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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi paikkatietoin-
frastruktuurista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
paikkatietoinfrastruktuurista. Lailla pantai-
siin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhtei-
sön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta eli niin sanottu INSPIRE-
direktiivi. 

INSPIRE-direktiivin tavoitteena on syste-
matisoida ja yhtenäistää tiettyjen julkisen 
hallinnon hallussa olevien tietovarantojen 
hallintaa ja käytettävyyttä. Direktiivin mu-
kaisten toimenpiteiden toteuttaminen tehos-
taa olemassa olevien tietovarantojen käyttöä, 
lisää viranomaisten välistä tietoyhteistyötä ja 
luo edellytykset entistä monipuolisempien 
kansalaispalveluiden syntymiselle. Direktiivi 
ja sen mukaiset toimenpiteet tehostavat eri-
tyisesti ympäristöasioiden hoitoa, mutta sa-

moja aineistoja ja palveluita käytetään laajas-
ti useilla eri toimialoilla hallinnossa ja elin-
keinoelämässä. 

Ehdotetun lain tarkoituksena on parantaa 
viranomaisten hallussa olevien paikkatietojen 
saatavuutta luomalla yhtenäinen paikkatie-
toinfrastruktuuri ja saattamalla sen palvelut 
laajasti käytettäviksi. Paikkatietoinfrastruk-
tuuri muodostaisi Suomen osalta perustan 
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuu-
rille. Laissa olisi säännökset muun muassa 
viranomaisten velvollisuudesta saattaa lain 
soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot 
tietoverkkoon saataville ja näitä aineistoja 
koskevasta hakupalvelusta samoin kuin vi-
ranomaisten välisestä tietojenvaihdosta.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 15 päivänä toukokuuta 2009. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on 
panna täytäntöön direktiivi 2007/2/EY Eu-
roopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin 
perustamisesta eli niin sanottu INSPIRE-
direktiivi. Direktiivi tuli voimaan 15.5.2007. 

INSPIRE-direktiivin tavoitteena on syste-
matisoida ja yhtenäistää tiettyjen julkisen 
hallinnon hallussa olevien tietovarantojen 
hallintaa ja parantaa niiden käytettävyyttä 
kehittämällä tietokohteiden sijaintitietojen 
käsittelyä ja tietopalvelua. Direktiivin täytän-
töönpanolla tehostetaan olemassa olevien 
paikkatietovarantojen käyttöä erityisesti ym-
päristöasioiden hoidossa, lisätään viran-
omaisten välistä tietoyhteistyötä ja luodaan 
edellytyksiä entistä monipuolisempien kansa-
laispalveluiden syntymiselle.  

Ehdotetulla lailla luotava paikkatietoinfra-
struktuuri muodostaisi Suomen osalta perus-
tan Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruk-
tuurille ja olisi samalla osa laajempaa kansal-
lista paikkatietoinfrastruktuuria ja yleisem-
pää julkisen hallinnon tietoinfrastruktuuria. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Paikkatietojen hallinta, jakelu  
 ja käyttö 

Paikkatiedolla tarkoitetaan luonnollisen tai 
rakennetun ympäristön kohteita tai erilaisia 
ilmiötä koskevaa tallennettua tietoa, joka si-
sältää sijaintiviittauksen tiettyyn maantieteel-
liseen paikkaan, reittiin tai alueeseen. Paik-
katietoaineistolla tarkoitetaan tunnistettavissa 
olevaa paikkatiedoista muodostuvaa tietotek-
nistä kokonaisuutta. Aineistot yleensä ku-
vaavat jotakin yksittäistä tietoteemaa (esi-
merkiksi liikenneverkostoa, kiinteistöjaotus-
ta, rakennuksia) tai koostetta jonkin alueen 
teemoista (esimerkiksi valtakunnallinen 
maastotietokanta, kaava-alueen pohjakartta). 

Useat nykyiset tietovarannot ja perusrekiste-
rit ovat samalla myös paikkatietoaineistoja.  

Digitaalisten paikkatietojen tuottaminen ja 
hallinta lähti liikkeelle kartantuotannosta ja 
kiinteistötietojen hallinnasta 1970-luvun lop-
pupuolella ja on sittemmin vaiheittain laajen-
tunut lähes kaikille toimialoille. Pääsääntöi-
sesti paikkatietoja on kerätty ja paikkatieto-
tekniikkaa on sovellettu eri toimialojen tar-
peiden mukaisesti ja eri hallinnonalojen oh-
jauksessa. 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa ylei-
siin kartastotöihin ja paikkatietojen yhteis-
käyttöön sekä geodeettiseen tutkimukseen 
liittyvistä tehtäväalueista Suomessa. Näillä 
tehtäväalueilla operatiivisina laitoksina toi-
mivat maanmittauslaitos ja Geodeettinen lai-
tos.  

Kunnat vastaavat asemakaava-alueiden yk-
sityiskohtaisen kartaston ja paikkatietoaineis-
ton tuottamisesta yleis- ja asemakaavoitusta 
sekä rakentamista varten. Lisäksi monien eri 
virastojen ja kuntien tietohallintoon sisältyy 
myös paikkatietojen käsittelystä ja hallinnas-
ta vastaava yksikkö tai toiminto. 

Määräävänä tekijänä paikkatietojen keruus-
sa ja hallinnassa ovat olleet pääasiassa orga-
nisaatiokohtaiset tarpeet ja markkinoilla ol-
leiden ohjelmistojen asettamat reunaehdot. 
Varta vasten laajaan yleiseen käyttöön tuotet-
tavia aineistoja ovat maanmittauslaitoksessa 
yleisten kartastotöiden puitteissa kerätyt ja 
ylläpidetyt paikkatietoaineistot ja kartat  

Paikkatietojen teknistä yhteiskäyttöisyyttä 
on pyritty kehittämään jo 1980-luvulta lähti-
en erilaisina vapaaehtoiseen yhteistyöhön pe-
rustuvina hankkeina. Laaja-alaisia ja syste-
maattisia yhteiskäyttöä edistäviä tietoaineis-
tojen tuottamiseen ja keräämiseen vaikutta-
neita harmonisointitoimenpiteitä ei ole tois-
taiseksi juurikaan toteutettu. Suomessa ei 
myöskään ole olemassa yhtenäistä hallinnol-
lisissa määräyksissä tai lainsäädännössä mää-
riteltyä ja organisoitua direktiivissä tarkoitet-
tua paikkatietoinfrastruktuuria. Yhteiskäyttöä 
on Suomessa edistetty yhteisillä teknisillä 
suosituksilla, tiedottamisella ja julkisen hal-
linnon paikkatietopalveluilla. 
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Valtioneuvoston asettama Paikkatietoasiain 
neuvottelukunta valmisteli vuosina 2003-
2004 osana  hallituksen tietoyhteiskuntaoh-
jelmaa kansallisen paikkatietostrategian vuo-
sille 2005 - 2010. 

Kansallinen paikkatietostrategia 2005 - 
2010 kuvaa periaatteita, tavoitteita ja toi-
menpiteitä, joiden mukaisesti paikkatietojen 
yhteiskäyttöä tulee Suomen kehittää. Strate-
gian tavoitteet ja toimenpiteet ovat monilta 
osin yhteneviä INSPIRE-direktiivin kanssa.  

Paikkatietojen yhteiskäyttö käsittää laajasti 
ottaen tietojen tekniseen muotoon ja sisäl-
töön liittyviä yhteensopivuustavoitteita, yh-
teiskäyttöä tukevia palveluita sekä tietojen 
käyttöä määritteleviä periaatteita ja sopimuk-
sia. Käytön periaatteisiin liittyvät läheisesti 
myös maksullisuuskysymykset. 

Yleisesti toisten organisaatioiden keräämät 
tiedot vielä siirretään järjestelmistä toiseen ja 
useimmiten muutetaan vastaanottavan järjes-
telmän mukaiseen rakenteeseen. Vasta viime 
vuosina on kehittynyt reaaliaikaista yhteis-
käyttöä tukevia standardeja rajapinta-
tekniikoita, jotka mahdollistavat aidon yh-
teiskäytön syntymisen. Haasteita on kuiten-
kin edelleen eri tietovarantojen sisällöllisen 
yhteiskäyttöisyyden kehittämisessä, organi-
saatiorajat ylittävien tietotarpeiden huomioi-
misessa ja yhteiskäytön pelisäännöissä.   Yh-
teiskäyttöä on pyritty edistämään laaja-
alaisena yhteistyönä valmisteltujen harmo-
nisointia tukevien JHS-järjestelmän mukais-
ten suositusten avulla. 

Yhteiskäyttö ja tiedonvaihto perustuvat 
edelleen valtaosin tiedon luovuttamisen yh-
teydessä tai palvelurajapinnan avaamisen yh-
teydessä tehtävään sopimukseen, jossa mää-
ritellään mm. käytön ehdot, käyttöoikeuden 
kesto ja päivitykset. Tietojen käyttöoikeuksi-
en luovutukset ovat laajasti maksullisia, mut-
ta myös maksuttomia aineistoja on saatavilla. 
Maksukäytännöt liittyvät usein tietoa tuotta-
van organisaation toiminnan rahoitusjärjeste-
lyihin. 

