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HELSINKI REGION INFOSHAREN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2021 
  
Aika Maanantai 8.2.2021 klo 13-15 
Paikka Teams 
Osallistujat Kimmo Karhu, Helsinki  

Timo Cantell, Helsinki  
Ari Jaakola, Helsinki  
Outi Hermans, Helsinki  
Hami Kekkonen, Helsinki  
Kaisa Voipio, Helsinki, siht.  
Jani Mattsson, Espoo 
Wilhelmiina Griep, Espoo (este) 
Minna Joensuu, Espoo 
Päivi Kiviniemi, Espoo 
Petri Lintunen, Espoo, varajäsen (este) 
Elina Parviainen, Vantaa 
Joonas Porola, Kauniainen 
Tuija Gustavsson, Kauniainen 
Marja Pirttivaara, Sitra 
Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki (este) 
Timo Ruohomäki, Forum Virium Helsinki (este) 

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 
1 MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA 
 
HRI-palvelu siirtyi vuoden 2021 alussa Helsingin kaupunginkansliassa tiedolla johtamisen 

päällikkö Kimmo Karhun vetämään Data ja analytiikka -tiimiin. Kimmo Karhu tulee HRI:n 

ohjausryhmään Annukka Vartevan tilalle. Myös Timo Cantell jää pois HRI:n ohjausryhmästä. 

Kimmo Karhu valittiin HRI:n ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. 

 

Ohjausryhmän jäsen Henrik Lönnqvist on vaihtanut työnantajaa. Hänen tilalleen ohjausryhmään 

on tulossa jossakin vaiheessa toinen edustaja Vantaalta. 

 

Kauniaisten toiseksi edustajaksi HRI:n ohjausryhmään tulee tietohallinnon kehittämispäällikkö 

Tuija Gustavsson. 
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HRI:n projektipäällikkö Tanja Lahden työvapaa jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hami 

Kekkonen jatkaa Tanjan sijaisena HRI:n projektipäällikkönä ja suunnittelija Kaisa Voipio jatkaa 

Hamin sijaisena. 

 
 
2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
 
Hyväksyttiin edellisen, 2.12.2020 pidetyn kokouksen muistio. Muistio on julkaistu HRI:n sivuilla.  

 
3 VUODEN 2021 TOIMENPITEIDEN JA BUDJETIN TOTEUMA 

 
Käytiin läpi alkuvuoden 2021 toimenpiteiden ja budjetin toteuma. Viimeaikaisia data-avauksia 

ovat HSY:n Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA), Espoon 

liikennevaloliittymät, Helsingin liikenneturvallisuuskysely asukkaille, Helsingin kantakaupungin ja 

asukaspysäköintivyöhykkeiden pysäköintipaikat, Helsingin liikenne- ja varoitusvaloliittymät sekä 

Helsingin ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitukset. Etenkin aineisto 

maalinnoituksista heräti mielenkiintoa, ja ehdotettiin, että HRI lähtee selvittämään, löytyisikö 

vastaavia aineistoja muista kaupungeista. Työn alla eri vaiheissa olevia aineistoja ovat mm. 

Forum Viriumin ulkoliikuntalaitedata, Helsingin osallistavan budjetoinnin äänestystulokset, 

Helsingin, Espoon ja Vantaan erilaiset liikenteeseen liittyvät datat paikkatietona sekä Helsingin 

liikuntapaikkojen kävijämäärät. 

 

HRI järjestää torstaina 18.2. vuoden ensimmäisen kehittäjätapaamisen. Tapaamisen teemana on 

arkistojen aarteet, ja siellä mm. Helsingin ja Vantaan kaupunginarkistojen asiantuntijat 

esittelevät digitointisuunnitelmiaan ja keräävät palautetta. Tapahtuma järjestetään Teams-

alustalla etänä. Vuoden toinen etäkehittäjätapaaminen tullaan järjestämään huhti-toukokuussa, 

mutta sen aihe ei ole vielä varmistunut. HRI:n datanavauskoulutuksia kaupunkien työntekijöille 

järjestetään keväällä joka kuukauden ensimmäisenä torstaina kolmituntisena webinaarina. 

HRI:lle on myös teetetty uusi saavutettava PowerPoint-pohja suomeksi ja englanniksi.  

