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KÄSITELLYT ASIAT 
 
 
1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
 
Hyväksyttiin edellisen, 12.12.2019 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n         
sivuilla. 
 

2 MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA 

Ohjausryhmän jäsen Liisa Sarvimäki-Paananen Kauniaisten kaupungilta on vaihtanut        
työnantajaa vuoden 2019 lopussa. Kauniaisten uusi edustaja on tietohallinnon         
kehittämispäällikkö Markus Lundell. Forum Virium Helsingin toisena edustajana        
ohjausryhmässä aloittaa IoT-johtaja Timo Ruohomäki. 

HRI-palvelun projektipäällikkö Tanja Lahti jää vuoden työvapaalle ja aloittaa 17.2.2020          
valtiovarainministeriössä hankepäällikkönä tiedon avaamisen ja hyödyntämisen hankkeessa.       
HRI jatkaa toimintaansa kuten aiemminkin, PKS-kaupunkien sopimuksen mukaisesti.  

 

https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/
https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/


3 VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS 

Vuodesta 2019 on laadittu toimintakertomus, joka on julkaistu 16.1.2020 HRI:n          
verkkosivuilla. 

 

4 VUODEN 2019 PARHAAN DATA-AVAUKSEN VALINTA 

Ohjausryhmä on 8.5.2017 päättänyt valita vuosittain vuoden alussa edeltävän vuoden          
parhaan data-avauksen. 

HRI:n väki valitsi vuonna 2019 tehdyistä data-avauksista muutaman ehdokkaan, joista          
ohjausryhmä valitsi palkittavan avauksen. Kokouksessa ehdokaslistaan lisättiin Helsingin        
yleiskaava 2016. 

Ehdokkaat ovat:  

● Matkustaja-alusten aikataulu-, liikennöinti- ja sijaintitietoja Helsingin ja Tallinnan 
välillä 

● Helsingin kaupungin puurekisteri 
● Helsingin vapaa-aikakyselyn vastaukset  
● Helsingin asemakaavakartat 
● Helsingin maisemakulttuurikartta 
● Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetut matkat 
● Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus 
● Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt 
● Espoon kantakartta  
● Helsingin yleiskaava 2016 

Ohjausryhmä valitsi vuoden 2019 parhaaksi data-avaukseksi Helsingin ja Espoon         
kaupunkipyörillä ajetut matkat. Kunniamaininnan saavat Helsingin kaupungin puurekisteri ja         
Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus. 

 

5 VUODEN 2020 TOIMENPITEIDEN JA BUDJETIN TILANNE 

Käytiin läpi vuoden 2020 toimenpiteiden ja budjetin toteuma. 

Tuoreimpia data-avauksia ovat mm. Helenin avaama Helsingin kaukolämmön tuotantotarve         
ja HSY:n avaama seudullinen työpaikkaprojektio. Työn alla on mm. hel.fi-sivuston uutisten,           
Helsingin palvelukiinteistöjen energiankulutusdatan sekä Forum Viriumin keräämän       
melusensoridatan avaaminen. 

Kuntaliitto on käynnistänyt kuntien ostodatan avaamisohjeen päivitystyön. Mukana        
kommentoimassa on edustajia mm. Helsingistä ja Vantaalta. 

https://hri.fi/fi/hrin-vuosi-2019-paikkatiedoissa-paljon-potentiaalia/
https://hri.fi/fi/hrin-vuosi-2019-paikkatiedoissa-paljon-potentiaalia/
https://hri.fi/data/dataset/matkustaja-alusten-aikataulu-liikennointi-ja-sijaintitietoja-helsingin-ja-tallinnan-valilla
https://hri.fi/data/dataset/matkustaja-alusten-aikataulu-liikennointi-ja-sijaintitietoja-helsingin-ja-tallinnan-valilla
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-kaupungin-puurekisteri
https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vapaa-aikakyselyn-vastaukset
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-asemakaavakartat
https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin_maisemakulttuurikartta
https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-ja-espoon-kaupunkipyorilla-ajatut-matkat
https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-kaupungin-yrityshaastattelututkimus
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-yleisten-alueiden-arvoymparistot
https://hri.fi/data/fi/dataset/espoon-kantakartta
https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-yleiskaava-2016
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-kaukolammon-tuotantotarve
https://hri.fi/data/dataset/uudenmaan-seudullinen-tyopaikkaprojektio
https://hri.fi/fi/tyon-alla/