Paikkatietoaineistoja kuvaavia niin sanottu-
ja metatietoja on Suomessa koottu ensimmäi-
sen kerran jo 1990-luvun alkupuolella ja 
maanmittauslaitos on ylläpitänyt vuodesta 
1992 lähtien palvelua, jonka kautta tiedot 
ovat olleet käytettävissä (paikkatietohake-
misto). Vastuu metatietojen tuottamisesta ja 

ylläpidosta on ollut aineistojen tuottajilla ja 
ylläpitäjillä. Uusi metatietopalvelu on otettu 
käyttöön maanmittauslaitoksessa vuonna 
2007. 24.12.2008 voimaan tullut INSPIRE-
direktiivin metatietoja koskeva täytäntöön-
panosääntö ja vuonna 2009 voimaan tuleva 
hakupalveluja koskeva toimeenpanosääntö 
edellyttävät palvelun uudistamista.  Prosessin 
keskeneräisyyden vuoksi nykyinen palvelu ei 
sisällä vielä kattavasti keskeisten aineistojen 
metatietoja. 
 
2.1.2 Lainsäädäntö 

Yleistä 
 

Suomessa on varsin vähän lainsäädäntöä, 
jonka voisi katsoa koskevan nimenomaisesti 
paikkatietoja tai paikkatietoinfrastruktuurin 
kehittämistä. Paikkatietojen tuottamisesta on 
säädetty yleisellä tasolla tietyissä viranomai-
sia koskevissa erityislaeissa, mutta vielä use-
at viranomaiset tuottavat paikkatietoja ja yli-
päätään ylläpitävät laajoja tietoaineistoja il-
man, että siitä olisi erikseen säädetty.  

Velvollisuus tietojen keräämiseen ja ylläpi-
toon voi perustua myös tietyn sektorin sub-
stanssilainsäädäntöön sisältyvään säännök-
seen kuten vesienhoidon järjestämisestä an-
netun lain (1299/2004) 5 ja 7 §:ssä ja luon-
nonsuojelulain (1096/1996) 21 §:ssä. Tällai-
sia yleisiä viittauksia paikkatiedon keräämi-
seen ilman täsmällisempiä tiedonhallintaa 
koskevia säännöksiä on Suomen lainsäädän-
nössä eri hallinnonaloilla useita kymmeniä. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja -
asetus (895/1999) sekä kaavoitusmittausase-
tus (1284/1999) velvoittavat ja ohjaavat yksi-
tyiskohtaisesti kuntia maankäytön suunnitte-
luun ja rakentamiseen liittyen laajaan paikka-
tiedonkeruuseen, hallintaan ja -jakeluun. 

Eräistä keskeisistä paikkatietoaineistoista 
tai -tietojärjestelmistä on säädetty myös 
omaa erityislainsäädäntöä. Tällaisina selvästi 
paikkatietoaineistoihin kohdistuvina lakeina 
voidaan pitää lähinnä lakia kiinteistötietojär-
jestelmästä ja siitä tuotettavasta tieto-
palvelusta (453/2002) sekä lakia tie- ja katu-
verkon tietojärjestelmästä (991/2003). Laa-
jempia yhteiskunnan perusrekistereitä koske-
via lakeja ovat puolestaan esimerkiksi par-
haillaan uudistettavana oleva väestötietolaki 
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(507/1993) ja laki sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-
lystä (159/2007), joiden nojalla ylläpidetään 
myös tiettyjä paikkatietoaineistoja. 

Paikkatietojen käytön kannalta merkittä-
vässä asemassa ovat yleiset viranomaisten 
tiedonhallintaa ja tietojen saatavuutta koske-
vat säännökset. Tietojen saatavuutta niin 
kansalaisten kuin toisten viranomaistenkin 
kannalta säätelevät muun muassa laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, 
jäljempänä julkisuuslaki), henkilötietolaki 
(523/1999) ja tilastolaki (280/2004). Tieto-
luovutuksissa perittävistä maksuista sääde-
tään osin myös julkisuuslaissa sekä valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla 
annetuissa asetuksissa. Lisäksi tietojen luo-
vuttamiseen voi kohdistua rajoituksia teki-
jänoikeuslain (404/1961) luettelosuojaa tai 
tietokantasuojaa koskevien säännösten kaut-
ta. 
 
Asiakirjojen julkisuus ja henkilötietojen suo-
ja 
 

Yksilön tiedolliset perusoikeudet ja hallin-
non julkisuus ovat informaatioyhteiskunnan 
keskeisiä osatekijöitä. Suomessa viranomai-
sen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallen-
teet ovat perustuslain 12 §:n 2 momentin 
mukaan julkisia, jollei niiden julkisuutta ole 
välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen 
rajoitettu. Viranomaisten asiakirjat ovat 
myös julkisuuslain nojalla pääsäännön mu-
kaan julkisia, ja jokaisella on oikeus saada 
niistä tieto. Julkisuuslain 20 §:n mukaan vi-
ranomaisten on puolestaan huolehdittava sii-
tä, että yleisön tiedonsaannin kannalta kes-
keiset asiakirjat ovat tarpeen mukaan saata-
vissa yleisissä tietoverkoissa taikka muilla 
helposti käytettävissä olevilla keinoilla.  

INSPIRE-direktiivin soveltamisalaan kuu-
luvat paikkatietoaineistot olisivat merkittävil-
tä osiltaan julkisuuslaissa tarkoitettuja viran-
omaisten asiakirjoja. Viranomaisten välisen 
tietojen yhteiskäytön näkökulmasta merkitys-
tä on erityisesti julkisuuslain 29 ja 30 §:n 
säännöksillä salassa pidettävien tietojen an-
tamisesta toiselle viranomaiselle tai ulko-
maan viranomaiselle ja kansainväliselle toi-
mielimelle. Viranomainen voi antaa toiselle 
viranomaiselle tiedon salassa pidettävästä 

asiakirjasta, jos tiedon antamisesta on laissa 
erikseen nimenomaisesti säädetty. 

Tiedollisiin perusoikeuksiin liittyvät myös 
perustuslain 10 §:n 1 momentin säännökset 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojasta. 
Henkilötietolain (523/1999) säännöksillä tur-
vataan yksityiselämän ja yksityisyyden suo-
jaa henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötie-
don määrittely henkilötietolaissa vastaa yksi-
löiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetun direktiivin eli ns. henkilötietodirek-
tiivin (95/46/EY) määrittelyä. 

INSPIRE-direktiivi ei lähtökohtaisesti kos-
ke henkilötietoja, mutta jotkin sen sovelta-
misalaan kuuluvat kansalliset tietoaineistot 
voivat kuitenkin muodostaa myös henkilö-
tietolain tarkoittaman henkilörekisterin. 
Paikkatiedot ovat myös henkilötietolain tar-
koittamia henkilötietoja, jos ne voidaan yh-
distää tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 
henkilöön. Teknisesti on kuitenkin yleensä 
tarvittaessa mahdollista erottaa direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista kansallisista tie-
toaineistoista niihin sisältyvä paikkatieto ja 
henkilötieto. Tämä voi olla viranomaisten vä-
listä tietojen yhteiskäyttöä järjestettäessä 
merkityksellistä erityisesti henkilötietolain 6 
ja 7 §:ssä säädetyn käyttötarkoitussidonnai-
suuden periaatteen toteuttamiseksi. 
 
Tilastolainsäädäntö, maksuperustelainsää-
däntö, tekijänoikeuslainsäädäntö 
 

Tilastolaissa (280/2004) säädetään yleisesti 
valtion viranomaisten tilastojen laatimisessa 
sovellettavista tietojen keruuta ja tilastojen 
laadintaa koskevista menettelytavoista ja pe-
riaatteista. Tilastolaki koskee erikseen määri-
teltyjä tilastoviranomaisia ja tilastoja laativia 
muita viranomaisia. Tilastolain 4 luvussa 
säädetään tilastotarkoituksiin kerättyjen tieto-
jen luovuttamisesta. Myös tilastotarkoituksiin 
annettujen tietojen luovuttamiseen sovelle-
taan pääsääntöisesti julkisuuslain ja henkilö-
tietolain säännöksiä.  

Julkisuuslain 24 §:ssä on salassa pidettä-
viksi säädetty asiakirjat, jotka on annettu ti-
lastoviranomaiselle tilastojen laatimista var-
ten tai muulle viranomaiselle vapaaehtoisesti 
tutkimusta tai tilastointia varten. Salassa pi-
dettävien tietojen osalta tilastoviranomaisia 



 HE 18/2009 vp  
  

 

6 

koskevat kuitenkin tilastolain 13 §:n nojalla 
tiukemmat rajoitukset kuin muita viranomai-
sia eikä näistä rajoituksista voida poiketa ky-
seistä viranomaista koskevassa muussa eri-
tyislainsäädännössä. Toisaalta tilastolain 12 
§:ssä on säädetty tilastotarkoituksiin kerätty-
jen tietojen osalta poikkeus julkisuuslain 24 
§:n salassapitosäännöksestä, kun kyse on vi-
ranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen 
tuottamista kuvaavista taikka eräistä yritys- 
ja toimipaikkarekisteriin kuuluvista tiedoista. 
Tätä poikkeussäännöstä on luonnollisesti tul-
kittava suhteessa lähtökohtana olevaan tilas-
tosalaisuuteen nähden. 

Valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
säädetään Suomen viranomaisten ja laitosten 
suoritteista perittävien maksujen yleisistä pe-
rusteista. Maksuperustelain 6 §:n mukaan 
julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle pe-
rittävän maksun suuruuden tulee vastata suo-
ritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien ko-
konaiskustannusten määrää eli oma-
kustannusarvoa. Viranomaisten maksukäy-
täntöjä koskeneissa selvityksissä on kuiten-
kin todettu, että eri viranomaisten väliset erot 
maksuperustelain soveltamisessa ovat varsin 
suuria. Esimerkiksi perusrekisterilainsäädän-
nön tarveselvityksessä vuodelta 2006 (SM 
60/2006) todetaan, että viranomaisten mak-
sukäytännöt poikkeavat toisistaan jopa sa-
mantapaisten tietotuotteiden luovutuksissa.  

Paikkatietoaineistoon voi kohdistua myös 
tekijänoikeuslaissa (404/1961) säädettyjä oi-
keuksia. Oikeudet syntyvät teoksen tekijälle 
ja tietokannan tai luettelon kyseessä ollessa 
sen valmistaneelle organisaatiolle. Teossuoja 
kohdistuu teoksen ilmaisumuotoon. Luette-
losuoja syntyy, kun tietoja on yhdisteltynä 
suuri määrä. Tietokantasuoja puolestaan 
edellyttää, että tietokannan sisällön keräämi-
nen, varmistaminen tai esittäminen on edel-
lyttänyt huomattavaa panostusta. Pelkkä tieto 
sinänsä ei ole tekijänoikeuslain mukaan suo-
jattua. 
 
Ahvenanmaan asema 
 

Ahvenanmaan itsehallintolaissa 
(1144/1991) säädetään lainsäädäntövallan ja-
osta maakunnan ja valtakunnan välillä. Paik-
katietoja tai niiden yhteiskäyttöä ei mainita 
erikseen itsehallintolaissa. Maakunnan lain-

säädäntövaltaa koskevan 18 §:n mukaan 
maakunnalla on toimivalta muun muassa asi-
oissa, jotka koskevat maakunnan hallituksen 
alaisia viranomaisia ja laitoksia, kuntien hal-
lintoa, maakunnalle perittävien maksujen pe-
rusteita, rakennus- ja kaavoitustointa sekä 
luonnon- ja ympäristönsuojelua. Valtakun-
nalla on lainsäädäntövalta 27 §:n mukaan 
puolestaan muun muassa asioissa, jotka kos-
kevat valtion viranomaisten toimintaa, teki-
jänoikeutta, kiinteistönmuodostusta sekä 
standardisointia. 

INSPIRE-direktiivin säännökset jakautuvat 
itsehallintolain näkökulmasta eri tavoin maa-
kunnan ja valtakunnan lainsäädäntövallan 
piiriin kuuluviin asioihin riippuen siitä, mitä 
direktiivin elementtejä painotetaan. Direktii-
vin täytäntöönpanon voidaan kuitenkin kat-
soa kuuluvan selkeästi maakunnan lainsää-
däntövallan piiriin siltä osin, kun täytäntöön-
pano edellyttää maakunnan viranomaisten 
toiminnan sääntelyä. Edellä mainitun toimi-
alajaon mukaisesti maakunnan tai kuntien vi-
ranomaisilla lienee ainakin luonnon- ja ym-
päristönsuojelun sekä rakennus- ja kaavoitus-
toimen kannalta keskeisiä aineistoja, joiden 
osalta direktiivin täytäntöönpano edellyttänee 
maakunnan lainsäädäntö- tai muita toimenpi-
teitä. 
 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

2.2.1 INSPIRE-direktiivi 

Tavoite 
 

INSPIRE-direktiivin tavoitteena on yhtei-
sön ympäristöpolitiikkoja ja toimintoja tuke-
van paikkatietoinfrastruktuurin perustami-
nen. Tämä eurooppalainen paikkatietoinfra-
struktuuri perustuu jäsenvaltioiden perusta-
miin ja ylläpitämiin kansallisiin paikkatie-
toinfrastruktuureihin ja niiden perustaminen 
tapahtuu vaiheittain. Eurooppalaisen ja kan-
sallisten infrastruktuurien avulla pyritään pa-
rantamaan viranomaisten välistä tietojen yh-
teiskäyttöä ja tehostamaan siten paikkatiedon 
hyödyntämistä sekä takaamaan kansalaisille 
pääsy paikkatietoihin sähköisten viestintävä-
lineiden kuten Internetin kautta. 
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Keskeiset käsitteet ja soveltamisala 
 

Paikkatietoinfrastruktuurilla tarkoitetaan 3 
artiklan määritelmän mukaan 1) direktiivin 
mukaisesti tuotettuja, ylläpidettyjä tai saata-
ville asetettuja metatietoja, paikkatietoaineis-
toja ja paikkatietopalveluja, 2) yhteiskäyttöä 
tukevia yleisiä verkkopalveluja ja -
teknologioita, 3) tietojen yhteiskäyttöä, saa-
tavuutta ja käyttöä koskevia sopimuksia sekä 
4) koordinointi- ja seurantamekanismeja, -
prosesseja ja -menetelmiä. Infrastruktuuri on 
direktiivissä siten käsitteenä laaja. Direktiivi 
ei kuitenkaan sisällä säännöksiä paikkatiedon 
tuottamisesta tai keruusta. Velvoite tietojen 
tuottamiseen tai keräämiseen voi siten tulla 
mistä tahansa kansallisesta tai yhteisölain-
säädännöstä ja niissä kansallisille viranomai-
sille asetetuista tehtävistä. 

Myös paikkatieto on direktiivissä määritel-
ty varsin laajasti. Paikkatiedolla tarkoitetaan 
kaikkea tietoa, joka sisältää välittömän tai 
välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai 
maantieteelliseen alueeseen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa viittausta todelliseen paikan-
nettavaan asiaan tai ilmiöön eli paikkatieto-
kohteeseen. Viittaus voi olla toteutettu joko 
suoraan koordinaateilla tai epäsuorasti varsi-
naisen tarkasti määritellyn yksilöivän tunnis-
teen (esimerkiksi kuntakoodi, kiinteistötun-
nus, rakennustunnus tai tie-osanumero) avul-
la tai muun löyhemmän tunnisteen avulla 
(esimerkiksi katuosoite). Direktiivin sovel-
tamisala kattaa kuitenkin vain tietyt erikseen 
yksilöidyt paikkatietoja sisältävät aineistot. 

Paikkatietoaineistolla tarkoitetaan tunnis-
tettavissa olevaa paikkatietojen kokonaisuut-
ta. Aineistot yleensä kuvaavat jotakin yksit-
täistä teemaa (esim. liikenneverkosto, kiin-
teistöjaotus, rakennukset) tai koostetta jonkin 
alueen teemoista (esim. maastotietokanta, 
kaavan pohjakartta). Aineistoja hallitaan joko 
erillisinä tiedostoina tai tietokantoina. Direk-
tiivin määritelmissä paikkatietopalveluilla 
tarkoitetaan toimintoja, joita voidaan kohdis-
taa paikkatietoaineistojen sisältämiin paikka-
tietoihin tai niihin liittyvään metatietoon tie-
tokonesovelluksen avulla.  

Paikkatiedon, paikkatietoaineiston ja -
palvelun käsitteet eivät siten juurikaan rajaa 
direktiivin soveltamisalaa, vaan sovelta-
misalan määrittely tapahtuu 4 artiklan aset-

tamien edellytysten ja direktiivin liitteisiin 
sisältyvien tietoryhmien kuvausten kautta. 

Direktiivin velvoitteet kohdistuvat lähtö-
kohtaisesti vain viranomaisen hallussa ole-
viin paikkatietoihin. Direktiivin 4 artiklan 
mukaisesti sen säännöksiä voidaan osin so-
veltaa kuitenkin myös muiden osapuolten 
hallussa oleviin aineistoihin, jotka täyttävät 
niille täytäntöönpanosäännöissä asetetut vaa-
timukset. 

Arvioitaessa sitä, mihin organisaatioihin 
direktiivin velvoitteet Suomessa kohdistuvat, 
tulee ottaa huomioon erityisesti direktiivin 3 
artiklan mukainen viranomaisen määritelmä. 
Viranomaisella tarkoitetaan perinteisten hal-
lintoviranomaisten ja lakisääteisiä julkisia 
hallinnollisia tehtäviä hoitavien tahojen li-
säksi myös sellaisia muita henkilöitä, joilla 
on edellä mainittujen viranomaistahojen val-
vonnassa julkisia velvollisuuksia tai tehtäviä 
tai jotka tarjoavat näiden tahojen valvonnassa 
ympäristöön liittyviä julkisia palveluja. 

