
1.

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

En

En osaa sanoa

Kysely HRI:ssa julkaistujen avoimien datojen

hyödyntämisestä
Tällä kyselyllä kartoitetaan, miten Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi) -palvelusta löytyviä 
avoimia datoja on hyödynnetty. HRI-palvelusta löytyy tiedot pääkaupunkiseudun kaupunkien 
sekä HSL:n, HSY:n ja HUS:n avoimista datoista. 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan HRI-kangaskasseja sekä upeita HRI-sateenvarjoja, 
joissa on niin ikään hyödynnetty avointa dataa, pääkaupunkiseudun ilmakuvaa. Arvonnan 
suorittamista varten vastaajilta kerätään sähköpostiosoitteet, mutta kyselyyn voi vastata 
myös anonyymisti. 

Kyselyyn voi vastata 28.2.2022 asti. Vastaaminen vie arviolta enintään viisi minuuttia. Kyselyn 
yhteenveto julkaistaan hri.fi:ssa kevään 2022 aikana.  

Kerättäviä sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen (sekä 
vastaajan niin halutessa HRI:n uutiskirjeen tilaamiseen) ja yhteyden saamiseksi voittajaan. 
Sähköpostiosoitteita säilytetään Google Forms -lomakkeella arvonnan suorittamiseen asti, eli 
korkeintaan maaliskuun 2022 alkuun. 

Kyselyyn liittyvissä tiedusteluissa voi olla yhteydessä HRI-palveluun (hri@hel.fi). 

*Pakollinen

1. Oletko hyödyntänyt hri.fi-palvelusta löytyvää avointa dataa? *

https://www.google.com/url?q=http://www.hri.fi&sa=D&source=editors&ust=1649416590801778&usg=AOvVaw1xr4G4l3GrOEnKPNv-GiEX
mailto:hri@hel.fi


2.

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Asuminen

Hallinto ja päätöksenteko

Kartat ja paikkatieto

Kulttuuri ja vapaa-aika

Liikenne ja matkailu

Opetus ja koulutus

Rakennettu ympäristö

Talous ja verotus

Terveys ja sosiaalipalvelut

Työ ja elinkeinot

Väestö

Ympäristö ja luonto

3.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

tehnyt visualisoinnin

luonut sovelluksen

kehittänyt uutta liiketoimintaa

kehittänyt olemassa olevaa liiketoimintaa

käyttänyt tutkimuksessa

käyttänyt toiminnan kehittämisessä

tehnyt opinnäytetyön

tehnyt taideteoksen

hakenut tarvitsemaani yksittäistä tietoa

käyttänyt palvelua, jossa on hyödynnetty avointa dataa

käyttänyt avointa dataa muulla tavalla

2. Mihin hri.fi-palvelun kategorioihin kuuluvaa avointa dataa olet käyttänyt?

3. Miten olet hri.fi-palvelusta löytyvää avointa dataa käyttänyt? Olen..



4.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

XLS / CSV

JSON

XML

WFS/WMS-rajapinnan kautta

SHP

KML

Kuvana (JPG, TIFF, ...)

5.

6.

4. Missä formaatissa mieluiten käytät avointa dataa?

5. Mikäli haluat, voimme julkaista HRI:n kautta avattua dataa hyödyntävän

sovelluksesi HRI:n sovellusgalleriassa. Julkaisemista varten tarvitsemme sovelluksen

nimen, kuvauksen, tiedon hyödynnetystä datasta ja sovelluksen verkko-osoitteen.

Voit ilmoittaa sovelluksesi tiedot tässä kyselyssä tai verkkosivuillamme

https://hri.fi/data/fi/submit-showcase/.

6. Mitä dataa toivoisit vielä julkaistavan avoimena datana?

https://www.google.com/url?q=https://hri.fi/data/fi/submit-showcase/&sa=D&source=editors&ust=1649416590807844&usg=AOvVaw3YrfmmFjpvziOHqRDIqYiZ


7.

8.

9.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

opiskelijana

julkishallinnon työntekijänä

yrityksen työntekijänä

korkeakoulun työntekijänä

yhdistyksen työntekijänä

muuna työntekijänä

yrittäjänä

tutkijana

harrastajana / datasta kiinnostuneena

10.

7. Ehdotuksia, miten avattuja / avattavia datoja ja / tai niiden jakelua tulisi parantaa?

8. Muita terveisiä / palautetta HRI-palvelulle?

9. Hyödynnän avointa dataa

Sähköpostiosoitteeni (arvontaa varten):



11.

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä, kiitos!

En, kiitos.

Olen jo tilaaja.

Google ei ole luonut tai hyväksynyt tätä sisältöä.

Haluan tilata kerran kuukaudessa ilmestyvän HRI:n uutiskirjeen edellä ilmoittamaani

sähköpostiosoitteeseen:

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

