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Paikkatiedon viitearkkitehtuurin
soveltamisen tavoitellut vaikutukset 1/2
•

Julkishallinto ei kerää, tallenna ja jalosta paikkatietoa vain omaan tarpeeseensa,
vaan jakaakseen sitä myös muille toimijoille.

•

Paikkatiedon avoimuus lisääntyy. Metatiedot ja yhteinen käsitteistö parantavat
tietojen löydettävyyttä ja tieto olemassa olevasta tiedosta luo uutta
kehityspotentiaalia.

•

Paikkatiedon ja paikkatietopalveluiden tarjonta kasvaa ja saatavuus paranee.

•

Yhteisesti sovitut tiedonsiirtokanavat ja toteutusstandardit parantavat
yhteentoimivuutta, nopeuttavat palveluiden käyttöönottoa ja tehostavat erilaisten
hyödyntämissovellusten kehittämistä.

•

Paikkatiedon hyödyntäjät saavat nopeammin, parempaa ja kattavampaa
palvelua, kun kehitystyössä hyödynnetään olemassa olevaa palvelutarjontaa.

Paikkatiedon viitearkkitehtuurin
soveltamisen tavoitellut vaikutukset 2/2
•

Ajantasaisen ja puolueettoman tiedon saaminen ja esittäminen helposti,
ymmärrettävässä muodossa ja avoimesti on suoraviivaista.

•

Tiedon ja palveluiden yhteiskäyttö parantaa laadukkaan tiedolla johtamisen
mahdollisuuksia organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

•

Demokraattisen päätöksenteon edellytykset paranevat.

Viitearkkitehtuuridokumentaatio
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/paikkatiedon-viitearkkitehtuuri
•

Noudattaa pääosin JHKAviitearkkitehtuurimallia
•

Päädokumentti (menetelmän mukainen
viitearkkitehtuuri)

•

Liite 1, Periaatetason arkkitehtuuri
(päädokumentista eriytetty taustoittava osa)

•

Liite 2, Viitearkkitehtuurin yhteenveto

Hissipuhe!

•

Liite 3, Viitearkkitehtuurin yhteenvetokuva

Tarkistuslista!

•

Liite 4, Viitearkkitehtuurin vaatimukset

•

Liite 5, Viitearkkitehtuurin
toimeenpanosuunnitelma

Soveltamisohje!

Paikkatiedon viitearkkitehtuurin
soveltaminen
•

Tarkoitettu paikkatietojen tuottajille, palveluratkaisujen kehittäjille ja tarjoajille
sekä paikkatiedon hyödyntäjille

•

Noudata paikkatiedon viitearkkitehtuuria ohjenuorana aina kun olet
suunnittelemassa ja/tai uudistamassa paikkatietoihin liittyviä tietojärjestelmiä ja
sovellusratkaisuja!

•

Tarkista oman organisaatiosi yhteentoimivuuden taso viitearkkitehtuurin Liitteen
4 taulukon avulla (Paikkatiedon viitearkkitehtuurin vaatimukset)
•

Yksittäinen toteutus

•

Laajempi toimintokokonaisuus

•

Organisaatiotason tavoitetilan arviointi

Soveltamisen askeleet
organisaatiotasolla
•

Perehdy viitearkkitehtuurin sisältöön!

•

Poimi olennaisin omalta kannaltasi ja jaa tietosi!

•

Laadi tavoitetilan arkkitehtuuri paikkatiedon viitearkkitehtuurin näkökulmasta jos
hankkeesi on laaja
•

”Paikkatietoisuus” omassa organisaatiossa

•

Älä rakenna aina uutta, käytä olemassaolevia palveluita niin paljon kuin
mahdollista!

•

Kuvaa, tuotteista ja jaa paikkatietosi myös muiden kuin oman organisaation
käyttöön – aina lähtökohtana!
•

•

Joskus toteutuskustannus voi olla suurempi kuin yksittäisratkaisussa mutta hyöty
kertautuu pidemmällä tähtäimellä!

Seuraa hankkeittesi toimeenpanoa, huomioidaanko paikkatiedon
viitearkkitehtuurin linjaukset!

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri, liite 3 yhteenvetokuva

Paikkatietoinfrastruktuurin looginen jäsennys

Julkisen hallinnon
paikkatiedon viitearkkitehtuuri
Paikkatiedon viitearkkitehtuuri määrittelee
kansallisen paikkatietoinfastruktuurin eli
paikkatiedon ja siihen liittyvien toiminnallisuuksien
tuotteistus- ja yhteiskäyttömallin.
Arkkitehtuuri määrittelee infrastruktuurin toimintaprosessit, tiedon ja
toimintojen tuotteistusketjun sekä yhteentoimivat ja yhteiskäyttöiset
paikkatietopalvelut.
Kuva 1 Tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys

Kohde

Rajaukset

Viitearkkitehtuurin kohteena
on paikkatiedon ja siihen
liittyvien toiminnallisuuksien
semanttinen ja tekninen
yhteentoimivuus. Näiden
avulla tavoitellaan
organisaatioiden
yhteentoimivuutta
paikkatiedon yhteiskäytön
alueella.