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat direk-
tiivin liitteissä lueteltuihin tietoryhmiin kuu-
luvat viranomaisten hallussa olevat sähköiset 
paikkatietoja sisältävät aineistot ja niiden si-
sältämiin tietoihin liittyvät paikkatietopalve-
lut. Tietoryhmiä tullaan täsmentämään ko-
mission johtamissa työryhmissä ja komiteas-
sa. Tietoryhmien kuvauksia täsmennetään ai-
neistojen yhteentoimivuutta koskevissa täy-
täntöönpanosäännöissä, joiden tulee valmis-
tua I liitteen osalta vuonna 2009 ja II ja III 
liitteiden osalta vuonna 2012. Lisäksi tieto-
ryhmien kuvauksia voidaan tarvittaessa mu-
kauttaa ympäristöön vaikuttavissa yhteisön 
politiikoissa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Lisäedellytyksenä velvoitteiden syntymi-
selle on 4 artiklan c alakohdan mukaan, että 
paikkatietoaineistot kuuluvat viranomaisen 
julkisen tehtävän piiriin. Jos samasta paikka-
tietoaineistosta on eri viranomaisten hallussa 
samanlaisia kopioita, sovelletaan direktiivin 
4 artiklan 2 kohtaa ainoastaan siihen alkupe-
räiseen versioon, josta eri kopiot ovat peräi-
sin. Nämä säännökset voivat siten rajata di-
rektiivin velvoitteiden kohdistumista tiettyyn 
viranomaiseen, jos se tuottaa paikkatietoai-
neistoja vain viranomaisen julkiseen tehtä-
vään kuulumatonta palvelutoimintaansa var-
ten tai jos se on saanut kyseisen aineiston 
haltuunsa toiselta viranomaiselta. 
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Poikkeusta yleisestä soveltamisalasta mer-
kitsee direktiivin 4 artiklan 6 kohdan sään-
nös, jonka mukaan direktiivi koskee hallin-
non alimmalla tasolla toimivia viranomaisia 
vain niiden aineistojen osalta, joiden keruuta 
ja levittämistä kansallinen lainsäädäntö edel-
lyttää. Tällä poikkeussäännöksellä on Suo-
messa merkitystä erityisesti arvioitaessa di-
rektiivin vaikutusta kuntien hallussa olevien 
paikkatietoaineistojen asemaan. 
 
Velvoitteet kansallisille viranomaisille 
 

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paik-
katietoja hallinnoivien viranomaisten tulee 
tuottaa kuvaustiedot (metatiedot) aineistoista 
ja niihin liittyvistä palveluista sekä asettaa 
aineistot sähköisen rajapinnan avulla muiden 
käyttäjien saataville. Velvoitteiden aikataulu 
riippuu tietoryhmästä ja aineistojen käsittely-
vaiheesta. Direktiivin tekniset velvoitteet tu-
lee ottaa nopeammin käyttöön kerättäessä 
uutta aineistoa tai muutettaessa voimakkaasti 
vanhoja aineistoja. 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on var-
mistettava, että kaikki vasta kerätyt ja raken-
teeltaan voimakkaasti muutetut paikkatieto-
aineistot ja vastaavat paikkatietopalvelut ovat 
saatavilla yhteisten täytäntöönpanosääntöjen 
mukaisina liitteittäin määräytyvien määräai-
kojen mukaisesti. Paikkatietoaineistot voi-
daan asettaa täytäntöönpanosääntöjen mukai-
sina saataville joko mukauttamalla olemassa 
olevia paikkatietoaineistoja tai käyttämällä 
direktiivissä tarkoitettuja muunnospalveluita. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on var-
mistettava, että viranomaisille tarjotaan tek-
ninen mahdollisuus yhdistää paikkatietoai-
neistot ja -palvelut direktiivin mukaisten pal-
veluiden verkkoon. 

Direktiivi velvoittaa jäsenmaata kehittä-
mään ja ylläpitämään verkkopalvelukokonai-
suutta, jonka avulla: 1) aineistojen kuvaus-
tiedot (metatiedot) ovat löydettävissä ja ana-
lysoitavissa (hakupalvelut), 2) aineistoja on 
mahdollista tarkastella karttakuvina yhtäai-
kaisesti (katselupalvelut), 3) aineistot ovat 
siirrettävissä omaan käyttöön (latauspalve-
lut), 4) aineistot on muunnettavissa teknisesti 
yhteensopivaan muotoon (muunnospalvelut) 
sekä 5) edellä mainittuja palveluja voidaan 
yhdistää ja käynnistää ketjutettuna. 

Jäsenmaan tulee huolehtia siitä, että kaikki 
soveltamisalaan kuuluvat aineistot ovat saa-
tavilla edellä kuvatussa palveluverkossa. 
Tämä edellyttänee myös aineistojen hallinta- 
ja rajapintapalveluiden käyttöönottoon liitty-
vien asiantuntija- ja muiden tukipalveluiden-
toteuttamista osana yhteiskäyttöä tukevia 
yleisiä tukipalveluita erityisesti niitä organi-
saatioita varten, jotka eivät itse kykene näitä 
palveluita itsenäisesti toteuttamaan. 

Direktiivi velvoittaa jäsenmaata ottamaan 
käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
aineistojen yhteiskäyttö viranomaisten kes-
ken. Direktiivissä yhteiskäyttöä koskevat 
toimenpiteet on rajattu koskemaan vain niitä 
tilanteita, joissa viranomaiset suorittavat sel-
laisia julkisia tehtäviä, jotka voivat vaikuttaa 
ympäristöön. Lisäksi yhteiskäyttöä koskeva 
17 artikla kohdistuu vain 3 artiklan 9 kohdan 
a ja b alakohdassa tarkoitettujen viranomais-
ten väliseen yhteiskäyttöön. Yhteiskäytön 
osalta viranomaisten joukko on siten periaat-
teessa hieman suppeampi kuin direktiivin 
muissa säännöksissä. Yhteiskäyttö tulee 
mahdollistaa kansallisten viranomaisten li-
säksi myös muiden jäsenvaltioiden viran-
omaisten sekä tiettyjen kansainvälisten yhtei-
söjen kanssa. 

Direktiivi velvoittaa nimeämään kansalli-
sen yhteystahon, jonka tehtävänä on vastata 
direktiiviä koskevasta yhteydenpidosta ko-
mission kanssa. Lisäksi direktiivi velvoittaa 
perustamaan eri hallinnon tasot kattavat ra-
kenteet koordinoimaan direktiivin toimenpa-
noa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin 
kehittämistä sekä tukemaan yhteystahoa. 

Direktiivi velvoittaa jäsenmaita raportoi-
maan kolmen vuoden välein direktiivin täy-
täntöönpanon toteutumisesta. Ensimmäinen 
raportointi on tehtävä vuonna 2010. 
 
Tietojen julkinen saatavuus ja maksullisuus 
 

INSPIRE-direktiivissä säädetään tietojen 
julkisesta saatavuudesta verkkopalveluiden 
osalta 11 ja 13 artiklassa. Paikkatietoaineisto-
jen ja -palveluiden julkista saatavuutta voi-
daan rajoittaa 13 artiklassa luetelluilla perus-
teilla. 

Julkisen saatavuuden rajoituksia koskevaa 
13 artiklaa ei sovelleta silloin kun kyse on 17 
artiklan mukaisesta viranomaisten välisestä 
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paikkatietojen yhteiskäytöstä. Tarkoituksena 
on ollut mahdollistaa viranomaisten välillä 
paikkatietojen luovutukset laajemmin kuin 
luovutettaessa tietoja viranomaiselta kansa-
laisille tai yrityksille. Toisaalta yhteiskäyttöä 
koskevan 17 artiklan 6 kohta sisältää viitta-
uksen paikkatietoaineistojen ja -palveluiden 
käyttöä säänteleviin kansallisen lainsäädän-
nön vaatimuksiin ja 7 kohdassa annetaan 
mahdollisuus rajoittaa yhteiskäyttöä oikeu-
den toteutumiseen, yleiseen turvallisuuteen, 
maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhtei-
siin liittyvillä perusteilla. 

Direktiivissä säännellään paikkatietojen 
maksullisuutta kansalaisille suunnattavien 
verkkopalveluiden osalta ja toisaalta viran-
omaisten välisissä tietojen luovutuksissa. Di-
rektiivin johdannossa todetaan paikkatietoin-
frastruktuurin onnistuneen toteuttamisen 
yleensä edellyttävän, että ainakin osa palve-
luista on kansalaisille maksuttomia. Tästä 
johtuen 14 artiklassa edellytetään, että haku- 
ja katselupalvelut ovat pääsääntöisesti saata-
villa maksutta. Katselupalveluista voidaan 
kuitenkin periä maksuja, jos maksut turvaa-
vat paikkatietoaineistojen ja tietopalveluiden 
ylläpitämisen, erityisesti kun kyse on hyvin 
laajoista usein päivitettävistä tiedoista. Esi-
merkkinä tällaisista tiedoista ovat säähavain-
toja ja kiinteistöjä koskevat tiedot.  

Kun verkkopalveluista peritään maksuja, 
tulee 14 artiklan mukaisesti varmistaa, että 
käytettävissä on sähköisen kaupankäynnin 
palveluja. Tällaisiin palveluihin voi liittyä 
käyttöehtoja tai ne voivat olla käyttöluvan 
varaisia. 

Viranomaisten välistä tietojen yhteiskäyt-
töä koskevassa direktiivin V luvussa tavoit-
teena on poistaa kaikki käytännön esteet 
paikkatietojen sujuvalta saamiselta ympäris-
töön liittyvien julkisten tehtävien hoitamisek-
si. Paikkatietoja toimittavat viranomaiset 
voivat 17 artiklan 3 kohdan perusteella jä-
senmaiden soveltaman tietopolitiikan mukai-
sesti edellyttää käyttölupia ja periä tiedoista 
maksuja niitä käyttäviltä viranomaisilta tai 
yhteisön toimielimiltä. Perittävät maksut ei-
vät kuitenkaan saisi ylittää sitä vähimmäista-
soa, jolla voidaan varmistaa tietoaineistojen 
ja -palveluiden tarvittava laatu ja tarjonta se-
kä kohtuullinen tuotto investoinneille. Viran-
omaisten omarahoitusvaatimukset voidaan 

tässä yhteydessä myös ottaa huomioon 
asianmukaisissa tapauksissa. 

