budjetin toteuma.
Hri.fi-verkkopalvelukokonaisuuteen ei ole tehty mitään teknisiä muutoksia. Viestintää on
jatkettu kuten aiemminkin hri.fi:ssä, somessa, uutiskirjeissä ja avokonttoreissa. Sivujen
kävijämäärät ja somen seuraajamäärät ovat kasvussa.

Kevään aikana on tehty 12 uutta data-avausta; mm. Helsingin ortokuva 2014, Vantaan
pysäköintivirheeet sekä pyöräilyyn liittyviä aineistoja. Avausjonossa on mm. Espoon
kaupunginkirjaston tilastoja sekä HSY:n aineistoja. Vantaalta on tulossa rakentamiseen
liittyvää dataa, kuten rakennuskanta sekä rakentamistilastoja. Pari viikkoa sitten ilmestyi
Vantaa alueittain -julkaisu, Espossa vastaava julkaisu on tehty myös kevään aikana ja
Helsinki alueittain tulee tällä viikolla verkkoon. Julkaisujen taustalla olevat tilastot voisi avata
HRI:ssa samaan aikaan.
Työn alla on mm. energiankulutusdataa, tilastorajapinta mm. Aluesarjoihin sekä rajapinta
Helsingin Happy or Not -kyselydataan. Myös Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat
kiinnostuneita Happy or Not -rajapinnasta. Vantaalla on työn alla myös rajapinta kaupungin
avoimiin työpaikkoihin.
Kevään aikana on pidetty useita HRI-esittelyjä eri tahoille. Toukokuun alussa HRI:lla oli
standi Unescon World Press Freedom Day -konferensissa Finlandia-talossa. Ensi
maanantaina Timo kertoo HRI:sta Kanadan edustajille ja Tanja Stavangerista Norjasta
tuleville edustajille. Esittelyjen lisäksi on tehty yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.
Helsingin kaupungin valtuustoryhmille on pidetty tiiviitä avoimen datan tilannekatsauksia.
Vastaavalle voisi olla tarvetta muissakin kaupungeissa: Espoossa mahdollisesti info
valtuustoseminaarin alussa ja Kauniaisissa seuraavalle valtuustolle. Ehdotettiin, että
avoimen datan voisi sisällyttää uusien valtuutettujen koulutusprosessiin syksyllä 2017.
Budjetin toteuma on nyt noin 23,4 %. Tästä puuttuu viisivuotissseminaarin tarjoilut ja
videointi. Verkkopalvelun kehittämiseen varattu raha on nyt jäädytettynä ja odottaa
6Aika-dataportaaliratkaisua.
4 6AIKA-AVOIN DATA -TILANNEKATSAUS
Käytiin lyhyesti läpi 6Aika Avoin data -kärkihankkeen tilanne ja tulevat toimet
pääkaupunkiseudun kaupunkien osatoteutusten osalta.
Espoossa järjestettiin 12.5. Älykäs kaupunki -tapahtuma, josta saatiin hyviä yrityskontakteja.
Rajapinnat ovat työn alla; Linked Events ja resurssienvarausrajapinta ovat julkaisukunnossa
mahdollisesti kesäkuun puolivälissä. Aalto-yliopiston opiskelijat tekevät kesän aikana laajan
tutkimushaastattelukartoituksen, miten avointa dataa on hyödynnetty Suomessa ja
maailmalla. Kartoitusta voi käyttää pohjana myös uusia avauksia suunniteltaessa.
Helsingissä Lilli Linkola aloitti energiadatojen avaamisen selvitystyötä 10 kuukauden
puolipäiväisellä pestillä. Toinen 5 kk rekrytointi on tulossa vielä syksyllä liittyen IoT:hen ja
datan keräämiseen joukkoistamalla. Helsingissä ollaan 9.6. järjestämässä henkilöstölle
IT-hankintaosaamiskoulutustilaisuutta. Tukkutorilla järjestetään kesäkuussa hackathon,

jonka aiheena on clean tec ja kiertotalous. 13.6. Tukkutorilla on grillailua
databusiness-teemalla. Iltapäivän aikana mm. esitellään hackathonin tuloksia.
Dataportaalikilpailutuksen osalta saatiin eilen hankintadokumentit valmiiksi. Kilpailutus
tehdään KL-kuntahankintojen kautta, jolloin se saadaan tehtyä kevyemmin ja ketterämmin.