 

Hri.fi:ssa on julkaistu alkuvuodesta useita lyhyitä artikkeleita liittyen rajapintakonversiotyökalun 

julkaisuun, alkaneen vuoden toimintakertomukseen, menneen vuoden kuulumisiin, tulevaan 

kehittäjätapaamiseen sekä HRI:n käyttäjäkyselyyn. Hri.fi:n kävijämäärät ovat hienoisessa 

nousussa verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna.  

https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/
https://hri.fi/data/dataset/paakaupunkiseudun-tonttivaranto-postinumeroalueittain-seuturamava
https://hri.fi/data/dataset/espoon-liikennevaloliittymat
https://hri.fi/data/dataset/espoon-liikennevaloliittymat
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-liikenneturvallisuuskysely-asukkaille
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-kantakaupungin-ja-asukaspysakointivyohykkeiden-pysakointipaikat
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-kantakaupungin-ja-asukaspysakointivyohykkeiden-pysakointipaikat
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-liikenne-ja-varoitusvaloliittymat
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-ensimmaisen-maailmansodan-aikaiset-maalinnoitukset
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HRI-dataportaalin nykyinen ylläpitosopimus Goforen kanssa päättyy 31.8.2021. Ylläpitosopimus 

kilpailutetaan keväällä yhteistyössä Tampereen, Oulun ja Lounaistiedon kanssa. Helsinki on 

vetovastuussa kilpailutuksesta.  

 

Vuoden 2021 budjetista on kokoukseen mennessä käytetty 6484 euroa (10,8 %). Rahaa on 

kulunut hri.fi:n tekniseen ylläpitoon ja pilvipalvelun ylläpitoon sekä viestintätoimenpiteisiin 

(artikkelit ja datanavauskoulutusten vieraileva puhuja).  

 

4 VUODEN 2020 PARHAAN DATA-AVAUKSEN VALINTA 

 
Ohjausryhmä valitsee 8.5.2017 tekemänsä päätöksen mukaisesti vuosittain vuoden alussa 

edeltävän vuoden parhaan data-avauksen. 

 

Vuonna 2020 tehtiin yhteensä 30 täysin uutta data-avausta. HRI:n väki valitsi vuoden 2020 data-

avauksista muutaman ehdokkaan, joista ohjausryhmä valitsi palkittavan avauksen äänestämällä. 

 

Ehdokkaat ovat: 

1. Helsingin seudun työpaikkaruudukko (HSY) 

2. Teollisuuden ja palveluiden jätteet pääkaupunkiseudulla sekä Kirkkonummella (HSY) 

3. Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjen energiankulutustietoja 

4. Veden reaaliaikainen lämpötila Helsingin uimarannoilla (FVH) 

5. Espoon talvikunnossapitokaluston toimenpiteet 

6. Espoon luontoaineistot 

7. Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn 2020 vastaukset 

8. Helsingin kaukolämmön tuotantotarve (Helen) 

 
Ohjausryhmä valitsi vuoden 2020 parhaaksi data-avaukseksi Forum Virium Helsingin Veden 

reaaliaikainen lämpötila Helsingin uimarannoilla -aineiston. Kunniamaininnan saivat Espoon 

talvikunnossapitokaluston toimenpiteet -aineisto sekä HSY:n Helsingin seudun 

työpaikkaruudukko -avaus. 

 
 
5 VUODEN 2021 VIESTINTÄSUUNNITELMA JA VIESTINTÄYHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN 

 
HRI:n tämän vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti tänä vuonna on tarkoitus tiivistää 

yhteistyötä kaupunkien pääviestintäkanavien kanssa ja lisätä HRI:n viestinnän ajankohtaisuutta. 

https://hri.fi/data/dataset/helsingin-seudun-tyopaikkaruudukko
https://hri.fi/data/dataset/teollisuuden-ja-palveluiden-jatteet-paakaupunkiseudulla-seka-kirkkonummella
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-kaupungin-palvelukiinteistojen-energiankulutustietoja
https://hri.fi/data/dataset/veden-reaaliaikainen-lampotila-helsingin-uimarannoilla
https://hri.fi/data/dataset/espoon-talvikunnossapitokaluston-toimenpiteet
https://hri.fi/data/dataset/espoon-luontoaineistot
https://hri.fi/data/dataset/vantaan-kaupungin-osallisuuskyselyn-2020-vastaukset
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-kaukolammon-tuotantotarve
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HRI kokousti juuri ennen ohjausryhmän kokousta Vantaan, Espoon ja Helsingin (Kauniaisten 