Mahdollisuudesta periä maksuja on säädet-
ty poikkeus niiden tietojen osalta, jotka toi-
mitetaan yhteisön toimielimille ja elimille 
yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten 
raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi. 
Yhteisön toimielimille ja elimille toimitetta-
via tietoja koskevista käyttöehdoista on myös 
tarkoitus antaa 17 artiklan 8 kohdan nojalla 
täytäntöönpanosäännöt, joissa annetaan tar-
kempia määräyksiä tietojen luovuttamista 
koskevista yhdenmukaisista edellytyksistä. 
 
Direktiivin nojalla annettavat täytäntöön-
panosäännöt 
 

INSPIRE-direktiivi sisältää useita säännök-
siä, joilla toimivaltaa direktiivin täytäntöön-
panossa on siirretty komissiolle. Tällaisia 
täytäntöönpanosääntöjen antamista koskevia 
säännöksiä sisältyy muun muassa 5, 7, 9, 16, 
17 ja 21 artiklaan ja niissä viitataan pää-
asiassa niin sanottuun valvonnan käsittävään 
sääntelymenettelyyn. Komissiota avustaa di-
rektiivin mukaisten täytäntöönpanosääntöjen 
valmistelussa sitä varten perustettu sääntely-
komitea. Komissio voi hyväksyä täytäntöön-
panosäännöt saatuaan niistä komitean lau-
sunnon ja esiteltyään toimenpide-
ehdotuksensa sekä neuvoston että Euroopan 
parlamentin tarkastettavaksi. Komissio tulee 
antamaan täytäntöönpanosäännöt pääsääntöi-
sesti komission asetuksina, jolloin ne ovat jä-
senvaltioita suoraan sitovia eivätkä vaadi 
erillistä kansallista täytäntöönpanoa. Seuran-
taa ja raportointia koskeva sääntö on tarkoi-
tus antaa komission päätöksenä. Täytäntöön-
panosääntöjen soveltamista saattaa olla tar-
koituksenmukaista tukea julkaisemalla esi-
merkiksi kansallisia paikkatietotekniikkaa 
koskevia suosituksia osana JHS-järjestelmää. 

Täytäntöönpanosääntöjen laatimiselle on 
direktiivissä asetettu määräaikoja. Kaikille 
täytäntöönpanosäännöille määräaikaa ei kui-
tenkaan ole asetettu. Komissio on julkaissut 
16.5.2007 oman täytäntöönpanosääntöjen 
valmistelua koskevan työohjelman vuosille 
2007 - 2009 ja täsmentänyt sitä toukokuussa 
2008. 

Ensimmäinen metatiedon rakennetta kos-
keva sääntöehdotus hyväksyttiin INSPIRE-



 HE 18/2009 vp  
  

 

10 

komiteassa 14.5.2008 ja se tuli voimaan 
24.12.2008. Komission asetuksena annetussa 
säännössä kuvataan yksityiskohtaisesti ai-
neistoista ja palveluista tuotettavan metatie-
don rakenne, sisältö ja sovellettava koodisto. 

Verkkopalveluita sekä seurantaa ja rapor-
tointia koskevat sääntöehdotukset hyväksyt-
tiin INSPIRE-komiteassa 19.12.2008 ja ne 
tulevat voimaan viimeistään syksyllä 2009. 
Verkkopalveluita koskeva komission asetuk-
sena annettava sääntö kattaa tässä vaiheessa 
haku- ja katselupalvelut ja määrittelee vaati-
mukset ja aikataulun näiden palveluiden to-
teuttamiselle. Näiden palveluiden ensiversi-
oiden tulee olla saatavilla 18 kuukauden ku-
luessa säännön voimaantulosta ja sääntöjä 
kokonaan vastaavien palveluiden kahden 
vuoden kuluessa säännön voimaantulosta 
(2011). Seurantaa ja raportointia koskeva 
komission päätöksenä annettava sääntö sisäl-
tää yksityiskohtaiset määrittelyt direktiivin 
eri osa-alueiden toimeenpanon kehittymisen 
kuvaamiseksi. 

Työohjelman mukaan komissio antaisi ko-
mitean käsiteltäviksi ennen 15.5.2009 täytän-
töönpanosääntöehdotukset tiedonsiirtoon 
käytettävistä latauspalveluista, tietojen vaih-
toa jäsenmaiden ja komission toimielinten 
välillä koskevista periaatteista, koordinaat-
tien muunnospalveluista sekä I liitteen ai-
neistojen yhteentoimivuutta koskevista vaa-
timuksista. Osa täytäntöönpanosäännöistä 
tullaan valmistelemaan ja hyväksymään vasta 
direktiivin kansalliselle täytäntöönpanolle 
asetetun määräajan jälkeen. 
 
 
2.2.2 INSPIRE-direktiivin kannalta  
 merkityksellinen muu yhtesön  
 lainsäädäntö 

Ympäristötietodirektiivi 
 

INSPIRE-direktiivillä on tavoitteittensa 
kautta läheinen yhteys ympäristötiedon julki-
sesta saatavuudesta annettuun direktiiviin 
2003/4/EY (ympäristötietodirektiivi). Ympä-
ristötietodirektiivin perustuu yleisön osallis-
tumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireil-
lepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevaan 
yleissopimukseen (SopS 122/2004) eli niin 
sanottuun Århusin sopimukseen. 

Sekä INSPIRE-direktiivin että ympäristö-
tietodirektiivin tavoitteena on ympäristöä 
koskevan tiedon tehokkaan hyödyntämisen ja 
saatavuuden varmistaminen. Ympäristötieto-
direktiivissä säädetään kuitenkin lähtökohtai-
sesti yksittäisistä tiedoista, kun taas INSPI-
RE-direktiivin velvoitteet kohdistuvat paik-
katietoaineistoihin ja -palveluihin. Nämä 
paikkatietoaineistot eivät siten välttämättä 
muodostu ympäristötietodirektiivin mukai-
sesta ympäristötiedosta. Ympäristötietodirek-
tiivissä tiedon kytkentä ympäristöön on ym-
päristötiedon määritelmän kautta siten vah-
vempi kuin mikä INSPIRE-direktiivissä syn-
tyy sen liitteissä olevien tietoryhmien kautta. 

Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden jul-
kista saatavuutta voidaan INSPIRE-
direktiivin mukaan rajoittaa 13 artiklassa lue-
telluilla perusteilla. Direktiivi on pyritty so-
vittamaan yhteen ympäristötietodirektiivin 
kanssa ja sen 13 artikla vastaa ympäristötie-
todirektiivin 4 artiklaa. Luettelo salassapito-
perusteista sisältää myös henkilötietojen luot-
tamuksellisuuden osalta viittauksen henkilö-
tietodirektiiviin 95/46/EY. Myös INSPIRE-
direktiivin 3 artiklan 9 kohtaan sisältyvä vi-
ranomaisen määritelmä vastaa ympäristötie-
todirektiivin määritelmää. 
 
PSI-direktiivi 
 

Direktiivi 2003/98/EY julkisen sektorin 
hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 
(jäljempänä PSI-direktiivi) on mainittu ym-
päristötietodirektiivin tavoin INSPIRE-
direktiivin 2 artiklassa. PSI-direktiivissä ei 
säädetä viranomaisten hallussa olevien tieto-
jen luovuttamisesta eikä se siten vaikuta tie-
donsaantioikeuksiin. PSI-direktiivin 2 artik-
lan mukainen uudelleenkäytön käsite pitää 
sisällään kaiken kaupallisen ja ei-kaupallisen 
tiedon käytön, jossa ei ole kyse sen julkisen 
tehtävän hoitamisesta, jota varten tieto on ke-
rätty. Uudelleenkäyttönä ei kuitenkaan pidetä 
viranomaisten välistä tietojen vaihtoa julkis-
ten tehtävien hoitamiseksi. Viranomaisen 
määritelmä on PSI-direktiivissä jonkin verran 
suppeampi kuin INSPIRE-direktiivissä ja sen 
ulkopuolelle on mm. nimenomaisesti rajattu 
koulutus- ja tutkimuslaitokset. 

PSI-direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kun viranomaisten hallus-
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sa olevan tiedon uudelleen käyttö on sallit-
tua, sitä voidaan pääsääntöisesti käyttää 
myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tietojen uu-
delleenkäytölle voidaan asettaa tarpeellisia 
ehtoja tai se voi edellyttää lupaa. Jos tietojen 
käytöltä edellytetään lupia, tulisi ottaa käyt-
töön sähköisessä muodossa olevia vakiomuo-
toisia lupia. Luovutettavista tiedoista perittä-
vien maksujen tulee myös olla kohtuullisia, 
eli niihin voi direktiivin 6 artiklan mukaan 
sisältyä asiakirjojen keräämisestä, tuottami-
sesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvien 
kustannusten lisäksi vain kohtuullinen tuotto 
investoinneille. Lisäksi hinnoittelun ja mak-
sukäytäntöjen tulee olla läpinäkyviä ja mah-
dollisimman avoimia. Uudelleenkäyttöä kos-
kevat ehdot ja vakiomaksut on julkaistava 
etukäteen. 

