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1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:05. Asialista hyväksyttiin muutoksitta.
2 Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio todettiin oikein kirjatuksi.
3 GeoForum
Juha Saarentaus kertoi, että GeoForum Finland ry on perustettu kesäkuussa ja toiminta on
käynnistynyt syyskuussa. Viestintävastaava Elina Ranta aloitti työt 21.9.2020. Tällä hetkellä
kerätään siemenrahoitusta. Yleiskokous, joka vahvistaa strategian ja valitsee varsinaisen
hallituksen, on 17.12.2020. Äänioikeus yleiskokouksessa on siemenrahoittajaorganisaatioilla.
Juha Saarentaus esitteli GeoForumin ohjausryhmän laatimaa ja juuri julkaistua strategiaa
vuosille 2021-2022. Uuden yhdistyksen missiona on lisätä paikkatiedon merkityksen
ymmärrystä yhteiskunnassa ja siirtyä teknologiakeskeisyydestä hyötykeskeisyyteen.
Keskusteltiin Paikkatietoverkoston ja GeoForumin yhteydestä. Todettiin, että
Paikkatietoverkosto on luotu alun perin edistämään INSPIRE-toimeenpanoa eikä se ole
virallinen yhdistys vaan verkosto, jolla on ohjausryhmä ja toimintaa ohjaava vuosikokous.
Toiminta on pohjautunut kärkiteemoihin. Maanmittauslaitos on tarjonnut
fasilitointipalvelua, mutta ei linjaa verkoston toimintaa.
GeoForumin on tarkoitus jatkaa Paikkatietoverkoston roolia INSPIREn vaatimana kansallisena
yhteistyöelimenä, mutta lakisääteisiä tehtäviä ei voi ulkoistaa yhdistykselle. GeoForum
jatkaa Paikkatietoverkoston tehtävää alaa yhdistävänä yhteistyöverkostona. Se, miten tämä
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tapahtuu käytännössä, ei ole vielä tiedossa, joten nyt on hetki vaikuttaa asiaan. Asiasta
keskusteltiin vilkkaasti.
Todettiin, että Paikkatietoverkoston jakelulistaa ei voida luovuttaa tietosuojasyistä, mutta
listalle voidaan lähettää viesti, jossa annetaan mahdollisuus liittyä GeoForumin jakelulistalle.
INSPIRE-sihteeristö tarvitsee edelleen suoran kanavan tiedontuottajiin, jotta heitä voidaan
tukea INSPIRE-toimeenpanossa ja yleensäkin paikkatietojen yhteentoimivuusasioissa. On
hyvä, jos GeoForum jakaa näitä viestejä laajemmalle.
4 Keskustelu kärkiteemoista
Puheenjohtaja totesi, että kärkiteemoissa on tänä vuonna ollut aktiivisuutta enemmän kuin
keskimäärin viime vuosina.
Pasi Piela kertoi, että Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen -kärkiteeman alla on
kehitetty yksittäisiä kestävän kehityksen indikaattoreita. Tämä työ on kesken. Tilasto- ja
paikkatietoyhteistyölle ollaan perustamassa Tilastokeskuksen vetämää, lähinnä
julkishallinnolle suunnattua integrointiverkostoa vuoden 2021 alusta. Tämä on syntynyt
tavallaan kärkiteeman jatkeena. Asiasta informoitiin Paikkatietoverkoston uutiskirjeessä, ja
sitä kautta tavoitettiinkin kuntien ja yritysten edustajia ja saatiin hyödyllistä palautetta.
Nina Käyhkö kertoi, että Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteeman toiminta on ollut
vähäistä koronatilanteen vuoksi. Suunniteltuja tilaisuuksia ei pystyttyä järjestämään ja
vetäjien aika on mennyt opetuksen uudelleen järjestämiseen muuttuneissa olosuhteissa.
