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HELSINKI REGION INFOSHAREN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2019 
 

Aika Torstai 12.12.2019 klo 9-11 

Paikka Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot, iso 

neuvotteluhuone, Siltasaarenkatu 18-20 A, 5. krs 

Osallistujat Timo Cantell, Helsinki, pj (este) 
Ari Jaakola, Helsinki 
Annukka Varteva, Helsinki  
Hami Kekkonen, Helsinki, siht. 
Outi Hermans, Helsinki  
Tanja Lahti, Helsinki 
Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki (este) 
Teuvo Savikko, Espoo  
Petri Lintunen, Espoo (este) 
Jaana Suonsaari, Espoo (etä) 
Henrik Lönnqvist, Vantaa (este) 
Elina Parviainen, Vantaa 
Liisa Sarvimäki-Paananen, Kauniainen 
Marja Pirttivaara, Sitra 
Henna-Kaisa Stjernberg, HSY, asiantuntija (kohta 5) 

 
 

KÄSITELLYT ASIAT 
 

 

1 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

  

Hyväksyttiin edellisen, 18.9.2019 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n 

sivuilla. 

 

2 MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA 

Ohjausryhmän jäsen Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsingistä (FVH) on vaihtanut 

työnantajaa joulukuun 2019 alussa. Hänen seuraajansa Timo Ruohomäki tulee ensi vuoden 

alusta HRI:n ohjausryhmään.  

Liisa Sarvimäki-Paananen vaihtaa työnantajaa vuodenvaihteessa. Hänelle ei vielä ole 

seuraajaa. 

 

3 VUODEN 2019 TOIMENPITEIDEN JA BUDJETIN TILANNE 

https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/
https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/
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Käytiin läpi vuoden 2019 toimenpiteiden ja budjetin toteuma. 

Uusia data-avauksia on tullut jonkin verran sitten viime ohjausryhmän kokouksen. Yhtenä 

nostona Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetut matkat, jota on toivottu HRI:lta sekä 

datan avanneelta HSL:ltä monia kertoja. Työn alla on mm. hel.fi-sivuston uutiset, Helsingin 

palvelukiinteistöjen energiankulutusdata (Nuuka-järjestelmä), liikenne- ja pyöräilijämäärien 

rajapinnat sekä Forum Viriumin keräämä melusensoridata. 

Tämän vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa listatuista kohdista aikalailla kaikki on tehty. 

Muutamia asioita on vielä kesken. Infonäytöissä näytettävän viestinnän osalta tehtiin 

selvitystä ja todettiin, ettei viestintäkampanjaa ole järkevä toteuttaa nyt, sillä sisällöntuotanto 

olisi vaatinut aika paljon suunnittelua. 

Aineistojen päivityksiä on joiltain osin ollut vaikea saada. Jossain vaiheessa tulee alkaa miettiä 

aineistojen elinkaarta - missä vaiheessa päivittämätön aineisto on niin vanha, että se 

kannattaa poistaa HRI:sta kokonaan? Päivitysten seuraamista varten laaditaan listaus 

aineistoista, jotka ovat olleeet esim. yli vuoden päivittämättä. 

Loppuvuodesta tehtiin pienkehitystä hri.fi-sivustolle. Sivusto on juuri päivitetty. Uutena 

toiminnallisuutena sivustolle saatiin CKAN:in geoview-lisäosa, joka mahdollistaa WMS- ja 

WFS-rajapinnoissa olevien paikkatietoaineistojen esikatselun. Esikatselua otetaan vähitellen 

käyttöön. 

Ohjausryhmässä toivottiin, että info- ja koulutustilaisuuksia pidettäisiin enemmän, samoin 

jatkokoulutuksia mm. dataformaateista ja rajapinnoista. 

Budjetin toteuma vuoden lopussa on noin 60 %, sillä hri.fi-sivuston pienkehitystä tehtiin 

alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän. Laskut muille kaupungeille on lähetetty. Vaikka 

budjetti nyt alittuikin, pidetään ensi vuonna sama 60 000 euron budjetti. 