Valinta dataportaalin toteuttajasta tehdään 10.6., mutta toteutuksen varsinainen aloitus
mennee syksyyn. Tarkoituksena on teettää ulkopuolisella palveluntarjoajalla yhteinen
koodipohja, jota 6Aika- ja muutkin tahot voivat halutessaan käyttää luodessaan omia
dataportaalejaan. Meille tuleva koodipohja tarjoaa mahdollisuuden päivittää hri.fi:n
tekninen alusta. Käytännössä HRI:n kaikki toiminta jatkuisi ennallaan, sisällöt vain
siirrettäisiin uudelle alustalle. Tähän on varattava rahaa joko kaupunkien omista
osatoteutuksista tai HRI:n budjetista. Kustannusten suuruusluokkaa selvitetään.
Tammikuussa päättyneessä edellisessä EAKR-haussa rahoittaja hyväksyi kaksi avoimen
datan hanketta. Johtoryhmälle esitetään, että seuraava hakukierros tehdään ensi syksynä.
Haussa olisi kaksi pääteemaa: kiertotalous sekä julkisten palvelujen digitalisaation
yhteensovittaminen. Hausta suunnitellaan kaksivaiheista niin, että kaupungit sparraisivat
hakijoita. Kohderyhmänä ovat yhä yritykset.
5 DATABUSINESS CHALLENGE -KILPAILU
Koska tänä vuonna ei järjestetä Apps4Finland- tai Open Finland Challenge -kilpailua,
kuutoskaupungit suunnittelevat yhteistyönä toteutettavaa DataBusiness Challenge -kilpailua
edistääkseen avoimen datan hyödyntämistä erityisesti liiketoiminnassa. Tampere ja Oulu
ovat yhdessä pestaamassa kisakoordinaattorin. Kilpailuaika olisi elo-syyskuusta helmikuulle
korkeakoulumaailman aikatauluja mukaillen. Tarkoituksena olisikin kytkeä korkeakoulujen
kursseja ja korkeakouluyhteistyötä kilpailuun. Ainakin Metropolia ja Laurea ovat
kiinnostuneita olemaan mukana.
HRI:n budjettiin on allokoitu hyödyntämisen edistämistoimiin pieni summa rahaa, jota voisi
olla mahdollista kohdentaa esimerkiksi tämän kilpailun parhaiden tuotosten palkitsemiseen.
6Aikan budjetista ei ole mahdollista jakaa palkintorahaa, mutta kokeiluja voisi rahoittaa
Datademon mallin mukaan. Yhtenä ehdotuksena on, että kilpailijat tarjoavat ideoita, joista
parhaat saisivat rahoituksen ja sparrausta kaupungeilta.
6 HRI-VERKKOPALVELUKOKONAISUUDEN KILPAILUTUS
Edellisessä 18.3.2016 kokouksessa sovittiin, että HRI-verkkopalvelukokonaisuutta koskevien
kilpailutusasiakirjojen laadinta käynnistetään välittömästi ja avoin tarjouspyyntö liitteineen
toimitetaan huhtikuun alkupuolella Hilma-järjestelmään. Tavoitteena oli saada valittua uusi
palveluntarjoaja jo ennen kesälomia.

Pian kokouksen jälkeen HRI-väki sai Helsingin kaupungin 6Aika-kumppanikoodareilta
ehdotuksen, joka vaikutti varsin järkeenkäyvältä ja kannatettavalta. Ehdotus toimitettiin
HRI-ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse 18.4.2016 seuraavasti:
”Ehdotuksen mukaan kumppanikoodarimme voisivat ottaa 10.10.16 alkaen (jolloin sopimus
HiQ:n kanssa päättyy) hri.fi:n väliaikaisesti ylläpitoon. Kyse olisi väliaikaisesta
ylläpitoratkaisusta, joka pitäisi hoitua varsin helposti ja menettely sopii myös Helsingin
kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosastolle. Hri.fi:n pysyvästä ylläpidosta
päätettäisiin vasta sen jälkeen, kun 6Aika-dataportaaliratkaisu on selvillä ja voimme
päättää, siirrymmekö hyödyntämään sen koodia hri.fi-palvelun taustalla vaiko emme.
Hri.fi:n jatkokehitystoimia (CKANin ja WPn ohjelmointiosaamista) voisimme jatkossa ostaa
ketterästi tarpeen mukaan Helsingin kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen
puitesopimuksen puitteissa ja joitain pieniä kehittämistoimia olisi mahdollista tehdä
kumppanikoodareidenkin toimesta.
