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Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikauden 2019-2022 7. kokous
Aika:
torstaina 3.6.2021 klo 12.00−14.00
Paikka:
Etäkokous/Teams
Neuvottelukunnan 7. kokous
Tiedotusasia (T)
Keskusteluasia (K)
Päätösasia (P)

Osallistujat:
Puheenjohtaja
Mari Laakso, maa- ja metsätalousministeriö
Neuvottelukunnan jäsenet
Ari-Pekka Dag, sisäministeriö
Mari Aro, puolustusministeriö, uusi jäsen
Krista Heinonen, puolustusministeriö, poistuva jäsen
Aija Holopainen, Lahden kaupunki
Antti Kahra, Geologian tutkimuskeskus
Heli Laaksonen, Maanmittauslaitos
Eliisa Lotsari, Fiuginet
Anna-Maija Marttila, valtiovarainministeriö
Antti Paasilehto, liikenne- ja viestintäministeriö
Matti Pesu, Väylävirasto
Pasi Piela, Tilastokeskus
Pekka Sarkola, OSGeo Suomi ry, ProGis ry, GeoForum ry
Laura Valojärvi, FLIC
Asiantuntijat
Antti Helin, valtionvarainministeriö
Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos
Juha Saarentaus, GeoForum ry
Sihteeristö
Jari Reini, Maanmittauslaitos
Minna Veseloff, Maanmittauslaitos (siht.)
Poissa
Marko Grönholm, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Anu Henriksson, työ- ja elinkeinoministeriö
Saku Härkönen, ympäristöministeriö
Tarja Riihisaari, Ilmatieteen laitos
Mirja Ruutu, Espoon kaupunki (Kuntaliiton nimeämä)
Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus
Essi Teljo, liikenne- ja viestintäministeriö

Asialista
1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12. Kokouksen asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
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Mari Aro esittäytyi, hän tulee puolustusministeriön edustajaksi PATINEen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (P)
Pöytäkirja hyväksyttiin esitetyn mukaisena.
3. Tour-de-table
3.1 Kunkin organisaation paikkatietokuulumiset lyhyesti (T)

OSGeo Suomi ry:n edustaja Pekka Sarkola kertoi, että FOSS4G Suomi -tapahtuman ajankohtaa
on edelleen siirretty. Uusi päivämäärä on 14.10.2021.
Maanmittauslaitoksen edustaja Heli Laaksonen mainosti MML:n historiallisia ilmakuvia, joiden arkisto avattiin 1.6. Hän muistutti osoitetietojärjestelmän uusimiseen liittyvän sanastoluonnoksen olevan kommentoitavissa 11.6. lausuntopalvelussa.
Fiuginetin edustaja Eliisa Lotsari kertoi, että Geoinformatiikan tutkimuspäivät järjestettiin toukokuun
alussa. Fiuginetin uusi puheenjohtaja on Jussi Nikander, mutta Eliisa Lotsari jatkaa PATINEn
edustajana. Tietosuojakurssi on työn alla. Se on tulossa muutaman yliopiston opintosuunnitelmiin.
Kurssi on toteutumassa nykyisen tiedon mukaan syksyllä 2022.
Tilastokeskuksen edustaja Pasi Piela kertoi, että Tilasto- ja integraatioverkoston kokous on tulossa
viikolla 23. Kolme teemaa nostettu käsiteltäviksi. Tilastokeskus osallistuu marraskuussa järjestettävään GeoForum Summitiin.
Sisäministeriön edustaja Ari-Pekka Dag mainitsi, että sisäministeriössä tiedonhallintakarttaa alettiin
laatimaan jo syksyllä 2020. Viimeistelty suunnitelma on tarkoitus toimittaa valtiovarainministeriöön
30.7.
4. PSI-direktiivi ja arvokkaat tietoaineistot (T/K)
Antti Helin valtiovarainministeriöstä kertoi avoimen datan direktiivin ja arvokkaiden tietoaineistojen
tuoreista kuulumisista.
Avoimen datan direktiivin kansallinen täytäntöönpanon hallituksen esitys HE74/2021 on tarkoitus
olla 17.7. eduskunnan hyväksymä ja mahdollisesti myös presidentin vahvistama.
Arvokkaista tietoaineistoista ei ole saatu komissiolta vielä virallista kantaa, mutta luultavasti mukaan ei olisi tulossa uusia teemaluokkia tällä hetkellä. Vielä ei tiedetä, mitkä tiedot kuuluvat joukkoon tai millä yksityiskohtaisuudella niistä tullaan säätämään.
5. Laatukehikko-hanke (T/K)
Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksesta piti esityksen Laatukehikko-hankkeesta. Essi Kaukonen
tilastokeskuksesta on hankkeen projektipäällikkö. Hanke käynnistyi 2020 ja päättyy vuoden 2022
lopussa. Tiedon laadun merkitys noussut esiin monessa yhteydessä ja hankkeen yhtenä tavoitteena on parantaa hyödynnettävän ja avattavan tiedon laatua ja yhteentoimivuutta niin teknisesti
kuin semanttisesti.
Laatukriteereiden ja mittareiden kypsyyttä arvioidaan kesäkuussa ja ne ovat lähdössä lausuntokierrokselle syys-lokakuussa. Lisätietoja on tulossa hankkeen verkkosivuille.
Reini kysyi, onko tiedon löydettävyyttä mietitty yhdeksi tiedon laatukriteeriksi. Jakobsson vastasi,
että löydettävyyttä ei ole hankkeessa tunnistettu selkeästi varsinaisesti laadun kriteeriksi, vaan
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enemmän metadataan liittyväksi. Mutta jos koetaan, että tämä olisi tärkeä laatukriteeri, se olisi
hyvä tuoda esiin hankkeelle.
Pesu kertoi Väyläviraston olevan kiinnostunut hankkeesta, koska se liittyy paljon myös heidän tekemiseensä. Jakobsson vastasi, että on mahdollista, että Väylävirasto pääsisi osallistumaan hankkeeseen.
6. INSPIRE-toimeenpano
6.1 MIG-kokous 17.-18.6. (T/K)

