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Aika

Perjantai 29.1.2016 klo 9.00  11.00

Paikka

Helsingin kaupungin tietokeskus

Osallistujat

Timo Cantell, Helsinki, pj. (este)
Ari Jaakola, Helsinki, pj.
Teuvo Savikko, Espoo (este)
Petri Lintunen, Espoo (este)
Hannu Kyttälä, Vantaa
Pilvi Kalliomaa, Kauniainen
Marja Pirttivaara, Sitra
Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki
Ville Meloni, Forum Virium Helsinki (este)
Hami Kekkonen, Helsinki, siht.
Outi Hermans, Helsinki (etänä)
Tanja Lahti, Helsinki
Hanna NiemiHugaerts, 6Aika Avoin data Helsinki
Jaana Suonsaari, 6Aika Avoin data Espoo
Ville Ervola, 6Aika Avoin data Vantaa
Lari Aho, 6Aika Avoin data Vantaa (este)

KÄSITELLYT ASIAT
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen, 11.12.2015 pidetyn kokouksen muistio.
2 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS
Vuodesta 2015 on laadittu toimintakertomus, joka on julkaistu 
HRI:n verkkosivuilla
.
HRI herättää kiinnostusta kansainvälisestikin; meille on tullut useita
seminaaripuhujapyyntöjä.
Vuoden 2015 budjetin toteuma on 92,5 % (92 500 euroa). Kuntalaskut on lähetetty viime
vuoden puolella. Tämän vuoden osalta keskusteltiin mahdollisuudesta saada
6Aikarahoitusta erityisesti dataportaalin päivitykseen / jatkokehitykseen. Dataportaalin
jatkokehitykseen käytetään myös HRI:n omaa rahaa, joten Kauniaisten mukana oleminen on
ok.

3 VUODEN 2016 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa käytiin läpi vuoden 2016 toiminta ja
taloussuunnitelmaluonnosta. Luonnos on viimeistelty saatujen kommenttien osalta. Ehdotus
käytiin läpi ja samalla todettiin keväälle suunnitellut toimenpiteet.
Aineistojen yhdistelyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi pidetään hyvänä asiana. Työhön on jo
ryhdytty ja se on tarkoitus saada valmiiksi helmikuun loppuun mennessä.
Toivottiin, että HRI:n sivuilla olisi paremmin esillä käytettyjä työkaluja. Sisällytetään tämä
mukaan toimintasuunnitelmaan.
Keväällä laaditaan myös ohjeistus kyselyaineistojen avaamisesta. Myös muut
6Aikakaupungit ovat tästä kiinnostuneita. Helsingin kaupungilla on nyt käynnissä kysely,
jossa vastausten avaaminen on otettu huomioon.
Helsingissä on tänä vuonna tavoitteena avata 50 uutta aineistoa. Espoon tavoite koko 6Aikan
ajalta on 250 aineistoa. Vantaalla ei ole tavoitemäärää.
HRI:n mittareita ollaan tänä vuonna miettimässä uusiksi. Aiemmat mittarit, joilla seurattiin
avattujen aineistojen ja syntyneiden sovellusten määriä, olivat hyviä seurantavälineitä datan
avaamisen alkutaipaleella, mutta nyt on tarvetta päästä syvemmälle mittaamaan myös HRI:n
muuta toimintaa ja mahdollisesti myös avoimen datan vaikuttavuutta. Ohjausryhmä nosti
mittariehdotuksiksi käyttäjäkyselyjen tulokset, datatoiveisiin reagoinnin sekä aineistojen
ajantasaisuuden ja päivittämisen. Lisäksi puhuttiin, että mittareista voisi järjestää pienen
ideointiworkshopin.
Koulutuksia järjestetään viime vuoden tapaan datan avaamisesta (21.3.). Uutena asiana
hyödyntämiskoulutus jaetaan kahteen päivään: rajapintojen käyttäminen (25.4.) ja datan
visualisointi (16.5.). Kaupunkien työntekijöiden perustieto avoimesta datasta on laajentunut,
mutta liki nollasta lähtevälle koulutukselle on yhä tarvetta. Koulutus on osa myös 6Aikaa;
suunnitteilla on yhdessä jatkokehittää HRI:n laatimia koulutusmateriaaleja. Koulutuspäivien
lisäksi järjestetään myös parituntisia infotilaisuuksia. Seuraava tilaisuus on 11.2. Helsingissä.
Tarvittaessa info ja koulutustilaisuuksia voidaan järjestää muuallakin.
Sopimus hri.fisivuston ylläpidosta ja jatkokehityksestä HiQ Finland Oy:n kanssa päättyy
10.10.2016, joten hri.fisivuston ylläpito ja jatkokehitys on kilpailutettava tänä vuonna.
Edellisellä kerralla kolme vuotta sitten kilpailutus tehtiin avoimena neuvottelumenettelyllä.
Nyt sille ei liene tarvetta, vaan kilpailutus tehdään kevyemmällä prosessilla. Kilpailutus
aloitetaan keväällä, toiveita sen ja hri.fi:n jatkokehityksen suhteen otetaan vastaan.