edustaja ei päässyt paikalle, hänen kanssaan sovitaan erikseen) viestintäkanavien 

asiantuntijoiden kanssa. Kokouksessa sovittiin, että kaupunkien verkkosivujen 

pääviestintäkanavilla julkaistaan HRI-palvelun 10-vuotissyntymäpäivän kunniaksi palvelusta 

kertova artikkeli ja asiasta lähetetään myös lehdistötiedote. Yhteistyön tiimoilta lisätään myös 

HRI:n näkyvyyttä kaupunkien ulkoisilla ja sisäisillä sivustoilla. Ohjausryhmän jäsenet näkevät 

kaupunkien viestintäyhteistyön hyvänä ajatuksena, ja yhteistyötä toivotaan jatkettavan myös 

synttärijutun julkaisun jälkeen.  

 

HRI:n syntymäpäiviä juhlitaan keväällä viestintäkampanjoiden avulla. Yhteisen artikkelin lisäksi 

lanseerataan sovelluskisa, jossa osallistujat pääsevät äänestämään etukäteen valituista 

sovellusgallerian esimerkeistä suosikkiaan. HRI on valinnut ehdokkaat noudattaen seuraavia 

kriteerejä: sovellus on lisätty HRI:n sovellusgalleriaan, se ei ole kaupungin itse tekemä sovellus ja 

se on yhä toiminnassa. Lisäksi jokaiseen teemaan liittyen on valittu vain yksi sovellus.  

 

Käytiin läpi HRI:n viestintäsuunnitelma etenkin aikataulun osalta. Keskusteltiin mahdollisista 

juttuideoista ja haastateltavista. Ohjausryhmästä nousi idea tehdä Helsingin Sanomille 

juttuehdotus avoimeen dataan, HRI:hin ja avoimen datan direktiiviin liittyen. 

 
6 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT 

 

HRI:n loppuvuodesta 2020 teettämä Datasette-työkalu julkaistiin tammikuun alussa. 

Konvertointityökalun avulla dataa saa ulos rajapinnasta CSV-muotoon. HRI kerää parhaillaan 

palautetta työkalusta ja pohtii palautteen perusteella työkalun laajentamista muihin 

rajapintoihin. HRI kerää palautetta myös hri.fi-palvelusta helmikuun loppupuolelle asti auki 

olevan käyttäjäkyselyn avulla. Kyselyn yhteenveto julkaistaan hri.fi:ssa kevään aikana.  

 

7 MAHDOLLISET MUUT ASIAT 

 
Tiedoksi osallistujille valtiovarainministeriön TiHa-hankkeen järjestämä tilaisuus API-linjausten 

ehdotuksesta tiistaina 9.2.2021.  

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan EU:n avoimen datan direktiiviin liittyvä ehdotus listaksi 

arvokkaista tietoaineistoista (high value datasets) julkaistaan vuoden 2021 ensimmäisen 

neljänneksen aikana, eli maaliskuun loppuun mennessä. Osa arvokkaista tietoaineistoista on 

todennäköisesti sellaisia, että niiden avoimuudesta ja reaaliaikaisuudesta huolehtiminen on 
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kuntien tehtävä. Tämän takia ohjausryhmän jäsenten kannattaa listan julkaisun jälkeen 

kokoontua pohtimaan, kuinka hyvin pääkaupunkiseudun kaupungit vastaavat tällä hetkellä 

tuleviin vaatimuksiin. Tähän liittyen sovittiin kokousaika torstaille 8.4. klo 10-12. Sovittiin myös, 

että tulevissa ohjausryhmän kokouksissa käsitellään EU:n avoimen datan direktiivin viimeisimpiä 

toimenpiteitä. 

 

8 SEURAAVA KOKOUS 

 
Kevään 2021 toinen kokous on sovittu pidettäväksi keskiviikkona 5.5. klo 9-11. HSY:n järjestämä 

paikkatietowebinaari osuu kuitenkin päällekkäin tämän ajankohdan kanssa. Sovittiin siirtää 

ohjausryhmän seuraava kokous ajankohtaan ke 5.5. klo 13-15. 