•

Viitearkkitehtuuri
perustuu
paikkatietoinfrastruktuurin
lainsäädäntöön

•

Paikkatietopalvelut kehitetään
lähtökohtaisesti avoimiksi,
yhdisteltäviksi, yhteentoimiviksi
ja yhteiskäyttöisiksi.

•

Viitearkkitehtuuri keskittyy
tiedon jalostamiseen ja
julkaisuun
yhteentoimivalla tavalla.
Se ei kuvaa
hyödyntämisen tapoja.

•

Hallintamallin avulla varmistetaan
paikkatietopalveluiden jatkuvuus,
palvelutaso ja elinkaari. Palveluita
kehitetään käyttäjätarpeiden
perusteella.

•

Paikkatietopalvelut ovat
laadukkaita ja ne tarjoavat
kattavan, luotettavan ja
ajantasaisen tiedon.

•

Paikkatietoinfrastruktuuri on
kaksisuuntainen ja
vuorovaikutteinen: se tarjoaa
palvelut tiedon tuottamiseen,
käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä
palveluihin ja tietoon liittyvän
palautteen antamiseen ja
käsittelyyn.

Paikkatiedon yhteentoimivuuden tasot

Keskeiset linjaukset

Toimeenpano
Viitearkkitehtuuria toteutetaan toiminnan ja siihen liittyvän
tiedonhallinnan kehittämisen osana. Toimeenpano tarkoittaa
mm. seuraavia tehtäviä:
1.

Aineistojen tunnistaminen, kuvailu ja metatietojen
julkaisu

2.

Paikkatiedon ja toiminnallisuksien tuotteistaminen

3.

Palveluiden kehittäminen ja julkaisu

4.

Palveluiden käyttöönotto, hyödyntäminen ja kehittäminen

5.

Viestintä

Kuva 2 Paikkatiedon yhteentoimivuuden osat ja niihin
liittyvät keskeiset yhteentoimivuusvaatimukset

www.avoindata.fi/data/fi/dataset/paikkatiedon-viitearkkitehtuuri
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Jatkokehityskohteita 1/2
Kohde

Kuvaus

Reaaliaikainen tiedon
tuotto ja jakelu

Reaaliaikainen paikkatieto muodostaa erityistapauksen, jossa paikkatietoa
syntyy, sitä jalostuu ja hyödynnetään jatkuvana virtana. Tähän liittyvät
toimintamallit ja ratkaisut tulisi kuvata.

Vastuunjakomalli ja
omistajuudet

Paikkatiedon vastuut perustuvat erilaisiin lainsäädännön velvoitteisiin.
Vastuita tulisi selkeyttää ja vahvistaa työnjakoa eri toimijoiden kesken.

Käyttöehtojen
yhdenmukaistaminen ja
sähköinen
liittymisprosessi

Paikkatietopalveluiden laajan ristiin hyödyntämisen kannalta olisi tärkeää,
että palvelut olisivat käytettävissä yhdenmukaisin käyttöehdoin. Tällaiset
käyttöehdot tulisi luoda.
Palveluiden sähköinen käyttöönottoprosessi ja sen ratkaisusuositukset
tulisi kuvata.

Avoin lähdekoodi
palveluiden toteutuksessa

Paikkatietostrategian suosittama avoimen lähdekoodin hyödyntäminen
vaatii jatkotyöstöä ja ohjeistusta. Nyt painopiste on standardeissa eikä
toteutusteknologioissa.

Paikkatietopalveluiden
hyödyntäminen sekä
julkisen ja yksityisen
sektorin välinen
vuoropuhelu

Viitearkkitehtuuri painottuu palveluiden kehittämiseen ja tarjontaan.
Jatkokehityskohteena tulisi avata palveluiden hyödyntämistä ja
loppukäyttäjäpalveluiden toteuttamista niiden päälle.
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Jatkokehityskohteita 2/2
Kohde

Kuvaus

Käyttövaltuushallinnan
malli

Käyttövaltuushallinnan kehittäminen huomioimaan tiukemmin mm.
kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisut ja koko
paikkatietoinfrastruktuurin kehittyminen

Paikkatietopalveluiden
kategorisoinnin
kehittäminen

Paikkatietopalveluiden jako sisältöpalveluihin ja käsittelypalveluihin on
osoittautunut ongelmalliseksi. Kategorisointia tulisi kehittää ja häivyttää
jakoa tiedon ja toiminnallisuuden välillä.

Paikkatiedon
laadunhallinta

JHS 160 paikkatiedon laadunhallinta on vanhentunut. Tulisi uudistaa ISO
19157 data quality –standardia vastaavaksi

Paikkatietopalveluiden
hallintamalli

Esitetty ylätasolla. Tulisi tarkentaa ja sovittaa paikkatietopalveluiden
hallintaan.

Käsitteistön harmonisointi: lainsäädäntö, paikkatietostrategia, paikkatiedon viitearkkitehtuuri,
JHS-suositukset, Geoinformatiikan sanasto ja muut sanastot, …

Kiitos!
Kysymyksiä, palautetta?
panu.muhli@nls.fi
inspire@nls.fi

