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Ennen paikkatietoverkoston sääntömääräistä vuosikokousta järjestettiin seminaari, jonka aluksi
Paikkatietoverkoston puheenjohtaja Kimmo Soukki kertoi lyhyesti Paikkatietoverkoston historiasta ja
roolista kuluneina reiluna 10 vuotena. Hän sanoi, että Paikkatietoverkostolla on ollut tärkeä rooli
paikkatietoalan yhteistyön rakentumisessa ja INSPIRE-toimeenpanon kansallisen tason yhteistyössä. Elias
Willberg Helsingin yliopistosta piti esityksen aiheesta ”Liikkumisaineistot koronakriisin ymmärtämisen
tukena” ja Mari Laakso sekä Juha Saarentaus kertoivat uudesta paikkatietoalan yhteistyöelimestä,
GeoForum Finland ry:stä.

Maanmittauslaitos
INSPIRE-sihteeristö
Kokousmuistio 10.12.2020

1 Kokouksen järjestäytyminen
Paikkatietoverkoston puheenjohtaja Kimmo Soukki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
INSPIRE-sihteeristö toimi sihteerinä.
Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksitta.
2 Kuluneen vuoden toiminta
Puheenjohtaja kertoi, että verkoston toimintaa on fokusoitu tiettyihin aihealueisiin
kärkiteemojen avulla. Niistä on vuosien varrella järjestetty seminaareja,
keskustelutilaisuuksia, kannanottoja, viestintäkampanjoita, uutiskirjeitä ja muuta viestintää.
Kuluneena vuonna pääpaino on ollut koronan vuoksi viestinnällä uutiskirjeinä.
Vuonna 2020 yhteistyötä on tehty neljän kärkiteeman tiimoilta. Kärkiteemojen toiminnasta
toimitettiin kuvaus kokouskutsun mukana.
• Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen
• Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuus
• Paikkatiedon koulutus ja osaaminen
• Paikkatietopoliittisen selonteon (toimenpiteiden edistymisen) seuranta.
Kärkiteeman ”organisaation” ovat muodostaneet teeman vastuuhenkilö ja sihteeri sekä
kaikki aiheesta kiinnostuneet verkoston jäsenet. Nämä vastuuhenkilöt, paikkatietoverkoston
puheenjohtaja ja ProGIS ry:n puheenjohtaja ovat puolestaan muodostaneet verkoston
epävirallisen ohjausryhmän. Se on kokoontunut vuonna 2020 kaksi kertaa valmistelemaan
Paikkatietoverkoston tehtävien siirtämistä GeoForumille.
Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö on tukenut kärkiteemojen toimintaa mm.
toimimalla sihteereinä ja laatimalla verkoston uutiskirjeitä yhdessä kärkiteemojen
puheenjohtajien kanssa sekä ylläpitämällä kärkiteemoille yhteistä virtuaalista työtilaa.
Verkoston viestintäkanavina ovat toimineet Paikkatietoverkoston uutiskirje, INSPIREverkkosivut ja Paikkatietoikkunan sosiaalisen median kanavat. Yhteensä uutiskirjeitä on
julkaistu 10 ja yksi on tulossa vielä vuosikokouksen jälkeen.
3 Esitys Paikkatietoverkoston tehtävien siirtämisestä GeoForumille
Puheenjohtaja esitteli kokoukselle ohjausryhmän esityksen Paikkatietoverkoston tehtävien
siirtämisestä GeoForumille:
• GeoForum ottaa Paikkatietoverkoston tehtävät vastaan vuoden 2021 alusta siinä
laajuudessa ja tavalla kuin GeoForumin 17.12.2020 pidettävä yleiskokous katsoo
tarpeelliseksi.
• INSPIRE-sihteeristö jatkaa tiedon jakamista INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta ja
kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä
Maanmittauslaitoksen lakisääteisten tehtävien mukaisesti.
• Paikkatietoverkostoon kuuluville tarjotaan mahdollisuutta liittyä GeoForumin
jakelulistalle.

Maanmittauslaitos
INSPIRE-sihteeristö
Kokousmuistio 10.12.2020

•
•
•

Kunkin kärkiteeman puheenjohtaja on päättänyt, että nykyiset kärkiteemat eivät
jatka vuonna 2021. Mahdollinen teemojen jatkotyö harkitaan uudelleen GeoForumin
yhteydessä.
Paikkatietoverkoston ohjausryhmä lakkautetaan.
Paikkatietoverkosto on toiminut hyväksytyn toimintasuunnitelmansa mukaisesti
INSPIRE-direktiiviin liittyvänä yhteistyö- ja koordinaatiorakenteena sekä INSPIREprosessin intressiryhmänä (SDIC) Suomessa. Jatkossa GeoForum Finland ry voi toimia
yhtenä Suomen SDIC:na.

Puheenjohtaja kertoi samalla, mitä ovat Maanmittauslaitokselle jäävät, lakiin
paikkatietoinfrastruktuurista perustuvat tehtävät. Paikkatietoverkoston uutiskirjeen
tilanneiden jakelulistaa ei luovuteta edelleen, vaan se säilyy Maanmittauslaitoksella. Ennen
joulua lähetettävän uutiskirjeen mukana jaetaan linkki, josta halukkaat voivat ilmoittautua
GeoForumin jakelulistalle.
Ohjausryhmän ehdotus hyväksyttiin lyhyen, myötämielisen keskustelun saattelemana.
4 Muut asiat
Päätettiin, että Maanmittauslaitos arkistoi Paikkatietoverkoston materiaalit. Niiden annetaan
kuitenkin olla jonkin aikaa verkkosivuilta saatavilla, sillä varsinkin uutiskirjeissä on edelleen
valideja asioita.
5 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