PSI-direktiivillä ja erityisesti sen sallittuja 
käyttöehtoja ja maksuja koskevilla säännök-
sillä on merkitystä myös INSPIRE-
direktiivin täytäntöönpanossa. Keskeinen ero 
direktiivien välillä on kuitenkin se, että PSI-
direktiivi koskee erityisesti viranomaisten 
hallussa olevien julkisten tietojen kaupallista 
hyödyntämistä ja julkisten tehtävien hoitami-
seen liittyvä tiedonvaihto on rajattu uudel-
leenkäytön käsitteen ulkopuolelle. INSPIRE-
direktiivissä kaupallinen toiminta on puoles-
taan rajattu pois yhteiskäyttöä koskevien 
säännösten soveltamisesta. Direktiiveissä ke-
rättäville maksuille asetetut rajoitukset ovat 
varsin yhteneväiset, vaikka ne INSPIRE-
direktiivissä koskevat viranomaisten välisiä 
tietoluovutuksia ja PSI-direktiivissä taas vi-
ranomaisen tietojen luovuttamista yrityksille. 
Tämä voidaan tulkita siten, että maksuja 
määrättäessä on huomioitava sekä viran-
omaiskäytöstä saatavat tulot että kaupallises-
ta käytöstä saatavat tulot. Luovutettaessa ai-
neistoa kaupalliseen tai viranomaiskäyttöön 
voidaan käyttää samoja palvelujärjestelmiä. 
 
2.2.3 INSPIRE-direktiivin täytän- 
 töönpano eräissä maissa 

Ruotsi 
 

Ruotsin maanmittauslaitokselle (Lantmäte-
riet) annettiin vuonna 2006 vastuu paikkatie-
toinfrastruktuurin kehittämisestä ja tehtäväk-
si kansallisen strategian laatiminen. Tässä 

työssä Ruotsin maanmittauslaitosta avustaa 
paikkatietoneuvosto (geodataråd). Neuvosto 
toimii maanmittauslaitoksen yhteydessä ja 
sen kymmenen jäsentä edustavat sekä valtion 
että kuntien viranomaisia. Ruotsin paikkatie-
tostrategia julkaistiin loppukeväästä 2007 ja 
sitä päivitetään vuosittain. Strategiassa on 
otettu huomioon myös INSPIRE-direktiivin 
kansalliselle paikkatietoinfrastruktuurille 
asettamat vaatimukset ja strategian laatimi-
sen on katsottu osaltaan tukevan direktiivin 
täytäntöönpanoa.  

Kansallisen paikkatietostrategian lisäksi 
Ruotsin maanmittauslaitoksessa on valmis-
teltu hallituksen toimeksiannon mukaisesti 
erillinen raportti INSPIRE-direktiivin täytän-
töönpanon aiheuttamista muutostarpeista 
kansallisessa lainsäädännössä. Raportin laa-
timista on tukenut em. paikkatietoneuvoston 
alainen INSPIRE-työryhmä. Raportti on ollut 
laajalla lausuntokierroksella, ja siitä annettu 
palaute on ollut pääosin myönteistä. Lausun-
tojen perusteella täydennetty raportti (Lant-
mäterietin raportti 31.10.2007) on luovutettu 
Ruotsin ympäristöministeriölle. 

Maanmittauslaitoksen raportin pääasialli-
nen johtopäätös on, että Ruotsin lainsäädäntö 
ei kaikilta osin täytä direktiivissä asetettuja 
vaatimuksia ja direktiivin toimeenpanemi-
seksi tulisi säätää uusi paikkatietoja koskeva 
yleislaki. Raportti ei sisällä vielä ehdotusta 
uuden yleislain sisällöksi, vaan siinä listataan 
joukko lisäselvitystä vaativia kysymyksiä 
uuden lain jatkovalmistelussa ratkaistaviksi. 

Ympäristöministeriö on raportin pohjalta 
valmistellut ehdotukset uudeksi ympäristötie-
tolaiksi ja ympäristötietoasetukseksi sekä 
muutokset kiinteistörekisterilakiin 
(2002:224), tietosuojalakiin (1980:100) ja 
kiinteistönmuodostamista koskevaan määrä-
ykseen (1971:762). Uuteen ympäristötietola-
kiin ehdotetaan sisällytettäviksi keskeisim-
mät direktiivistä johdetut normit ja määritel-
mät sekä valtuudet hallitukselle tai muulle vi-
ranomaiselle täydentävien säädösten antami-
seen.  

Useimmat aineelliset INSPIRE-direktiivin 
toimeenpanoon liittyvät säädökset sisältyisi-
vät ympäristötietoasetukseen. Maanmittaus-
laitokselle ehdotetaan annettavaksi laaja 
koordinointivastuu Ruotsin paikkatietojen 
yhteiskäyttöjärjestelmästä. Ne viranomaiset, 
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mahdollisesti jopa yksittäiset kunnat ja toi-
mielimet, joilla tulee olemaan vastuu tiedois-
ta, on tarkoitus luetella asetuksessa direktii-
vin tietoryhmittäin jaoteltuna. Lisäksi asetuk-
sessa säädettäisiin tietojen hallintaan liitty-
vistä velvollisuuksista, metatiedosta, mak-
suista, yhteistyöstä ja kolmansien osapuolten 
mahdollisuudesta vapaaehtoisesti liittyä jär-
jestelmään.  

Kiinteistörekisterilakia ehdotetaan täyden-
nettäväksi henkilötietojen luovuttamisen 
osalta siten, että kiinteistön tunnus- tai osoi-
tetieto voidaan luovuttaa ympäristötietoase-
tuksen mukaisten velvollisuuksien tai yhteis-
työn toteuttamiseen. 

Tietosuojalakiin tehtävä muutos olisi tek-
ninen viittauksen muutos. 

Kiinteistönmuodostamista koskevan mää-
räyksen muutoksen avulla pyritään nopeut-
tamaan tiettyjen kuntien siirtymistä digitaali-
sen kiinteistörekisterikartan käyttöön. 

Lainsäädäntöehdotus on laajalla lausunto-
kierroksella 16.3.2009 saakka. 
 
Norja 
 

Norjassa INSPIRE-direktiivin on nähty tu-
kevan hyvin kansallista tietoyhteiskuntapoli-
tiikkaa. Julkisen hallinnon sähköisiä palve-
luita käsiteltiin kattavasti parlamentin tiedok-
siannossa Norge Digitalt vuodelta 2002 
(Stortingsmelding nr. 30). Tiedoksiannossa 
korostettiin paikkatiedon merkitystä koko 
maan tietohallinnon kannalta. Tiedoksiannon 
perusteella perustettiin ns. Norge Digitalt -
ryhmä, jonka teknisessä lautakunnassa on 
kehitetty yhteisiä standardeja. Norjassa on 
otettu tämän yhteistyöjärjestelyn seurauksena 
laajasti käyttöön uuden sukupolven verkko-
pohjaisia paikkatietopalveluita. 

Ryhmään kuuluvat viranomaiset ovat yh-
teisten mallien pohjalta laadituilla keskinäi-
sillä sopimuksilla luoneet vähitellen järjes-
telmän paikkatietoaineistojen laajalle yhteis-
käytölle. Toimijat, joihin kuuluu sekä valtion 
että kuntien viranomaisia, tekevät erilliset 
keskinäiset sopimukset, joihin liittyvillä 
maksuilla käytännössä katetaan alueittain 
"yhteisten" paikkatietoaineistojen ylläpitoa ja 
kehittämistä. Sopimukset oikeuttavat aineis-
tojen sisäiseen ja rajoitetusti myös ulkoiseen 
käyttöön, mutta eivät mahdollista toisten vi-

ranomaisten aineistojen kaupallista käyttöä. 
Käytännössä tätä viranomaisten välistä paik-
katietojen yhteiskäyttöä koordinoi Norjan 
maanmittauslaitos (Statens kartverk). 

Viranomaisten aineistojen kaupallinen ja-
kelu on järjestetty keskitetysti siten, että 
Norge Digitalt -ryhmä on sopinut valtion 
omistaman Norsk Eiendomsinformasjon eli 
NE -yrityksen kanssa aineistojen jakelusta. 
Myös ryhmän ulkopuolisilla tahoilla on näin 
mahdollisuus lisenssien kautta päästä käyt-
tämään yhteisiä aineistoja. Yksityisten toimi-
joiden (esim. energia- ja tietoliikenneyrityk-
set) liittyminen yhteiseen paikkatietoinfra-
struktuuriin ja niiltä sitä kautta saadut lisätu-
lot ovat lisänneet resursseja. Aineistoista vas-
taavat viranomaiset voivat edelleen luovuttaa 
omia aineistojaan myös suoraan.  

Norjan ympäristöministeriön asettama työ-
ryhmä luovutti ministeriölle huhtikuussa 
2008 laatimansa raportin INSPIRE-
direktiivin täytäntöönpanosta (Bedre tilgang 
til geodata). Raporttiin sisältyy myös ehdotus 
uudeksi paikkatietolaiksi. 

