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HELSINKI REGION INFOSHAREN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2021 
  
Aika Keskiviikko 29.9.2021 klo 13-15 
Paikka Teams 
Osallistujat Tomas Lehtinen, Helsinki, puheenjohtaja  

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

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1 MUUTOKSET OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOSSA 
 
Helsingin kaupungin tiedolla johtamisen päälliköksi, HRI-tiimin uudeksi esihenkilöksi on valittu 

Tomas Lehtinen. Päätettiin, että Lehtisestä tulee ohjausryhmän uusi puheenjohtaja.  

 

Vantaalla työskentelyn aloittanut Vesa Kokkonen liittyi ohjausryhmän kokoonpanoon.  

 

Ohjausryhmän jäsen Outi Hermans (Helsinki) on vuoden työvapaalla. 

 
 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
 
Hyväksyttiin edellisen, 5.5.2021 pidetyn kokouksen muistio. Muistio on julkaistu HRI:n sivuilla.  
 
 

https://hri.fi/fi/hri-palvelu/mika-hri/ohjausryhma/
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3 VUODEN 2021 TOIMENPITEIDEN JA BUDJETIN TOTEUMA 

 
 

Käytiin läpi kuluneen vuoden 2021 toimenpiteiden ja budjetin toteuma. Viimeaikaisia data-

avauksia ovat rajapinta pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen kurssitietoihin, 

Vantaan pyöräliikenteen kehittämiskysely ja HSY:n avaamat pääkaupunkiseudun 

ilmastoindikaattorit, Helsingin seudun asuntotuotanto 2020 ja asumisen kerrosala uusissa 

asemakaavoissa Helsingin seudulla 2020. Selvityksessä olevia avauksia ovat mm. sopimusten 

avaaminen (mukana keskusteluissa olleet Turku, Oulu ja Helsinki, Turku avannee sopimuksensa 

vielä vuoden 2021 aikana), Helsingin Heta-tietovarastossa olevien datojen avaaminen (esim. 

avustukset, henkilöstöön ja tiloihin liittyvää dataa). Aluesarjat ovat siirtymässä uudelle alustalle 

stat.hel.fi. 

 

HRI järjesti edellisellä viikolla Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -teemaisen 

kehittäjätapaamisen etäalustalla. Tilaisuuteen osallistui parhaimmillaan reilu 50 henkilöä eri 

organisaatioista ja eri puolilta Suomea. Tilaisuudesta annettiin hyvää palautetta. Seuraava 

kehittäjätapaaminen järjestetään joulukuun alussa teemalla väestötilastot. Syksyllä järjestetään 

lisäksi tämän hetken suunnitelman mukaan neljä datan avaamisen perusteet -koulutusta pks-

kaupunkien työntekijöille. Lisäksi syksyllä tehdään kurssiyhteistyötä Metropolia-

ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyöstä vetovastuussa on Forum Virium Helsinki. 

 

Viime kokouksen jälkeen hri.fi:ssä on julkaistu useita artikkeleja, mm. yhteenveto alkuvuoden 

käyttäjäkyselystä, vuoden data-avaus -juttu uimavesien lämpötiloista, suosikkityökaluni-juttu 

Forum Viriumin Aapo Ristasta sekä uutisjuttu Aluesarjadatan tuonnista Helsingin ja Vantaan 

karttapalveluihin. Lisäksi on julkaistu ohjesivu paikkatiedon hyödyntämiseen sekä ohje 

kyselydatojen avaamiseen. Hri.fi-sivuston kävijämäärät jatkavat hienoista nousuaan edelliseen 

vuoteen verrattuna. Kuntavaalipäivänä 13.6. kävijämäärissä näkyy piikki, joka johtuu siitä että 

ihmiset hakevat äänestysalueiden rajoja hakukoneista ja HRI:llä on ilmeisen hyvä näkyvyys 

hauissa.  

 

Avoimeen dataan liittyvää yhteistyötä on tehty hri.fi-sivuston teknisen ylläpidon kilpailutuksessa 

keväällä. Kilpailutus ratkesi kesäkuussa, ja sopimusta jatkettiin Gofore Oy:n kanssa. Sivustolle 

suunnitellaan loppuvuoden aikana teknistä kehitystä evästehyväksynnän muodossa sekä 

mahdollisesti CKAN-versiopäivitystä.  

