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1 Kokouksen aihe
Puheenjohtaja Kimmo Soukki oli kutsunut ohjausryhmän koolle tekemään päätöksen, miten
Paikkatietoverkosto suhtautuu paikkatietoalan uudeksi kansalliseksi yhteistyöelimeksi
perustettavaan GeoForum Finland -yhdistykseen, ja mitä tehdään aiesopimuksen suhteen.
GeoForum Finland -hankkeen toimeenpanija Juha Saarentaus oli toimittanut
puheenjohtajalle yhdistyksen toiminnan perustamiseen liittyvät asiakirjat: perustelumuistio,
aiesopimus sekä yhdistyksen sääntöehdotus. Puheenjohtaja oli lähettänyt ne edelleen
ohjausryhmän jäsenille etukäteen tutustuttaviksi. Saarentaus oli pyytänyt muodostamaan
verkoston tahtotilan ja toimittamaan sen hänelle viimeistään 14.2.2020.
Asiakirjojen mukaan GeoForum Finland -yhdistys perustetaan Paikkatietopoliittisen
selonteon mukaisena toimenpiteenä ja perustamista ohjaa maa- ja metsätalousministeriö
selonteon toimeenpanevana viranomaisena. Yhdistyksen perustaminen pohjautuu
Saarentauksen maa- ja metsätalousministeriölle syksyllä 2019 tekemään selvitykseen, jonka
pohjalta yhdistyksen perustamista on valmisteltu marraskuun 2019 alusta. Toiminta on
tarkoitus käynnistää maaliskuun 2020 alussa.
2 Keskustelu
Puheenjohtaja totesi, että Paikkatietoverkosto ei ole yhdistys, vaan verkosto, joka on
toiminut vuodesta 2006 ensin INSPIRE-verkoston ja sitten Paikkatietoverkoston nimellä.
GeoForumin perustamiseen liittyvät asiakirjat eivät ota kantaa, jatkuuko
Paikkatietoverkoston toiminta vai ei. Paikkatietoverkosto edustaa suhteellisen suurta
joukkoa paikkatietoalan ihmisiä Suomessa: jakelulistalla on n. 400 nimeä.
Puheenjohtaja kertoi, että samat perustamiseen liittyvät asiakirjat on toimitettu myös
organisaatioille, mutta Pasi Piela ja Sakari Jäppinen kertoivat, että he eivät ole saaneet
tietoonsa taustaorganisaatioidensa kantaa asiaan. Sovittiin, että puheenjohtaja kysyy
Saarentaukselta, minne tämä on asiakirjat organisaatioissa toimittanut.
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Lena Hallin-Pihlatie kertoi, että Maanmittauslaitos suhtautuu GeoForumin perustamiseen
myönteisesti, mutta käytännön asioihin liittyen on vielä avoimia asioita, mm.
Paikkatietoverkoston jakelulistan tulevaisuus. INSPIRE-velvoitteiden täyttämisen vuoksi on
tärkeää, että Maanmittauslaitoksella säilyvät suorat yhteydet tiedontuottajiin riippumatta
siitä, ovatko nämä GeoForum Finland -yhdistyksen jäseniä vai eivät. Hallin-Pihlatie lisäsi, että
Maanmittauslaitos on sitoutunut hoitamaan Paikkatietoverkoston kärkiteemojen
sihteeritehtäviä tämän vuoden ajan, jatkosta ei tietoa. Hän toivoi, että tehdään ratkaisu, joka
ei vaikeuta INSPIRE-toimeenpanoa, ja otti esiin, pitäisikö asiasta kysyä verkostolta, onko
ohjausryhmällä mandaattia ottaa kantaa verkoston puolesta. Todettiin, että perustamiseen
liittyviä asiakirjoja ei voida jakaa, ja ilman niitä jäsenistön näkemyksen muodostaminen olisi
hankalaa. ProGIS ry on tehnyt kyselyn jäsenilleen ja aikoo allekirjoittaa aiesopimuksen.
Keskusteltiin toiminnan muuttumisesta maksulliseksi. Todettiin, että asiakirjoista päätellen
suurin osa paikkatietoalan henkilöistä olisi GeoForumin jäseniä työnantajiensa kautta. Tosin
asiakirjoista ei selvinnyt, mitä ovat alan suuret organisaatiot ja mitä jäsenyys sisältää.
3 Päätös
Puheenjohtaja totesi käydyn keskustelun pohjalta, että ohjausryhmä on yksimielisesti
päättänyt suhtautua GeoForum Finland ry:n käynnistämiseen myönteisesti. Aiesopimus
voidaan hyväksyä, mutta sitä ei allekirjoiteta, sillä Paikkatietoverkosto ei ole yhdistys, vaan
julkishallinnon kokoama verkosto INSPIRE-direktiivin varten. Vaikka verkosto sulautuisi
GeoForumiin, se ei poistaisi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa Maanmittauslaitokselta.
Tämä muistio laitetaan puheenjohtajan täyttämän aiesopimuksen liitteeksi.
Paikkatietoverkoston toiminta kärkiteemoineen jatkuu tämän vuoden, kuten suunniteltu.
Joulukuun vuosikokous ottaa kantaa verkoston tulevaisuuteen.
4 Muut asiat
Paikkatietoverkosto kutsutaan tarvittaessa koolle touko-kesäkuussa, jolloin GeoForum
Finland -yhdistyksen perustamisesta tiedetään enemmän ja mahdollisesti voidaan järjestää
seminaari.
5 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