Marraskuussa 2008 Norjan ympäristömi-
nisteriö lähetti laajalle lausuntokierrokselle 
em. raportin pohjalta valmistellun ehdotuk-
sen INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta. 
Ympäristöministeriö esittää lausunnolla ole-
vassa materiaalissa (Høringsnotat 7.11.2008: 
Om gjennomføring av Inspire-direktivet; 
Forslag til lov om en infrastruktur for geo-
grafisk informasjon (geodataloven)), että 
kaikki kunnat, läänit (fylkeskommuner) ja 
valtion toimielimet, jotka tuottavat tai käyt-
tävät paikkatietoa ovat velvollisia osallistu-
maan sopimuspohjaiseen Norge digitalt -
yhteistyöhön. Lisäksi ehdotetaan, että direk-
tiivistä poiketen velvoite koskisi myös tietyin 
rajauksin tutkimuslaitoksia, energiaosuus-
kuntia ja Telenor-yhtiötä. Samoin sovelta-
misala ehdotetaan laajennettavaksi myös 
kaikkiin niihin aineistoihin, jotka jo ovat yh-
teistyön piirissä. Lähtökohtana Norge digital 
-yhteistyössä on, että kaikki osapuolet asetta-
vat paikkatietonsa toistensa ja yleisön saata-
ville ylläpitämällä paikkatietopalveluita tai 
sopimalla palveluiden tarjoamisesta toisten 
osapuolten kanssa. Pienet kunnat voisivat 
esimerkiksi käyttää kuntien yhteistyöraken-
teita tai maanmittauslaitoksen palveluita. 
Ympäristöministeriö ehdottaa lisäksi, että 
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maanmittauslaitos jatkaa yhteistyön koor-
dinoimista ja seuraa paikkatietoinfrastruktuu-
rin toimeenpanoa ja käyttöä. Maanmittauslai-
tos voisi nimettynä kansallisena paikkatieto-
viranomaisena tehdä sopimuksia paikkatieto-
aineistojen jakelu- ja palvelujärjestelmään 
liittymisestä kaikkien niiden kanssa, joiden 
tiedot ja palvelut parantavat paikkatietoinfra-
struktuuria. 

Ympäristöministeriö esittää, että toimenpa-
no toteutettaisiin uuden paikkatietoinfra-
struktuuria koskevan lain avulla. Lakiehdotus 
sisältää keskeiset määritelmät ja sovelta-
misalan selkeän kuvauksen. Erillisen lain 
avulla pyritään korostamaan paikkatietoin-
frastruktuurin merkitystä yhteiskunnassa. 
Lakiehdotuksella ei olisi muita olennaisia 
hallinnollisia vaikutuksia kuin ne, jotka liit-
tyvät Norge digitalt –yhteistyön laajentami-
seen ja vakiinnuttamiseen. Eri osapuolet vas-
taisivat omista kehittämis- ja ylläpitokustan-
nuksistaan, eikä merkittävää lisärahoitustar-
vetta katsota tässä yhteydessä syntyvän. Kes-
kitettyjen palveluiden kehittämiseen arvioi-
daan tarvittavan yhteensä 9 miljoonaa kruu-
nua ja koordinaation ylläpitoon 6 miljoonaa 
kruunua vuosittain. Hyötyjä ei ole erikseen 
arvioitu, mutta niiden katsotaan jäävän muita 
alhaisemmalle tasolle jo pitkälle kehittyneen 
paikkatietoyhteistyön takia. 

Lainsäädäntöehdotus oli lausuntokierrok-
sella 15.2.2009 saakka. 
 
 
Tanska 
 

Tanskassa INSPIRE-direktiivi on pantu 
täytäntöön paikkatietoinfrastruktuuria koske-
valla lailla (1331/2008). 15.5.2009 voimaan-
tuleva laki sisältää pitkälti direktiiviä mukail-
len soveltamisalan kuvauksen, keskeiset 
määritelmät, metatietoa, aineistoja ja aineis-
topalveluita koskevat vaatimukset ja velvoit-
teet, verkkopalveluita koskevat vaatimukset, 
Tanskan paikkatietoportaalin määrittelyn, 
maksullisuutta koskevat periaatteet, viran-
omaisten välistä tietojenvaihtoa koskevat pe-
riaatteet, koordinaatioelimen ja sen tehtävien 
määrittelyn sekä toimeenpanon seurannan 
järjestämistä koskevat periaatteet. Lisäksi 
Tanskan maanmittauslaitosta (Kort- og Mat-
rikelstyrelsen) koskevaan lakiin tehtiin lisä-

ys, jossa laitoksen tehtäviin lisättiin paikka-
tietoinfrastruktuurista huolehtiminen. 

Laissa ympäristöministeriölle annetaan laa-
jat valtuudet toimeenpanon toteuttamisessa 
mm. soveltamisalaan kuuluvien aineistojen 
määrittelyssä, verkkopalveluiden toimeenpa-
nossa ja koordinaation järjestämisessä. 

Koordinaatiotehtävistä ja paikkatietopor-
taalista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia 
vuosina 2009-2014 noin 31 miljoonaa kruu-
nua ja vuosina 2015-2019 noin 16.5 miljoo-
naa kruunua.  
 
2.3 Nykytilan arviointi 

INSPIRE-direktiivi edellyttää kansallisen 
lainsäädännön mukauttamista 15.5.2009 
mennessä. Suomessa ei tällä hetkellä ole 
yleistä eri viranomaisten halussa olevia paik-
katietoja koskevaa lainsäädäntöä eivätkä 
yleisemmät tietohallintoa koskevat säännök-
set kata direktiivin edellyttämiä osa-alueita. 
Direktiivin toimeenpano edellyttää siten uut-
ta kansallista lainsäädäntöä. Nykyisessä lain-
säädännössä ei säädetä direktiivin edellyttä-
mällä tavalla paikkatietoaineistojen asettami-
sesta yleisesti saataville eikä aineistoja kos-
kevista metatiedoista tai hakupalveluista. 

Direktiivin kanssa monilta osin yhteneviä 
tavoitteita ja toimenpiteitä on pyritty toteut-
tamaan kansallisen paikkatietostrategian toi-
meenpanon yhteydessä. Vapaaehtoisella yh-
teistyöllä ilman lainsäädännön tukea ei ole 
kuitenkaan saavutettu toivottuja tuloksia 
paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisessä ja 
käyttöönotossa.  
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

INSPIRE-direktiivin ja kansallisen paikka-
tietostrategian toimeenpanossa yleisenä pää-
määränä on saavuttaa toimiva kansallinen 
paikkatietoinfrastruktuuri, jossa yhteiskun-
nan paikkatietoja tuottavat ja käyttävät pro-
sessit ovat yhteensopivia, tehokkaita, luotet-
tavia ja käyttäjien tarpeita vastaavia, ja jossa 
julkisen hallinnon paikkatietoaineistoihin ja -
palveluihin jo uhratut merkittävät investoin-
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nit ja asiantuntemus ovat mahdollisimman 
tehokkaassa käytössä tietoturva- ja julkisuus-
periaatteet huomioon ottaen. Samalla välte-
tään tarpeeton päällekkäisten tietovarantojen 
ylläpito ja päällekkäiset palvelurakenteet. 

Kansallista tavoitetilaa, joka ilmenee muun 
muassa kansallisessa paikkatietostrategiassa, 
ei kaikilta osin saavuteta INSPIRE-
direktiivin vaatimusten täytäntöönpanolla. 
Tämän vuoksi eräitä toimenpiteitä olisi pe-
rusteltua toteuttaa direktiivin vaatimuksia 
laajempina tai nopeutetulla aikataululla. So-
veltamisala voitaisiin esimerkiksi laajentaa 
kattamaan kokonaisuudessaan tiettyjä kansal-
lisesti keskeisiä paikkatietoaineistoja. 

Direktiivin täytäntöönpanoa valmistellut 
INSPIRE-työryhmä ehdotti, että tällainen 
kansallista paikkatietostrategiaa toteuttava 
direktiivin vähimmäisvaatimusta laajempi 
lähestymistapa otettaisiin täytäntöönpanon 
lähtökohdaksi. Lähestymistapaa kannatettiin 
myös valtaosassa työryhmän mietinnöstä an-
netuista lausunnoissa ja hallituksen esitys-
luonnos laadittiin maa- ja metsätalousminis-
teriössä työryhmän ehdotuksen pohjalta. 
Luonnoksesta saaduissa keskeisten lausun-
nonantajien lausunnoissa direktiivin vähim-
mäisvaatimuksia pidemmälle menevää täy-
täntöönpanoa kuitenkin vastustettiin. Koska 
kansallista paikkatietostrategiaa toteuttavalle 
direktiiviä laajempien lisätoimenpiteiden to-
teuttamiselle ei katsottu olevan edellytyksiä, 
tämä esitys perustuu direktiivin minimi-
täytäntöönpanoon ja ehdotetussa laissa sää-
dettäisiin ainoastaan direktiivin edellyttämis-
tä toimenpiteistä. 

Esityksen mukainen INSPIRE-direktiivin 
täytäntöönpano on osa yleisempää julkisen 
hallinnon tietohallinnon ja tietoyhteiskunnan 
kehittämistä ja näiden toisiinsa liittyvien ke-
hittämisprosessien tulee tukea ja täydentää 
saumattomasti toisiaan. Systemaattisella ja 
laaja-alaisella tietoaineistojen, -palveluiden 
ja -prosessien kehittämisellä luodaan edelly-
tykset merkittävälle tuottavuuden kehittymi-
selle eri toimialoilla. Työnjako direktiivin 
edellyttämien palveluiden kehittämisessä ja 
ylläpidossa tulee ratkaista sekä asiantunte-
muksen että resurssien käytön kannalta kes-
tävällä tavalla. 
 