 

https://hri.fi/data/dataset/rajapinta-paakaupunkiseudun-kansalais-ja-tyovaenopistojen-kurssitietoihin
https://hri.fi/data/dataset/vantaan-pyoraliikenteen-kehittamiskysely
https://hri.fi/data/dataset/paakaupunkiseudun-ilmastoindikaattorit
https://hri.fi/data/dataset/paakaupunkiseudun-ilmastoindikaattorit
https://hri.fi/data/dataset/helsingin-seudun-asuntotuotanto-2020
https://hri.fi/data/dataset/asumisen-kerrosala-uusissa-asemakaavoissa-helsingin-seudulla-2020
https://hri.fi/data/dataset/asumisen-kerrosala-uusissa-asemakaavoissa-helsingin-seudulla-2020
https://stat.hel.fi/pxweb/fi/
https://hri.fi/fi/hri-loves-developers-ilmastonmuutokseen-sopeutuminen/
https://hri.fi/fi/hrin-kayttajakysely-jatkakaa-samaan-malliin/
https://hri.fi/fi/uimavesien-lampotilat-menivat-nettiin/
https://hri.fi/fi/iot-data-tottelee-pythonia/
https://hri.fi/fi/tilastotiedot-nakyville-helsingin-ja-vantaan-karttapalveluissa/
https://hri.fi/fi/ohjeet/datan-hyodyntajalle/paikkatiedon-hyodyntaminen/
https://hri.fi/fi/ohjeet/datan-avaajalle/ohje-kyselydatojen-avaamiseen/
https://hri.fi/fi/ohjeet/datan-avaajalle/ohje-kyselydatojen-avaamiseen/
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Vuoden 2021 budjetista on kokoukseen mennessä käytetty 17 514 euroa (29,2 %). Rahaa on 

kulunut hri.fi:n tekniseen ylläpitoon ja pilvipalvelun ylläpitoon, kehittäjätapaamisiin ja 

koulutuksiin sekä viestintätoimenpiteisiin. Syksylle suunniteltu GeoForum Summit -tapahtuma 

siirtyi lähitapahtumasta verkossa tapahtuvaksi, joten HRI:llä ei ole tapahtumassa esittelytilaa. 

Tiedossa olevia tulevia laskuja ovat 10v-juhlien striimikulut (max. 4360 e) sekä juhlien muut kulut, 

hri.fi:n loppuvuoden ylläpitomaksut (2464 e), evästehyväksynnän tekemisen kulut sekä 

viestintäkulut. Mahdollisia loppuvuoden kuluja ovat CKAN-päivityksen kulut sekä 

metatietokuvausten käännättäminen englanniksi.  

 
  
4 HRI 10 VUOTTA -JUHLAWEBINAARIN VALMISTELUJEN TILANNE 

 

HRI:n 10-vuotisjuhlaseminaari pidetään to 11.11. klo 13-16.30. Koronatilanteen vuoksi juhlat 

järjestetään webinaarina niin, että puhujat ovat paikan päällä Helsingin kaupungintalolla.  

 

Webinaarissa kerrataan lyhyesti mennyttä, tarkastellaan nykytilannetta erityisesti avoimen datan 

hyödyntämisen kautta ja suunnataan sen jälkeen katse tulevaan: mitä avoimen datan kentällä 

tapahtuu pääkaupunkiseudulla, Suomessa ja kansainvälisesti seuraavien kymmenen vuoden 

aikana. Webinaariin puhujat ovat varmistuneet, ja kokouksessa käytiin läpi tilaisuuden ohjelma. 

Ohjelma julkaistiin hri.fi:ssä vajaa viikko kokouksen jälkeen ja se on nähtävissä täällä.  

 

Kokouksessa keskusteltiin tapahtuman tulevaisuusosion paneelikeskustelusta. Paneeliin ovat 

lupautuneet vetäjäksi HRI:n entinen projektipäällikkö Tanja Lahti ja keskustelijoiksi Helsingin 

Tomas Lehtinen, Espoon Minna Joensuu sekä Vantaan Vesa Kokkonen. Kauniaisista selvitetään, 

löytyisikö heiltä joku osallistumaan paneeliin. Keskusteltiin paneelin sisällöstä, ja päädyttiin 

siihen, että pidetään panelistien kesken erillinen palaveri paneelin sisällön suunnittelusta.  

 

Vaikka webinaari on kaikille avoin, niin tietyille HRI:n yhteistyötahoille lähetetään myös erillinen 

kutsu webinaariin, jotta nämä saavat varmasti tiedon juhlasta. Sovittiin, että kokouksen 

osallistujat lähettävät mahdolliset lisäykset kutsuvieraslistaan mahdollisimman pian. 

Keskusteltiin myös webinaarikutsun lähettämisestä kaupunginvaltuutetuille. Sovittiin selvittää 

kussakin kaupungissa sopiva tapa välittää kutsu valtuutetuille. Sovittiin myös, että kirjataan 

kutsuun tieto siitä, että sitä saa jakaa vapaasti eteenpäin. 

