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KOKOUSMUISTIO
Ennen paikkatietoverkoston sääntömääräistä vuosikokousta järjestettiin seminaari, jonka esitysmateriaalit julkaistaan Paikkatietoverkoston sivulla.

1. Kokouksen järjestäytyminen
Paikkatietoverkoston puheenjohtaja Kimmo Soukki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
INSPIRE-sihteeristö huolehti kokouksessa sihteerin tehtävistä.
Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksitta.

2. Kuluneen vuoden kärkiteemojen katsaukset
Kärkiteemojen puheenjohtajat ja sihteeristö esittelivät kärkiteemojen kuluneen vuoden katsaukset. Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen -kärkiteeman osalta katsaus pidettiin kokousta
edeltäneen seminaarin yhteydessä.
3. Verkoston toimintasuunnitelma 2019
Bergroth esitteli verkoston toimintasuunnitelman vuodelle 2019.
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Paikkatietoverkoston tehtävät
Kohta 4: Verkosto osallistuu paikkatietopoliittiseen selontekoon liittyvän toimenpideohjelman
laatimiseen ja jakaa tietoa sen etenemisestä
-

Todettiin, että verkoston roolista selonteon osalta keskustellaan tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön (Mari Laakso) kanssa. Toimintasuunnitelmaa muokataan keskustelun
pohjalta tarpeen mukaan.

Kohta 5: Verkosto edistää kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa
-

Päätettiin poistaa tehtävä toimintasuunnitelmasta.

Kohta 8: Verkosto seuraa ja jakaa tietoa digitalisaation edistämiseen tähtäävistä hallituksen
kärkihankkeista, jotka liittyvät paikkatiedon tuottamiseen, jalostamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen
-

Päätettiin poistaa rajaus kärkihankkeisiin. Uusi sanamuoto: Verkosto seuraa ja jakaa tietoa
digitalisaation edistämiseen tähtäävistä hallituksen hankkeista, jotka liittyvät paikkatiedon
tuottamiseen, jalostamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen

Keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko verkoston tuoda paikkatietokentän ulkopuolella esiin paikkatiedon merkitystä startup- ja muiden yritysten liiketoiminnan taustalla. Ideaa kannatetiin, mutta
sitä ei nähty tarpeelliseksi kirjata erilliseksi tehtäväksi toimintasuunnitelmaan, koska aihe nähtiin
sisältyvän jo nykyisiin tehtäviin.
Toiminnan fokus
Paikkatietoverkoston toiminnan fokus keskittyy vuonna 2019 kärkiteemojen toimintaan sekä tiedottamiseen. Verkoston tiedottamiskanavina toimivat Paikkatietoverkoston sähköpostilista,
Paikkatietojen yhteiskäyttö -verkkosivut, Paikkatietoikkkunan sosiaalisen median kanavat sekä
muutaman kerran vuodessa julkaistava uutiskirje Paikkatietoverkoston katsaus.
Paikkatietoasiain neuvottelukunnalle tiedotetaan säännöllisesti verkoston toiminnasta. Tiedottamisesta huolehtii neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö ja INSPIRE-sihteeristö.
Kärkiteemat v. 2019
Keskeisenä osana Paikkatietoverkoston toimintaa ovat vuosittaiset kärkiteemat. Kunkin kärkiteeman ”organisaation” muodostavat teeman vetäjä(t), sihteeri(t) sekä teeman toimintaan osallistuvat Paikkatietoverkoston jäsenet..
Kärkiteeman kesto on yksi vuosi, mutta toiminta-aikaa voidaan jatkaa vuosikokouksessa verkoston päätöksellä. INSPIRE-sihteeristö tukee kärkiteemojen toimintaa. Muuta etukäteen varattua
rahoitusta kärkiteemoille ei ole.
Vuodelle 2019 ehdotettiin kahta kärkiteemaa.
1. Vuonna 2017 käynnistyneen Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteeman toimintaa
päätettiin jatkaa vuonna 2019. Kärkiteeman vetäjinä toimivat Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto) ja Niina Käyhkö (Turun yliopisto).
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2. Vuonna 2018 käynnistyneen Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen -kärkiteeman
toimintaa päätettiin jatkaa vuonna 2019. Kärkiteeman vetäjinä toimivat Pasi Piela (Tilastokeskus), Tesmi Laakso (Tilastokeskus) ja Rina Tammisto (Tilastokeskus).
Vetäjät muodostavat yhdessä INSPIRE-sihteeristön kanssa kunkin teeman puheenjohtajiston.
Puheenjohtajisto laatii tarkennetun toimintasuunnitelman kärkiteemoille vuoden 2019 alussa. Lyhyet kuvaukset teemojen käynnistämisen taustasta, tavoitteista ja toiminnan sisällöstä on esitetty verkoston toimintasuunnitelmassa.
Ehdotetut kärkiteemat hyväksyttiin vuodelle 2019. Uusia kärkiteemoja voi ehdottaa käynnistettäväksi ohjausryhmälle myös kesken toimintakautta.
Verkoston toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2019.

4. Vastuuhenkilöiden valinta
Valittiin verkoston puheenjohtaja ja ohjausryhmä vuodelle 2019.
Verkoston puheenjohtajana jatkaa Kimmo Soukki (Terrasolid Oy).
Ohjausryhmän jäseninä ja samalla verkoston varapuheenjohtajina toimivat verkoston kärkiteemojen vetäjät Pasi Piela (Tilastokeskus), Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto). Verkoston ohjausryhmään valittiin lisäksi ProGIS ry:n edustajana puheenjohtaja Miika Mäkelä.
Verkoston sihteeristön tehtävässä jatkaa Maanmittauslaitoksessa toimiva INSPIRE-sihteeristö.

5. Muut asiat
Ei ollut.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

