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KOKOUSMUISTIO
Ennen paikkatietoverkoston sääntömääräistä vuosikokousta järjestettiin seminaari, jonka esitysmateriaalit on julkaistu Paikkatietoikkunassa.

1. Kokouksen järjestäytyminen
Paikkatietoverkoston puheenjohtaja Kimmo Soukki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Inspire-sihteeristö huolehti kokouksessa sihteerin tehtävistä.
Kokouksen asialista hyväksyttiin.

2. Verkoston toimintasuunnitelma
Paikkatietoverkoston tehtävät
Muhli esitteli ehdotuksen verkoston tehtäviksi vuodelle 2017.
Hyväksyttiin tehtävät sillä muutoksella, että kohta 7 Verkosto seuraa ja jakaa tietoa maa- ja
metsätalousministeriön Paikkatietoalusta-hankkeen etenemisestä muotoillaan kattamaan laajemmin erilaisia digitalisaatiohankkeita, joissa paikkatieto on mukana.
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Toiminnan fokus v. 2017
Muhli kertoi, että Paikkatietoverkoston toiminnan fokus vuonna 2017 tulisi säilymään pääosin
samanlaisena kuin se oli vuonna 2016. Toiminta keskittyisi vuosittaisten kärkiteemojen toimintaan sekä tiedottamiseen. Aiemmin mukana ollutta ohjausryhmän seurantatyötä Muhli ehdotti
pudotettavaksi pois toiminnan fokuksesta. Vuonna 2016 ohjausryhmä kokoontui yhden kerran,
jolloin ainoa aihe oli vuosikokouksen ja vuoden 2017 toiminnan valmistelu. Verkoston tiedottamiskanavina toimivat Paikkatietoverkoston sähköpostilista, Paikkatietoikkuna, somekanavat
sekä n. 4 kertaa vuodessa julkaistava uutiskirje Paikkatietoverkoston katsaus.
Kärkiteemat v. 2017
Keskeisenä osana Paikkatietoverkoston toimintaa ovat vuosittaiset kärkiteemat. Kunkin kärkiteeman ”organisaation” muodostavat teeman vetäjä(t), sihteeri(t) sekä teeman toimintaan osallistuvat Paikkatietoverkoston jäsenet. Kärkiteemojen toiminta koostuu toiminnan suunnittelukokouksista (kickoff) sekä kickoffissa päätetyistä seminaareista, työpajoista, keskustelutilaisuuksista, viestintäkampanjoista, uutiskirjeistä, kannanotoista ym. käytännön toimista.
Kärkiteeman kesto on yksi vuosi, mutta toiminta-aikaa voidaan jatkaa vuosikokouksessa verkoston päätöksellä. INSPIRE-sihteeristö tukee kärkiteemojen toimintaa. Muuta etukäteen varattua rahoitusta kärkiteemoille ei ole.
Verkoston yhteyttä paikkatietoasiain neuvottelukuntaan PATINE:en pidettiin tärkeänä. PATINE
ei ole mukana verkoston toiminnassa, mutta PATINE:lle tiedotetaan säännöllisesti verkoston
toiminnasta. Tiedottamisesta huolehtii PATINE:n laajennettu sihteeristö ja Inspire-sihteeristö.
Verkoston yhdeksi tavoitteeksi vuodelle 2017 ehdotettiin myös verkoston koon ja näkyvyyden
kasvattaminen.
Muhli esitteli vuodelle 2017 ehdotettuja kärkiteemoja. Lyhyet kuvaukset teemojen käynnistämisen taustasta, tavoitteista ja toiminnan sisällöstä on esitetty verkoston toimintasuunnitelmassa.
Vuonna 2016 toimineen Kansalliset paikkatietotuotteet Inspire-yhteensopivasti kärkiteeman toimintaa päätettiin jatkaa vuonna 2017. Kärkiteeman vetäjinä jatkavat Lena Hallin-Pihlatie (SYKE) ja Panu Muhli (MML).
Uutena kärkiteemana vuonna 2017 aloitettavaksi hyväksyttiin Paikkatiedon koulutus ja
osaaminen. Kärkiteeman puheenjohtajana vetäjänä toimii Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto).
Uutena kärkiteemana vuonna 2017 aloitettavaksi hyväksyttiin Rakennetun ympäristön tietovarantojen yhteentoimivuus ja käsitteistö. Kärkiteeman vetäjänä toimii Outi Hermans (Helsingin kaupunki).
Uutena kärkiteemana vuonna 2017 aloitettavaksi hyväksyttiin Paikkatietostrategian toimeenpanon tukeminen. Kärkiteeman vetäjinä toimivat Anna Mustajoki (Tampereen kaupunki)
Riitta Teiniranta (Suomen ympäristökeskus).
Vetäjät muodostavat yhdessä INSPIRE-sihteeristön kanssa kunkin teeman puheenjohtajiston.
Puheenjohtajisto laatii tarkennetun toimintasuunnitelman kärkiteemoille vuoden 2017 alussa.
Verkoston toimintasuunnitelma hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.
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3. Vastuuhenkilöiden valinta
Valittiin verkoston puheenjohtaja ja ohjausryhmä vuodelle 2017.
Verkoston puheenjohtajana jatkaa Kimmo Soukki (Terrasolid Oy).
Ohjausryhmän jäseninä ja samalla verkoston varapuheenjohtajina toimivat verkoston kärkiteemojen vetäjät Anna Mustajoki (Tampereen kaupunki), Lena Hallin-Pihlatie (SYKE), Tuuli
Toivonen (Helsingin yliopisto) ja Outi Hermans (Helsingin kaupunki). Verkoston ohjausryhmään
valittiin lisäksi ProGIS ry:n edustajana puheenjohtaja Miikka Mäkelä.
Verkoston sihteeristön tehtävässä jatkaa Maanmittauslaitoksessa toimiva INSPIRE-sihteeristö.

4. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