Hri.fi-sivuston saavutettavuusselvitys on tilattu, raportti saadaan toivottavasti lähiaikoina.        
Tarvittavat muutokset sivustoon on tarkoitus tehdä kevään tai kesän aikana. 

Alkuvuodesta tehtiin verkossa lyhyehkö käyttäjäkysely, jossa kartoitettiin, miten HRI:sta         
löytyviä avoimia datoja on hyödynnetty. Kyselyyn tuli ilahduttavan paljon vastauksia,          
yhteensä 75 kpl, ja paljon positiivista palautetta. Kyselyn yhteenveto on julkaistu HRI:n            
sivuilla. 

Hack4FI-hackathonissa 13.-15.3. on esillä myös HRI:ssa julkaistuja datoja. HRI ei tänä           
vuonna osallistu hackathoniin. Avoin data on esillä myös HSY:n järjestämässä          
Paikkatietoseminaarissa 1.4. 

Kevään Helsinki Loves Developers -tilaisuudet järjestetään 27.2. ja 14.5. Helmikuun          
tilaisuuden aiheena on Helsingin palvelukiinteistöjen energiankulutusdata, toukokuun       
tilaisuuden näillä näkymin luonnon monimuotoisuus. 

Kuutoskaupunkien avoin data -asiantuntijoiden ja avoindata.fi:n yhteistyötapaaminen oli        
24.1. Turussa. Seuraava tapaaminen erityisesti dataportaalin osalta on näillä näkymin 4.3.           
niin ikään Turussa. 

HRI:n budjetista on käytetty noin 8 %. Laskuja on pian tulossa mm. Helsinki Loves              
Developers -tilaisuuden tarjoiluista ja saavutettavuusselvityksestä. 

 

6 VIESTINNÄN ARVIOINTI 

Toimintasuunnitelman mukaisesti HRI-palvelun viestinnästä ja sen vaikuttavuudesta on        
sovittu tehtävän ulkopuolinen arviointi. Arviointityöstä pyydettiin tarjous kolmelta eri taholta.          
Kokouksessa käytiin läpi saadut tarjoukset ja päätettiin jatkosta. 

 

7 ADVISORY BOARDIN PERUSTAMINEN 

Toimintasuunnitelman mukaisesti tänä vuonna on tarkoitus kokeilla muodostaa keskeisistä         
sidosryhmistä neuvoa-antava yhteistyöryhmä, ns. Advisory Board, edistämään avoimen        
datan toimintaa ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Ryhmä voisi kokoontua esimerkiksi           
kaksi kertaa vuodessa. 

Ohjausryhmä keskusteli advisory boardista ja päätti, että palataan asiaan toukokuun          
kokouksessa. 

  

8 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT 

https://hri.fi/fi/hrin-kayttajakysely-kullan-arvoista-aineistoa-niin-vapaa-ajan-gis-taiteiluun-kuin-totiseen-devaamiseenkin/
https://hack4.fi/
https://e.eventos.fi/events/hsy/paikkatietoseminaari-2020/ohjelma
https://hri.fi/fi/helsinki-loves-developers-palvelukiinteistojen-energiankulutusdataa-avoimena-datana/


Käytiin läpi ajankohtaiset asiat, kuten Helsingin kaupunginkanslian strategiaosaston        
perustaminen ja Helsingin työn alla oleva datastrategia ja api-linjaukset. 

 

9 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous on sovittu pidettävän tiistaina 12.5.2020 klo 13-15 Ympyrätalossa. 