Yritetään kuitenkin jatkaa työtä tulevaisuudessa tarvittavien paikkatietoalan
osaamisprofiilien tunnistamiseksi ja sanoittamiseksi. Pyritään ennakoimaan, millaisia
taidollisen osaamisen profiiileja yhteiskuntaan on muodostumassa. Tämän toteuttamista
suunnitellaan lokakuun alkupuolella pidettävässä kärkiteeman kokouksessa. Mahdollisesti
järjestetään virtuaalinen tapahtuma aiheesta. Todennäköisesti tämän vuoden puolella
julkaistaan yksi uutiskirje, jossa voidaan kertoa mm. Geoportti-portaalista, Fiuginetin
toiminnasta ja mapathoneista.
Sakari Jäppinen kertoi, että Yhteen toimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteema on
keskittynyt viestimään, mitä uusissa yhteistyöelimissä ja hankkeissa tehdään, ja miten voi
osallistua. Paikkatietoverkoston jakelun kautta on tavoitettu ihmisiä, joita ei olisi tavoitettu
muuten. Poikkeustila on vaikuttanut siihen, ettei ole voitu järjestää työpajoja ja seminaareja,
kuten oli suunnitelmissa. Työ jatkuu joka tapauksessa, mutta sen ei tarvitse olla kärkiteema.
Mielellään jatkossakin hyödynnettäisiin Paikkatietoverkoston jakelua.
Mari Laakso kertoi, että Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -kärkiteemarooli on ollut
viestinnällinen kanava, ja on tärkeää, että ollut viestintäapua.
Keskusteltiin, onko kärkiteemat-statuksella ollut merkitystä. Todettiin, että ne tuovat
lisämeriittiä ja ovat antaneet mahdollisuuden käyttää työaikaa yhteisiin hankkeisiin.
Lakisääteisiä INSPIRE-tehtäviä ei voida siirtää yhdistykselle, mutta kärkiteemojen alla oleva
toiminta voi jatkua GeoForumin alla, kun yhdistyksellä on siihen valmiudet. Toiminta tulee
kuitenkin siirtää hallitusti, jotta ei tule epäjatkuvuuskohtaa, jossa hukattaisiin verkostoon
kuuluvia.
Tuotiin esiin INSPIRE-sihteeristön tarjoaman sihteeristöpalveluiden merkitystä uutiskirjeiden,
kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämisessä. Kärkiteemojen siirtymisessä GeoForumin
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alaisuuteen, ilman vastaavanlaista tähän asti MML:n tarjoamaa sihteeriapua, vaarana on,
että työ jää kokonaan puheenjohtajien varaan, jolloin kärkiteemojen toiminta ja näkyvyys
saattavat jäädä nykyistä ohuemmaksi.
Sovittiin, että jatketaan kärkiteemojen toimintaa ja uutiskirjeiden lähettämistä, kunnes
GeoForumin valmiudesta tukea näitä saadaan ensi vuonna enemmän tietoa ja alasajo
voidaan tehdä hallitusti. Mari Laakso sanoi, että ohjausryhmällä on tärkeä rooli kertoa, mikä
toiminta voi siirtyä GeoForumin alle ja on ohjausryhmän tehtävä esittää asiaa
vuosikokoukselle. Lakissääteiset INSPIRE-toimeenpanoon liittyvät työt on syytä säilyttää
Maanmittauslaitoksessa.

5 Vuosikokous
Vuosikokouksen ajankohdaksi sovittiin 10.12. iltapäivällä. Alkuun toivotaan puheenvuoroja
ajankohtaisista aiheista. Yksi vaihtoehto olisi korona ja paikkatiedot, joista pidettiin keväällä
webinaareja. Tämän jälkeen päätetään kärkiteemoista ja lopuksi pidetään vuosikokous.
Ehdotuksia kärkiteemoiksi voi lähettää INSPIRE-sihteeristölle inspire@maanmittauslaitos.fi
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.
6 Muut asiat
Ei muita asioita.

