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Saatavuus?

Metadata?

Käyttöehdot?

Koneluettavuus?

Ajantasaisuus?

Formaatti?

Maksullisuus?

Avointa 
paikkatietoa? 

Eh? Hmm…

Ymmärrettävyys?

Uudelleenkäytettävyys?

Laatu?

Alkuperä?

Lisenssi?

Laillisuus?

Poikola, Kola, Hintikka: Julkinen data, johdatus tietovarojen avaamiseen

Tekijänoikeus?

Yksityisyyden suoja?

Rajapinta?

INSPIRE?

PSI?

Julkinen/julkishallinnon/avoin? Maksuperustelaki?



Julkisen 
paikkatiedon 
avaaminen

PSI-direktiivi

Kilpailulain-
säädäntö

Henkilö-
tietolaki

INSPIRE-
direktiivi

Ympäristö-
direktiivi

Julkisuuslaki

Maksu-
perustelaki

Tieto-
politiikka

Tilastolaki

Sopimus-
käytännöt

Käyttöehdot

Tieto-
yhteiskunta
-strategia

Laki paikkatieto-
infrastruktuurista



Erään konsultin näkökulma: 

Tiedon maksullisuus

Pöh! Hyvän paikkatiedon 
maksullisuus ei ole meidän 

projekteissamme 
liiketoiminnan este.

Hannes Hankevelho,
Isokonsultti Oyj

Tuulipuiston sijoitus

Ympäristövaikutusten arviointi

Jakelureittien suunnittelu

Liikekeskukselle paikka

Toimipisteverkon mitoitus

Kaupungin vesihuoltostrategia

Kiinteistöjen hallinta



Toisen konsultin näkökulma: 

Tiedon saatavuus

Kato, aika on fyffeä! 
Tiedon nopea saatavuus 

on meille kova juttu! 

Tiedon etsiminen

Metadata? Toimitusaika

Formaatti- ja koordinaattimuunnokset

Projektiaikataulu

Oman työn kustannukset

Kuvaustekniikka

Jyrki Jämeräkoura,
Tehokonsultti Oy

Jäykät sopimuskäytännöt



Case: Liikennesuunnittelu (Aarnikko 2007):

Tiedon hyödyntämisen ongelmia

Lähtöaineiston hankinnan haasteet 
väylä- ja liikennesuunnittelussa
 Tieto on hajallaan
 Tiedon saaminen hankalaa (sopimukset, 

tietosuoja)
 Tiedon formaatti vaihtelee
 Aikatauluongelmat
 Käytetäänkö vanhaa tietoa ?
 Jääkö tieto hyödyntämättä ? 
 Kustannukset vähentävät työn 

suunnitteluosuutta

Tenho Aarnikko, Sito Tampere Oy, 2007



 Lähtötiedon hankinnan kustannukset
 tiedonhankinnan osuus suunnittelukustannuksista 

vaihtelee 2-10 %
 tehokas tietojärjestelmä vähentäisi tiedonsaanti-

kustannuksia arviolta noin 50 %
 hankintakustannuksia oleellisempi kustannuserä 

on hankintaan käytetty aika

 Säästöpotentiaali
 infrasuunnittelun volyymi on Suomessa 150 - 200 

milj. €/v
 tehostamalla lähtöaineiston hankintaa voidaan 

kustannuksia vähentää noin 1-5 milj. €/v

Tenho Aarnikko, Sito Tampere Oy, 2007

Case: Liikennesuunnittelu (Aarnikko 2007):



Pienyrittäjän näkökulma: 

Kiusana jäykät toimintamallit

www.luontoportti.fi

Lempo soikoon! Jäykät 
toimintamallit haittaavat 
palvelujen kehittämistä! 
Tämä on innovaatioiden 

jarruttamista! Turkanen!





Pienyrittäjän näkökulma: 

 Laadukas ja kattava kokoelma valokuvia kasveista, 
linnuista, perhosista, kaloista, …

 Lajeja voi etsiä monipuolisilla hakuehdoilla
 Palvelu on luotu kahden toimittajan kutsumuksena, 

elämäntyönä
 Haaveena ollut pitkään saada sijainti hakuehdoksi
 Investointikyky olematon
 Taustakarttoja ei ole saatu käyttöön 
 tilanne on nyt muuttunut

 Avoimen paikkatiedon puute rajoitti pitkään 
liiketoiminnan mahdollisuuksia

www.luontoportti.fi



Kaupallisen palveluntuottajan näkökulma: 

Erilaiset käyttöehdot eri toimijoille

www.luontoportti.fi

Voi himmeli! Julkiset toimijat 
saavat tietoa käyttöön 
paremmilla ehdoilla kuin 

yksityiset ja änkevät palveluilla 
kilpailemaan kaupallisten 

toimijoiden tontille. Hiivatin 
markkinahäiriköt!



EU:n näkökulma:



EU:n näkökulma:



INSPIRE

 INSPIREn inspiroimana toteutuvat
 Katselupalvelu
 Ensimmäiset aineistot 9.5.2011
 Lisää aineistoja 2013

 Latauspalvelu
 Ensimmäiset aineistot 2012
 Lisää aineistoja 2013

 Hakupalvelu (paikkatietohakemisto), 
luettelopalvelu, muunnospalvelu

 Iso asia paikkatiedon avoimuuden 
kannalta!





INSPIRE-verkosto

 Tavoitteena 
 paikkatietoinfrastruktuurin edistäminen

 INSPIRE-direktiivin toimeenpano

 Työryhmät
 Verkkopalvelut ja portaalit

 Paikkatietotuotteet ja harmonisointi

 Käyttöehdot ja sopimusmallit

 Infrastruktuurin hyödyntäminen

 Paikkatiedon termit ja ontologiat

 Toimintamallit ja sektorien roolit



Sopimusmalleista

 Jäykkä sopimuskäytäntö haittaa 
liiketoimintaa

 Esimerkki todellisesta 
maailmasta

 Tiihosen aksiooma

 Ratkaisumalleja

 Kehityslisenssi

 Sujuvuutta 
”klik”-lisensseillä

Joo, joo, 
I agree.

Klik!



Paikkatietoa hyödyntävät sähköiset palvelut

SADe-projekti

Osallistumis-
ympäristö

Oppijan   
palvelut

Oma    
terveys

Rak.ymp.&
asuminen

Työnantaja-
palvelut

Hyvinvointi-
palvelu

Yrityksen
perustaminen

Palvelukokonaisuudet

Tukipalvelut
Asiointitili Suomi.fi Yritys-Suomi Kansalaisen

yleisneuvonta
Etäpalvelut ValtasaPalvelualusta








