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Paikka: Maanmittauslaitos, Opastinsilta 12C, Pasila, Helsinki, neuvotteluhuone Sarkajako

Osallistujat:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy (puheenjohtaja)
Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki (Strategia-kärkiteema)
Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus (Tietotuotteet-kärkiteema)
Outi Hermans, Helsingin kaupunki (Rakennettu ympäristö -kärkiteema)
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto (Koulutus-kärkiteema)
Sihteeristö:
Panu Muhli, Maanmittauslaitos
Claudia Bergroth, Maanmittauslaitos
Minna Ronkainen, Maanmittauslaitos (sihteeri)
Poissa:
Miika Mäkelä, TomTom Oy (ProGIS ry:n puheenjohtaja)
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos

Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:40.

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia, mutta käsittelyjärjestys muutettiin niin, että kohta Katsaus kärkiteemojen
toimintaan vuonna 2017 käytiin läpi ennen kohtaa Ajankohtaiset asiat.

3. Katsaus kärkiteemojen toimintaan vuonna 2017
Paikkatietostrategian toimeenpanon tukeminen -kärkiteema julkaisi tammikuussa 2017 päivitetyn kansallisen
paikkatietostrategian. Tämänkertainen päivitys tehtiin pienimuotoisesti, koska Paikkatietopoliittinen selonteko voi
vaikuttaa huomattavasti strategisiin linjauksiin. Selonteon myötä arvioidaan, tarvitaanko tulevaisuudessa erillistä
paikkatietostrategiaa vai huomioidaanko asia selonteon yhteydessä. Tämä tulee selviämään vasta vuonna 2018.
Strategia-kärkiteemaa ehdotettiin jatkettavaksi ensi vuonna. Ainakin alkuvuoden 2018 osalta toiminta olisi kuitenkin vähäistä, kunnes Paikkatietopoliittisen selonteon ja Paikkatietoalustan suuntalinjat ja kärkiteeman suhde niihin
selkenee.
Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteema järjesti keväällä Geoinformatiikan tutkimuspäivillä keskustelutilaisuuden liittyen osaamisen vahvistamisen tarpeisiin ja osaajaprofiileihin. Tästä tullaan laatimaan myöhemmin
kooste, joka julkaistaan kärkiteeman sivuilla. Paikkatietomarkkinoilla tullaan järjestämään toinen keskustelutilaisuus samaan aiheeseen liittyen, mutta tuolloin yritetään saada laajempaa näkökulmaa eri toimijoilta.
Fiuginet on tehnyt kartoitus-tutkimuksen vuoden 2016 geoinformatiikan opetuksesta yliopistoissa. Tarkoitus on
selvittää, miten yliopistojen olisi tarpeen kehittää opetusta ja myöhemmin myös seurata tilannetta.
Kärkiteeman kokouksessa 19.9 nousi esille ajatus uudenlaisesta opettamisen tavasta yliopistolla, jossa opetuksen
ohessa opiskelijat pääsisivät tutustumaan paremmin työelämään. Tällaisella oppimistavalla pyrittäisiin lisäämään
tietoa ja ymmärrystä sekä työnantajalle että opiskelijalle. Samalla parannettaisiin opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia opintojen jälkeen. Tätä toimintamallia haluttaisiin kehittää edelleen ja mahdollisesti pilotoida vuoden
2018 aikana.