 

4 EHDOTUS VUODEN 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 

Edellisessä kokouksessa pohdittiin kehittämistoimenpiteitä vuoden 2020 

toimintasuunnitelmaan sisällytettäväksi. Kokouksen jälkeen ohjausryhmän jäsenille jaettiin 

kommentoitavaksi ensimmäinen versio vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. 

Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus on pitkälti samanlainen kuin aiempina 

vuosinakin. Uusina ehdotuksina siinä on HRI:n viestinnän auditointi, advisory board sekä hri.fi-

sivuston saavutettavuusauditointi ja sivustoon tehtävät saavutettavuuden edellyttämät 

muutostyöt. 

https://hri.fi/data/dataset/helsingin-ja-espoon-kaupunkipyorilla-ajatut-matkat
https://hri.fi/fi/tyon-alla/
https://hri.fi/fi/hrin-vuosi-2019-lisaa-yhteentoimivuutta-ja-uusia-hyodyntajia/
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HRI:n viestinnän auditoinnin voisi tilata ulkopuoliselta mainostoimistolta. Keskeisenä 

kysymyksenä auditoinnissa se, miten päästä nykyisen kuplan ulkopuolelle ja tavoittaa uusia 

tahoja erityisesti avoimen datan hyödyntämisen näkökulmasta. Myös kohderyhmät voisi 

arvioida uudelleen. 

Toinen uusi ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaan on keskeisistä sidosryhmistä 

muodostettava, neuvoa-antava yhteistyöryhmä, ns. advisory board. Ryhmä voisi kokoontua 

muutaman kerran vuodessa. Päätösvalta pidetään jatkossakin ohjausryhmällä ja nämä kaksi 

ryhmää pidetään erillisinä. Ryhmä olisi hyvä pitää aika pienenä, esim. 3-5 henkilöä ja siihen 

voisi kutsua jäseniä esim. yliopistosta, startup-yrityksestä, suuremmasta yrityksestä, 

mediasta. Pääpaino on datan hyödyntämisessä. 

Sovittiin, että seuraavaan ohjausryhmään tuodaan ehdotukset viestinnän auditoinnista sekä 

advisory boardista. Viestintäauditointi olisi hyvä tehdä ensin ja sitäkin peilaten kasata 

advisory board. 

Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. 

  

5 HSY:N AVOIMEN DATAN TOIMINTA 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymä on toiminut esimerkillisenä datan 

avaajatahona jo vuosia. HSY jatkaa datan avaamista ja kehittää samalla toimintamallejaan. 

Henna-Kaisa Stjernberg HSY:sta oli kutsuttu ohjausryhmän kokoukseen esittelemään HSY:n 

suunnitelmia, avoimen datan linjausta, HSY:n sisäistä avoimen datan verkostoa ja datan 

avaamisprosessia. 

 

6 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT 

Käytiin läpi ajankohtaiset asiat ja tapahtumat. 

Espoossa on tehty kunnallisverokertymätarkastelua, jossa on dataa vuodesta 2010 alkaen. 

Dataa voisi myös avata tietyiltä osin, yksityisyydensuoja huomioiden. Muutenkin 

veroaineistot olisivat kiinnostavia, mutta niiden pitäisi olla jotenkin muokattuja, esim. alue- 

tai ruututarkastelu. 

 

7 MAHDOLLISET MUUT ASIAT 

EU:n jäsenmainen välinen avoimen datan vertailu Open Data Maturity Report on juuri 

julkaistu. Suomi on vertailussa tänä vuonna yhdeksännellä sijalla, nousua kymmenisen sijaa 

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf
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viime vuodesta. Suomen osalta raportin vastaamisvastuu on avoindata.fi:llä, mutta HRI:kin 

osallistui vastaamiseen mm. avoimen datan hyödyntämisen osalta. 

 

 8 SEURAAVAT KOKOUKSET 

Kevään 2020 kokouksille etsitään sopivat ajankohdat Doodle-kyselyn avulla. Kokoukset 

pidetään helmi- ja toukokuussa. 