Ehdotuksemme siis on, että hri.fi:n ylläpitoa ja jatkokehitystä ei nyt kilpailutetakaan, vaan
siirrymme hyödyntämään ylläpidon osalta kumppanikoodareiden osaamista ja
jatkokehityksen osalta Helsingin kaupungin ketteriä hankintamenettelyjä. Samalla tuon vielä
esille, että 1.6.17 alkaen tietokeskus tulee sulautumaan organisaatiouudistuksen myötä
osaksi em. Helsingin kaupunginkansliaa.
Verkkopalvelua varten varattu budjettimme pitäisi hyvin riittää jatkossakin kattamaan sekä
ylläpidosta että jatkokehitystoimista aiheutuvat kulut, ylläpidon osalta voi syntyä
säästöäkin. Lisäksi PKS-kaupungeille pitäisi olla korvamerkittynä myös 6Aika-rahaa
dataportaalitöitä varten, mutta tuon rahoituksen realisoituminen on vielä epäselvää.
Pyydän ystävällisesti vastaamaan tähän viestiin 29.4.16 mennessä mikäli ette kannata
edellä esitettyä uutta ehdotusta tai siitä herää kysymyksiä.”
Määräaikaan mennessä tiedusteluun vastasi vain Kauniaisten kaupunki. Kauniainen totesi
vastauksessaan olevansa esitetyn ehdotuksen kannalla. Ehdotus ei saanut vastalauseita,
joten HRI-verkkopalvelukokonaisuuden ylläpidon ja jatkokehityksen osalta edetään edellä
esitetyn, uuden ehdotuksen mukaisesti.
Helsingin kaupungin ja HiQ Finlandin edustajat kokoustavat asian tiimoilta 8.6.2016, jotta
siirto HiQ Finlandilta Helsingin kaupungille tapahtuisi hallitusti lokakuussa 2016.
Ohjausryhmä hyväksyi väliaikaisen ratkaisun, jonka ansiosta voidaan odottaa
6Aika-dataportaaliratkaisua ja sitä, miten se käytännössä toteutuu.
7 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT

HRI-tilannekatsaus tiedoksi PKS-Kj-kokoukselle 27.4.16 Pääkaupunkiseudun
kaupunginjohtajien 27.4.16 kokoukseen toimitettiin HRI:n etenemisestä tilannekatsaus, joka
merkittiin tiedoksi.
Avoimeen dataan liittyvät tapahtumat ja koulutukset
HRI:n 5-vuotisjuhlaseminaari pidettiin Helsingin kaupungintalossa 19.5.2016. Seminaarin
taltiointi on katsottavissa Helsinki-kanavalla. Seminaarista tullut palaute on ollut hyvin
positiivista.
Avoimen datan avoimia konttoreita on pidetty Helsinki Think Companyn tiloissa (Vuorikatu
5) parittomien viikkojen torstaisin klo 15-18. Avokonttoreissa teemoina on ollut mm.
Infopankki, pyöräily ja pysäköinti. Kevään viimeisen avokonttorin (9.6.) aihe on vapaa.
Syksyllä avokonttorit jatkuvat samalla rytmillä 18.8. Mahdollisia syksyn teemoja ovat
6Aika-dataportaali (käyttäjälähtöisyys) sekä DataBusiness Challenge -kilpailu.
Aihe-ehdotuksia otetaan mieluusti vastaan.
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 kaupungin johtamisjärjestelmän
uudistamisesta, mikä muuttaa perusteellisesti kaupungin organisaatiorakenteen 1.6.2017
alkaen. Helsinki siirtyy pormestarimalliin ja nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan neljään
toimialaan. Tällä tietoa HRI-toiminto siirtyy tietokeskuksen muiden toimintojen mukana
kaupungin keskushallintoon. Lisätietoa
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/kaupunki/ .
Uutisseuranta toimitetaan muistion liitteenä. Uutisseurannassa on noussut esiin aika paljon
6Aika-viittauksia sekä HRI:n 5-vuotis-juhla. Finnairin Blue Wings -lehden touko-kesäkuun
numerossa on juttu avoimesta datasta ja HRI:sta:
(https://issuu.com/headofficefinland/docs/blue_wings_05_2016_issuu, sivu 60).
8 SEURAAVAT KOKOUKSET
Syksyn kokoukset on sovittu pidettävän
● 16.9.2016 klo 9-11 mahd. Espoossa
● 4.11.2016 klo 9-11
● 2.12.2016 klo 9-11
Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti Helsingin kaupungin tietokeskuksessa, mutta
kokoukset voidaan pitää tarvittaessa muuallakin.