Työelämässä olevien ja mahdollisesti jo pitkää uraa tehneiden ihmisten koulutustarpeesta keskusteltiin. Usein on
liian vähän aikaa kouluttautua työn ohessa ja tekninen osaaminen jää jälkeen. Tämä voi heikentää tuloksellisuutta.
Olisi tärkeää käydä keskusteluja työpaikkojen ja yliopistojen kesken mahdollisesta opetuksellisesta yhteistyöstä.
Todettiin hyödylliseksi jatkaa kärkiteemaa myös vuonna 2018 pienimuotoisesti. Kärkiteemalla on myös yhteisiä
intressejä Paikkatietoalustan kanssa (Paikkatietojen tukipalvelut -osahanke).
Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti -kärkiteema on järjestänyt kevään aikana kaksi työpajaa ja kolmas työpaja on tulossa 27.10 yhteistyössä INSPIRE-sihteeristön kanssa. Lokakuun työpajan aiheena
on INSPIRE-tietotuotteet sisältäen työpajaosuuden tietotuotteiden toteutuksesta ja INSPIRE-validaattorista.
Kärkiteeman jatkolle ei nähdä tarvetta, koska Paikkatietoalusta-hankkeen yhteydessä käsitellään kärkiteemaan
liittyviä aihepiirejä, mutta asia ratkaistaan lopullisesti vuosikokouksessa. Lisäksi seuraava harmonisoituihin tietotuotteisiin liittyvä INSPIRE-deadline on vasta vuonna 2020.
Rakennetun ympäristön tietovarantojen yhteentoimivuus ja käsitteistö -kärkiteemaan liittyen Kiradigi -hanke
on julkaissut alkusyksystä KIRA-sanasto 1.0 :n, jonka tarkoitus on selventää kiinteistö -ja rakennusalan sanastoa.
Tällä hetkellä nimikkeistön käytössä on paljon sekaannuksia. Työ jatkuu KIRA-sanasto 2.0:lla, johon pyritään saamaan Paikkatietoverkoston jäseniä mukaan. Käytännön työvälineitä semanttisen yhteentoimivuuden parantamiselle on toteutettu YTI-hankkeessa (mm. koodieditori, nimistöeditori sekä tietomallieditori). Helsingin kaupunki on
myös aloittanut asemakaavan digitalisaatio -hankkeen johon liittyy myös asemakaavasanaston määrittelytyö.
Mietittiin, olisiko tarpeen laatia aihepiiristä uutiskirje. Kansallisesta koodistopalvelusta toivottiin myös esitystä.
Todettiin tarpeelliseksi jatkaa kärkiteemaa ensi vuonna, mutta uudella otsikolla ja laajemmalla scopella.

4. Ajankohtaiset asiat
Muita ajankohtaisia asioita ei ollut. Paikkatietopoliittinen selonteko on nyt kommenttikierroksella.

5. Kärkiteemojen jatkaminen ja mahdolliset uudet teemat vuodelle 2017
Paikkatietostrategian toimeenpanon tukeminen, Paikkatiedon koulutus ja osaaminen ja Rakennetun ympäristön tietovarantojen yhteentoimivuus ja käsitteistö -kärkiteemojen jatkoa esitettiin.
Uusia aihe-ehdotuksia ei tullut, mutta asia on pohdinnassa vuosikokoukseen asti.

6. Vuosikokous ja seminaari joulukuussa 2017
Paikkatietoverkoston vuosikokous sovittiin järjestettäväksi torstaina 14.12.2017 klo.12-15. Tilavaraus selvitetään
vielä.
Seminaarin aiheeksi ehdotettiin tietoiskuja ajankohtaisista hankkeista, kuten Paikkatietoalustasta ja Paikkatietopoliittisesta selonteosta.
Sovittiin, että Soukki ja Muhli laativat ohjelmarungon.
Tarkoitus on saada paikalle tahot, joita ei ole onnistuttu tavoittamaan muissa tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi
kuntapuoli. Tiedotuskanavat: Toivonen tiedottaa asiasta opiskelijoille. MMM:n jakelulistaa kunnille pidettiin hyvänä. Myös ELYille olisi hyvä tiedottaa.

7. Muut asiat
Verkoston uutiskirjeen ilmestymisestä kysyttiin. Tarkoitus lähettää mahdollisimman pian, viimeistään lokakuun
puolessa välissä. Aiheina ovat muun muassa hankkeiden tilannekatsaukset ja lokakuussa järjestettävä tietotuotetyöpaja. Hermans voisi kirjoittaa myös jotain. INSPIRE-sihteeristö laatii alustavan uutiskirjeen, joka lähetetään
Paikkatietoverkoston ohjausryhmälle kommenteille.