hri.fiverkkopalvelu täyttää viisi vuotta 18.3.2016. Suunnitteilla on juhlaseminaari,
ajankohtaa selvitetään parhaillaan.
HRI:n perusbudjetti vuodelle 2016 on 60 000 euroa. Lisäksi voidaan hakea erillisrahoituksia.
Ohjausryhmä hyväksyi HRI:n vuoden 2016 toiminta ja taloussuunnitelman.
4 6AIKAAVOIN DATA TILANNEKATSAUS
Käydään lyhyesti läpi 6Aika Avoin data kärkihankkeen tilanne ja tulevat toimet
pääkaupunkiseudun kaupunkien osatoteutusten osalta.
6Aikapilottihankehaku päättyi 15.1.2016 ja alustavien tietojen mukaan hakemuksia jätettiin
39, mukana mm. soten Eka vapaa aika hakemus. Hakemukset menevät ensin Uudenmaan
liittoon, joka varmistaa rahoituskelpoisuuden ja sen jälkeen kaupungeille pisteytettäviksi.
Rahoituspäätökset tehdään ennen kesää. Kaupunkikohtainen arviointi on käynnistymässä.
Vantaalla ollaan tekemässä lisää yritysaktivointia Lari Ahon mukaantulon myötä. Työn alla on
mm. auraautojen liikkeet; Staran rajapinnan kanssa yhtenevästä rajapinnasta on lähtenyt
tilaus toimittajalle.
Helsingissä on saatu täyttöluvat kolmelle 6Aika dataavausten esiselvittelijälle (energia ja
IoT) sekä todennäköisesti pienaluetilastoihin keskittyvälle kumppanikoodarille. Lisäksi työn
alla on hankintaosaamisen vahvistaminen (esim. apisuositukset) sekä apihallintatyökalun
kokeileminen.
Espoossa on avattu ostolaskut. Lisäksi tietojärjestelmäluettelo ja Linked Events rajapinta
ovat työn alla. Matinkylän palvelutori (Länsimetro) avautuu 15.8., infonäytöille on tulossa
ekosysteemikartta.

5 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT
Avoimeen dataan liittyvät tapahtumat ja koulutukset
● 21.1. alkaen avoimen datan avokonttorit joka toinen torstai klo 1518 Helsinki Think
Companyssa
● 27.1. 
Kuntien avoin data
seminaari
● 29.30.1. 
Asunto vaihtoon
palvelumuotoiluhackathon
● 29.30.1. Democracy / Tietopyyntö tapahtuma (OKF ja DCENT projekti)
● 5.7.2. 
Hack4FI  Hack your heritage
● 9.2. 
Nice Tuesday

●
●
●
●
●
●
●

11.2. HRI:n infotilaisuus Helsingin kaupungin työntekijöille
4.7.3. 
Democracy Hackathon
5.3. Open Data Day
16.3. HSY:n paikkatietoseminaari
21.3. HRI:n ”Näin avaat dataa” koulutustilaisuus PKSkaupunkien työntekijöille
29.30.3. Beyond Data event in Eindhoven (Tanja)
21.4. Nordic working group in Finland? (OKF:lla suunnitteilla
http://noda2016.fi

tapahtuman oheen)
● 25.4. HRI:n ”Avoimen datan hyödyntäminen (avoimet rajapinnat)” koulutustilaisuus
PKSkaupunkien työntekijöille
● 16.5. HRI:n ”Avoimen datan hyödyntäminen (visualisointi)” koulutustilaisuus
PKSkaupunkien työntekijöille
● 14.3.  29.4. 
Datan avaajan mestarikurssi kunnille
(toteuttaja FCG/valtio)
Uutisseuranta
Lähetetään ohjausryhmälle erikseen.
Avoimen datan City Census
City Census on avattujen tietoaineistojen seurantaa palveleva verkkopalvelu, jonka on
kehittänyt kansainvälinen avoimen datan yhteisö Open Knowledge Foundation. 
Suomen
kaupunkien City Censusta
on juuri päivitetty PKSkaupunkien osalta Kaarlo Uutelan

toimesta. Tarkistetaan tilanne seuraavan kerran syksyllä.
6 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Muutoksia ohjausryhmän kokoonpanoon: Markku Utin tilalle Espoon 6Aikasta tulee Jaana
Suonsaari. Ville Ervola vaihtaa työnantajaa ja jää pois ohjausryhmästä, seuraajasta ei vielä
tietoa. Liisa SarvimäkiPaananen palaa äitiyslomalta ensi viikolla.
7 SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset on sovittu pidettävän:
● pe 18.3.2016 klo 911
● pe 20.5.2016 klo 911

