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HELSINKI REGION INFOSHARE -OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2018
Aika

Maanantai 27.8.2018 klo 9-11

Paikka

Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot, iso
neuvotteluhuone, Siltasaarenkatu 18-20 A, 5. krs

Osallistujat

Timo Cantell, Helsinki, pj
Ari Jaakola, Helsinki
Annukka Varteva, Helsinki
Hami Kekkonen, Helsinki, siht.
Outi Hermans, Helsinki
Tanja Lahti, Helsinki
Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
Hanna Niemi-Hugaerts, Forum Virium Helsinki
Teuvo Savikko, Espoo
Petri Lintunen, Espoo (este)
Jaana Suonsaari, Espoo (este)
Henrik Lönnqvist, Vantaa (este)
Elina Parviainen, Vantaa
Liisa Sarvimäki-Paananen, Kauniainen (este)
Marja Pirttivaara, Sitra

KÄSITELLYT ASIAT
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 13.4.2018 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n
sivuilla.
2 OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOON TÄYDENNYS HELSINGIN OSALTA
Helsingin kaupunginkanslian organisaatiorakenne muuttui 1.6.2018 kaupungin tuoreen
kaupunkistrategian toteuttamisen johdosta, ja HRI-palvelu siirtyi kaupunginkanslian sisällä
Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä Tietohallinto-yksikön ICT-kehitystiimiin. Tämän
muutoksen johdosta HRI:n ohjausryhmän kokoonpanoa on täydennetty Tietohallinto-yksikön
ICT-kehityspäälliköllä (1.9.2018 alkaen Annukka Varteva), jonka vastuualueeseen kuuluu HRIpalvelu.
3 VUODEN 2018 TOIMENPITEIDEN TILANNE
Käytiin läpi vuodelle 2018 suunniteltujen toimenpiteiden tilannetta ja tulevaa toimintaa.
Samalla keskusteltiin, miten tietojen avaaminen ja hyödyntämisen edistäminen on tällä
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hetkellä organisoitu kussakin kaupungissa ja millaisia avoimeen dataan liittyviä tavoitteita ja
toiveita kaupungeilla on tälle syksylle.
Huhtikuun jälkeen on avattu mm. väestöennusteita, Helsingin ja Tallinnan luontoreitit,
Vantaan palvelujen saavutettavuuskysely sekä Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekyselyn
vastaukset. Työn alla on nyt mm. Helsingin sopimustenhallintajärjestelmässä olevien
metatietojen,
Helsingin
nimistödatan,
Sinetti-arkistotietojärjestelmän,
Helsingin
pysäköintitilannetiedon sekä Helsingin asemakaavarajapinnan avaaminen. Pks-laajuisesti
työn alla on mm. pyöräilijämäärien sekä Finnishcourses-rajapinnan avaaminen.
Ohjausryhmässä toivottiin tilojen käyttöasteiden sekä kaupungeille tuleviin tietopyyntöihin
liittyvien tilastojen avaamista. Helsingissä on käyty keskustelua asianhallintajärjestelmä Ahjon
diaarien avaamisesta; tietopyynnöistä saisi tietoa sitä kautta.
Vantaalla on avausten ja päivitysten lisäksi työn alla HRI-aineistojen dokumentointi (mm.
aineistojen yhteyshenkilöt sekä päivitystiheys). Espoossa on alettu kartoittaa
pysäköintipaikkojen sijainteja.
Uudistettu hri.fi julkaistiin maaliskuun alussa. Nyt sivustolle on tekeillä bugikorjauksia ja
pikkuparannuksia. HRI:lle tästä tulee kustannuksia noin 2 000 euroa.
Kevään aikana hri.fi:ssa julkaistiin paljon artikkeleja. Keskeisimmät uutiset käännetään myös
englanniksi. Kehittäjätapaamisia on järjestetty kuten ennenkin kerran kuukaudessa.
Tapaamiset ovat aina teemallisia. Toukokuussa aiheena oli pääkaupunkiseudun
paikkatietoaineistot. Kehittäjätapaamisista tehdään aina yhteenveto, joka julkaistaan HRI:n
sivuilla.
Twitter on yhä tehokkain viestintäkanava. Sillä on jo yli 1 600 seuraajaa.
HRI:n verkkosivujen kävijämäärät laskivat uuden sivuston lanseerauksen myötä maaliskuussa.
Yhtenä syynä tähän löytyi sivun demoversiosta päälle unohtunut bottien esto, jonka vuoksi
mm. Googlen botit eivät päässeet käymään sivustoa läpi. Tämän seurauksena hri.fi:n Googlenäkyvyys romahti. Esto huomattiin ja poistettiin alkukesästä.
Budjetin toteuma on nyt noin 14 000 euroa (23,4 %). Tulossa on mm. viestintään liittyviä
kuluja, dataportaalin bugikorjaus- ja kehityskuluja sekä dataportaalin mahdolliset siirtokulut
palveluntarjoajalta toiselle. HRI:ta on pyydetty mukaan Hack4Fi-tapahtumaan; sen
kustannukset olisivat 1 000 euroa. Lisäksi suunnitellaan viime vuoden tapaan osallistumista
Paikkatietomarkkinoille. Standin hinta kahdelle päivällä on noin 2 000 euroa.
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4 HRI.FI-PALVELUN YLLÄPIDON JA JATKOKEHITYKSEN HANKINTA
Hri.fi-verkkopalvelun ylläpitäjänä ja jatkokehitystoimien toteuttajana toimii tällä hetkellä
Gofore Oy. Helsingin kaupungin tekemän hankintapäätöksen mukaisesti sopimus on voimassa
marraskuun 2018 loppuun asti.
Ohjausryhmän kokouksessa 13.4.2018 sovitun mukaisesti hri.fi:n ylläpito- ja
jatkokehitystoiminta hankitaan jatkossakin, nykyisen sopimuksen päätyttyä, ulkoiselta
palveluntarjoajalta ja kilpailutuksen valmistelu käynnistetään mahdollisimman pian.
Kilpailutusta on valmistelu yhteistyössä Helsingin kaupungin hankinta- ja oikeuspalveluiden
asiantuntijoiden kanssa ja kilpailutus on tarkoitus julkaista viimeistään syyskuun 2019 alussa.
Hankinta-asiakirjat alkavat olla valmiina, ja sopimusluonnos on työn alla. Tavoitteena on
julkaista hankinta Hilmassa syyskuun alussa.
Ainoana valintakriteerinä on kokonaishinta (mahdolliset siirtokustannukset, kuukausihinta
sekä pienkehitystyöt tuntityönä). Lisäksi tarjoajan on täytettävä kaikki tekniset
valintakriteerit.
Sovittiin, että sopimus tehdään ensin kahden vuoden määräajaksi. Kahden vuoden jälkeen
sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
5 AVOIMEN DATAN SEURANTA
Edellisessä kokouksessa esiteltyä Finnish Local Open Data Census -alustaa on nyt täydennetty
pääkaupunkiseudun kaupunkien tiedoilla. Muiden kuutoskaupunkien on tarkoitus täydentää
omat tietonsa lähiaikoina.
6 MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
1)