Jari Reini kertoi tulevasta MIG-kokouksesta. Kokous järjestetään edelleen virtuaalisena. Asialista
on nettisivuilla, mutta kokoukseen liittyviä dokumentteja ei ole kaikkia saatavilla. Asialistan mukaan
uusia asioita ei erityisesti ole edelliseen kokoukseen verrattuna.
Reini kehotti osallistujia olemaan yhteydessä INSPIRE-sihteeristöön, mikäli nousee esiin asioita,
joita olisi hyvä viedä kokoukseen tai seurata siellä erityisesti.
6.2 INSPIRE evaluointikysely (T/K)

Reini kertoi komissiolta tulleesta INSPIRE-direktiivin evaluointikyselystä. Kyselystä on kaksi versiota, toinen on kaikille avoin ja toinen kohdistettu tietyille organisaatioille. Kohdistetun kyselyn DL
oli 21.5. ja Maanmittauslaitokselta on lähtenyt vastaus siihen.
Osallistujista kukaan ei ollut tietoinen kyselystä. Pohdittiin jakelun laajuutta ja miten se on suunnattu. Tämän asian voisi jossakin yhteydessä tuoda esille komissiossa, jos Suomessa ei oleellisia
tahoja ole tavoitettu.
6.3 Kansallisen aineistoluettelon päivitys (P)

Helsingin kaupungilta on tullut INSPIRE-sihteeristölle aloite kuntien velvoitteiden poistamisesta
tuotanto- ja teollisuuslaitokset -aineiston kohdalta. Aihetta on käsitelty kuntien parissa ja esitelty
laajennetussa sihteeristössä 25.5. Laajennetun sihteeristön kokouksessa muutosehdotus hyväksyttiin eteenpäin käsiteltäväksi.
Kokouksen jälkeen asiaan saatiin sähköpostitse ympäristöministeriön kommentti Saku Härköseltä
ja puheenjohtaja ehdotti, että velvoitetta ei vielä poisteta aineistoluettelosta vaan selvitetään asiaa
tarkemmin.
Päätettiin, että asiaa valmistellaan uudestaan seuraavaan PATINEn kokoukseen.
7. GeoForumin toiminnan katsaus (T/K)
Juha Saarentaus kertoi GeoForumin ajankohtaisista kuulumisista.
• Digital Twin Finland on järjestänyt muutamia työpajoja toiminnan suunnitteluun liittyen.
•

Gaia-X Suomen Geoinformatiikan Hubin toiminta on käynnistetty ja se tukeutuu edellä mainittuun myös.

•

Kansallisen paikkatietostrategian päivitykseen liittyen on pidetty kolme työpajaa. On tunnistettu kolme pääteemaa, joihin liittyy yhdeksän painopistealuetta. Painopistealueet on tarkoitus kuvata kesän jälkeen kansantajuisesti ja tiedottaa sellaisillekin tahoille, joille paikkatiedot eivät ole tuttu asia. Tavoitteena on saada strategia kommenttikierrokselle syyskuun
puolessa välissä.

•

GeoForum Summit järjestetään 8.-9.11. Messukeskuksessa. Tapahtuma on jatkumoa ennen järjestetyille Paikkatietomarkkinoille. Pääteemana on Älykkäällä tiedolla turvallinen yh-
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teiskunta, jonka alla kolme alateemaa. Näyttelytilaan pääsy on ilmainen, asiantuntijaseminaarit ovat maksullisia. Call for papers on auki ja tapahtuman kumppaneita etsitään vielä
lisää.
8. Muut asiat
Pekka Sarkola tiedusteli julkisen hallinnon suositusten (JHS) tilasta, mikä on tila nykyhetkellä ja niiden tulevaisuus. JHS lopetettiin 1.1.2020, kun uusi tiedonhallintalaki tuli voimaan. Epäselväksi jäi
suositusten ylläpito
Reini kertoi, että Maanmittauslaitos sitoutui väliaikaisesti ylläpitämään paikkatiedon JHS-suosituksia. Digi- ja väestövirastolta piti tulla kesään 2020 mennessä ehdotuksia ylläpidon järjestämiseksi,
mutta asia ei ole edennyt. Tiedonhallintalain myötä piti tulla pysyvämpi ratkaisu, mutta niin ei ole
vielä käynyt.
Sarkola toivoi asiaan konkreettisia toimia, esimerkiksi kuntien koordinaattijärjestelmiä ja N2000 ei
ole määritelty missään, OGC API Features -implementointi puuttuu sieltä myös. Päivitystarpeita
pitäisi miettiä jo etukäteen.
9. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 1.9. klo 12.15-14.