 
 

https://hri.fi/fi/10-vuotta-avointa-dataa-paakaupunkiseudulla-juhlawebinaari-11-11-2021/
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5 VUODEN 2022 TOIMINNAN SUUNNITTELUA 
 
Käytiin läpi ja arvioitiin, miten HRI:n keskeiset toiminnot (datan avaaminen, avoimesta datasta 

viestiminen ja hyödyntämisen edistäminen) ovat onnistuneet vuonna 2021. Kaikki kunnat 

kokevat onnistuneensa keskeisissä toiminnoissa vähintään kohtalaisesti, osa jopa hyvin. Eniten 

onnistumista koettiin avoimesta datasta viestimisessä. Edelliseen vuoteen verrattuna 

ohjausryhmäläiset arvioivat kaupunkiensa toimintaa suotuisammin.  

 

Keskusteltiin vuoden 2022 toiminnan suunnittelun pohjaksi yhdessä myös HRI:n 

tulevaisuudensuunnitelmista ja pohdittiin kehittämistoimenpiteitä sisällytettäväksi HRI:n vuoden 

2022 talous- ja toimintasuunnitelmaan. Ehdotus vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta käydään 

läpi seuraavassa kokouksessa.  

 

Keskustelussa käytiin läpi edellisen vuoden suunnittelusta “yli jääneitä”, toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan 2021 päätymättömiä ideoita harmonisoiduista data-avauksista, datan 

helppokäyttöisyyden lisäämisestä asiantuntija-avun kautta, data-avausten tukemisesta sekä 

syksyn 2018 jälkeen julkaistujen datojen saavutettavuudesta. Lisäksi keskusteltiin muista 

ideoista, kuten kaupunkien yhteisestä kansainvälisestä vaikuttamisesta avoimen datan saralla, 

webinaarien jatkamisesta tapahtumamuotona, HRI:n roolista kaupunkien sopimuksissa datan 

jakamisen ja avaamisen osalta, sekä kansallisesta yhteentoimivuudesta. Eniten kannatusta saivat 

ideat kansallisen yhteentoimivuuden edistämisestä, data-avausten tukemisesta sisällöllisesti tai 

rahallisesti, harmonisoiduista data-avauksista sekä ajatus HRI:n suuremmasta roolista kaupungin 

sopimuksissa datasta. HRI:n yhtenä tehtävänä voisi olla pyrkiä varmistamaan se, että kun 

kaupungit ostavat dataa muualta ja jalostavat sitä omiksi tuotteiksi, voisi niitä jakaa muille 

avoimena datana.  

 
 
6 AJANKOHTAISET ASIAT JA TAPAHTUMAT 

 

HRI järjestää syksyn aikana vielä kaksi tapahtumaa, ensin marraskuussa 11.11. 10-

vuotisjuhlawebinaarin, ja joulukuun alussa väestöteemaisen kehittäjätapaamisen etäyhteyksillä. 

Lisäksi syksyn aikana järjestetään vielä kolme Datan avaamisen perusteet -koulutusta. HRI:läiset 

osallistuvat 8.-9.11 GeoForum Summit -tapahtumaan. Lisäksi ohjausryhmän jäsen Minna Joensuu 

esiintyy EU Open Data Days -tapahtumassa marraskuun loppupuolella ja kertoo HRI:n parhaista 

käytännöistä ja opeista kuluneiden 10 vuoden ajalta.  
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Kerrattiin lyhyesti VM:n Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen kuulumisia. Avoimen 

datan direktiivin määräykset saatettiin voimaan Suomen lainsäädäntöön 17.7. alkaen. Listaa 

arvokkaista tietoaineistoista (high value dataset) ei ole vieläkään tullut. Tällä hetkellä on auki 

lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä (4.10. asti) ja API-linjausten 

lausuntokierros alkaa viikolla 38.  Lisäksi on käynnistymässä tutkimushanke julkisen tiedon 

maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutuksista. Tiha-hankkeen tulevia tapahtumia ovat 27.10. 

hankkeen puoliväliseminaari sekä 23.11. tietopolitiikka-seminaari.  

 

 

7 MAHDOLLISET MUUT ASIAT 

 
Ei käsitelty mahdollisia muita asioita. 
 
 
8 SEURAAVA KOKOUS 

 
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään keskiviikkona 1.12.2021 klo 9-11. Kokous järjestetään 

lähitapaamisena, mutta siihen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.  

https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=063c43e2-c6d5-4c6d-a96e-4b16bde5b920
https://tietokayttoon.fi/-/julkisen-sektorin-tietojen-maksullisuuden-ja-maksuttomuuden-vaikutukset-julkihinta-