Ajankohtaisia asioita ja tapahtumia
●
●
●
●
●
●
●
●
●

28.8. Smart City Day -tapahtuma MyData-konferenssin yhteydessä
6.9. klo 15-18 Helsinki Loves Developers, aiheena kulttuuri ja vapaa-aika
7.9. Kuutoskaupunkien ja valtion avoimen datan palaveri (skype)
13.9. Nokian Smart City Data -tapahtuma Espoossa
27.9. Open Data Information Day -tapahtuma Tallinnassa
27.-28.9. International Open Data Conference Buenos Airesissa (HRI ei osallistu)
2.10. EU Datathon
4.10. klo 15-18 Helsinki Loves Developers, aiheena Open Street Map ja paikkatiedot
5.-7.10. Hack4FI-tapahtuma
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●
●
●
●

2)

Ajankohtaisia asioita
●
●
●
●

3)

European Data Portalin The future of smart cities and open data -webinaari
1.11. klo 15-18 Helsinki Loves Developers, aihe sopimatta
5.-6.11. Paikkatietomarkkinat
15.11. Avoin data -koulutus pks-kaupunkien työntekijöille; lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet saa osoitteesta hri@hel.fi

Tiedonhallintalaki valmisteilla (Ari valmistelee Helsingin kaupungin lausuntoa)
Tietopoliittinen selonteko valmisteilla
Metropolia-kurssiyhteistyötä Linked Courses -rajapinnan osalta
OKF tiedustellut yhteistyöhön Design for Datan tiimoilta
HRI:n uutiskirjeeseen voi ehdottaa Kuukauden data -nostoja. Samoin muita uutisideoita
sekä aihe-ehdotuksia Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisiin voi vinkata
Tanjalle ja Hamille.

7 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Uutisseurannassa ei ollut HRI-osumia viimeisten kolmen kuukauden aikana. Avoimen datan
uutisointia oli jonkin verran, mm. innovaatiorahastosta, Helsinki-sovelluksesta
kirjastokorttina ja Helsingin yliopiston matka-aikamatriisin päivityksestä.
Forum Virium Helsingissä käynnistyvät Select for Cities -hankkeen kokeilut, joiden teemana
on Jätkäsaaren ilmanlaatu. Kokeiluihin haetaan erilaisia testikäyttäjiä mittaamaan
ilmanlaatua. Muissakin FVH:n IoT-hankkeissa on datankeruukokeiluja. Pohdittiin, milloin
kokeiluissa kertyneitä aineistoja voi avata HRI:n kautta.
Syncronicity-hankkeessa on rahoitushaku käynnissä.
Here alkaa käyttää Helsingin osoiterajapintaa; tästä on suunnitteilla uutinen. Outi selvittää
vielä, koskeeko tämä myös muita pks-kaupunkeja.
8 SEURAAVA KOKOUS
Seuraavat kokoukset on sovittu pidettävän
● perjantaina 12.10.2018 klo 9-11
● maanantaina 26.11.2018 klo 9-11