 

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Suomessa ei tällä hetkellä ole yleistä eri vi-
ranomaisten halussa olevia paikkatietoja 
koskevaa lainsäädäntöä, jota INSPIRE-
direktiivin asianmukainen täytäntöönpano 
edellyttää. INSPIRE-direktiivi sisältää sekä 
kaikkiin paikkatietoaineistoja hallussaan pi-
täviin sektoriviranomaisiin kohdistuvia ha-
jautettuja velvoitteita että kansallisesti yhdel-
le taholle kohdistettavia keskitettyjä velvoit-
teita. Periaatteessa on ajateltavissa, että di-
rektiivi pantaisiin täytäntöön joko yleisellä 
lailla taikka säätämällä sektoriviranomaisten 
velvoitteista erikseen kutakin viranomaista 
koskevassa laissa tai tietovarantoja koskeviin 
yleislakeihin. Tällöin yhteisiä kansallisia 
palveluja koskevat säännökset sijoitettaisiin 
esimerkiksi niistä päävastuussa olevaa viran-
omaista koskevaan lainsäädäntöön. Koska di-
rektiivin soveltamisala on laaja ja kohdistuu 
usealle eri hallinnonalalle ja Suomessakin 
usean kymmenen eri viranomaisen toimialal-
le, vaikuttaa alustavasti tarkoituksenmukai-
semmalta säätää direktiivin velvoitteista yh-
dessä yleisessä puitelaissa. Tällöin ei olisi 
tarpeen toistaa samoja säännöksiä useissa eri 
laeissa. Lisäksi yleislain avulla olisi helpom-
pi kuvata kansallisen paikkatietoinfrastruk-
tuurin laajuutta ja organisoimista; jos sään-
nökset hajautuisivat useisiin eri lakeihin, olisi 
sääntelyn hahmottaminen kansalaisen näkö-
kulmasta varsin vaikeaa. 

Direktiivin yksittäisille tahoille kohdistet-
tavissa olevat verkkopalveluita, tietojen saa-
tavuuden kehittämistä ja koordinaation jär-
jestämistä koskevat velvoitteet voidaan pan-
na täytäntöön keskitetyillä tai osin hajaute-
tuilla toimintamalleilla. Keskitetyissä toimin-
tamalleissa sama organisaatio vastaa käytän-
nössä kaikista direktiivin edellyttämistä ylei-
sistä tehtävistä ja hajautetuissa malleissa vas-
tuu jakautuu usean organisaation kesken. 
Keskitetty toimintamalli edellyttäisi uusista 
varsin laajoista viranomaistehtävistä ja tiedon 
hallintaan liittyvien vastuiden säätämistä, 
mikä on ongelmallista muun muassa tietojen 
luovuttamiseen liittyvien vastuiden kannalta. 

INSPIRE-komiteassa hyväksytyt verkko-
palveluita koskevat toimeenpanosäännöt tu-
kevat hajautetun toimintamallin toteuttamista 
metatiedon tuottamisessa sekä paikkatietoai-
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neistojen hallinnassa ja saatavuuden kehittä-
misessä. 

Osa velvoitteiden toimeenpanosta, kuten 
sähköisen kaupankäynnin palvelut, kuuluu 
luonteensa perusteella yleisemmän julkisen 
hallinnon tietohallinnon kehittämisen piiriin. 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Edellä kuvatuista syistä esitys perustuu laa-
jasti hajautettuun malliin, jossa INSPIRE-
direktiivin tarkoittama paikkatietoa hallin-
noiva viranomainen pitkälti itse vastaa direk-
tiivin edellyttämistä toimenpiteistä. Keskite-
tysti toteutettaisiin ainoastaan sellaiset toi-
menpiteet, joita ei voida hajautetusti toteuttaa 
direktiivin vaatimukset täyttävällä tavalla. 

Ehdotetun paikkatietoinfrastruktuuria kos-
kevan lain soveltamisalaan kuuluisivat vain 
INSPIRE-direktiivin mukaiset paikkatietoai-
neistot. Laissa määriteltäisiin yleisesti sovel-
tamisalaan kuuluvat tietoryhmät, mutta tar-
kemmin lain tarkoittamat paikkatietoaineistot 
yksilöitäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Lain soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoai-
neistoja hallinnoiville viranomaisille säädet-
täisiin velvoite aineistoja kuvaavien tietojen 
(metatietojen) tuottamiseen ja aineistojen 
saattamiseen tietoverkkoon katselua ja siir-
tämistä varten. Tietoverkkoon saatettaisiin 
aineistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio, 
jonka laadinnassa on otettava huomioon 
muun muassa henkilötietolain ja julkisuus-
lain vaatimukset. Paikkatietoa hallinnoivan 
viranomaisen olisi annettava yhteiskäyttöi-
nen paikkatietoaineisto myös muiden viran-
omaisten käyttöön silloin, kun tämä on tar-
peen viranomaisen tehtävien suorittamiseksi. 

Paikkatietoinfrastruktuurin toimivuutta ja 
yhtenäisyyttä varmistavat tukipalvelut toteu-
tettaisiin keskitetysti ja niistä vastaisi maan-
mittauslaitos. Tukipalveluita voisivat halu-
tessaan käyttää myös muut tahot kuin lain 
soveltamisalaan kuuluvia aineistoja hallin-
noivat viranomaiset.  Maanmittauslaitos vas-
taisi myös direktiivin edellyttämän hakupal-
velun käyttöön ottamisesta. Hakupalveluun 
liitettäisiin viranomaisten tuottamat metatie-
dot. 

Ehdotetun lain toimeenpanon yleinen ohja-
us ja seuranta kuuluisivat maa- ja metsätalo-
usministeriölle, jonka toimialaan paikkatieto-

jen yhteiskäyttö valtioneuvoston ohjesäännön 
(262/2003) 19 §:n mukaan kuuluu. Maa- ja 
metsätalousministeriö toimisi myös INSPI-
RE-direktiiviä koskevasta yhteydenpidosta 
komission kanssa vastaavana yhteystahona, 
jonka nimeämistä direktiivin 19 artiklan 2 
kohta edellyttää. Yhteistyötahoa tukevana di-
rektiivin edellyttämänä koordinaatioelimenä 
olisi maa- ja metsätalousministeriön yhtey-
dessä toimiva paikkatietoasioita käsittelevä 
neuvottelukunta. 

INSPIRE-direktiivin mukaisena laaja-
alaisena yhteistyöelimenä toimisi perustetta-
va verkosto, jonka toiminnasta huolehtisivat 
maa- ja metsätalousministeriö ja maanmitta-
uslaitos yhteistyössä. Verkostoa hyödynnet-
täisiin erityisesti EU:n komission johdolla 
tapahtuvan täytäntöönpanosääntöjen valmis-
telun kansallisessa koordinoinnissa. Verkos-
toa ei kuitenkaan erikseen mainittaisi ehdote-
tussa laissa, vaan sen toiminta perustuisi 
avoimeen ja vapaaehtoiseen yhteistyöhön. 

Lisäksi direktiivin täytäntöönpanoon ja 
kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehit-
tämiseen kuuluisi myös viranomaisten väli-
sen tietopolitiikan kehittämistä osana julkisen 
tietohallinnon yleistä konserniohjausta. Vas-
tuu tästä tietopolitiikan kehittämisestä olisi 
ministeriöiden tehtäväjaon mukaisesti valtio-
varainministeriöllä. 

Uusi koko paikkatietoinfrastruktuuria kos-
keva laki katsotaan perustelluksi, koska di-
rektiivin velvoitteet voidaan siten kohdistaa 
tehokkaasti ja selkeästi kaikille sovelta-
misalaan kuuluvia aineistoja hallinnoiville ja 
yhteisistä palveluista huolehtimaan määrättä-
ville tahoille. Tähän tarkoitukseen soveltuvaa 
yhtenäistä lainsäädäntöä ei Suomessa toistai-
seksi ole olemassa. Ehdotetussa laissa on 
otettu huomioon henkilötietojen suojaa kos-
kevat säännökset, sillä lain soveltamisalaan 
kuuluvat tietoaineistot voivat sisältää henki-
lötiedoksi katsottavia tietoja. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Yleistä 

Esityksen vaikutuksia on arvioitu INSPI-
RE-työryhmän työskentelyn yhteydessä, hal-
lituksen esityksen laatimisen yhteydessä ja 
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toimeenpanosääntöehdotusten käsittelyn yh-
teydessä. Aineiston vaikutusten arvioinnissa 
on käytetty saatavilla olevaa kirjallista ja 
muuta aineistoa sekä asiantuntijoita. Maa- ja 
metsätalousministeriö teetti lisäksi Teknilli-
sessä korkeakoulussa erillisen tutkimuksen, 
jossa arvioitiin INSPIRE-direktiivin täytän-
töönpanosta aiheutuvia hyötyjä. 
 
4.2 Taloudelliset vaikutukset 

Hajautetun toimeenpanomallin vuoksi eh-
dotuksen taloudelliset vaikutukset riippuvat 
siitä, kuinka esityksen edellyttämät toimet ja 
palvelut pystytään eri organisaatioissa yhdis-
tämään muihin tietojenkäsittelyprosesseihin 
ja kuinka tehokkaasti eri organisaatiot kyke-
nevät tekemään yhteistyötä. 

Ehdotuksen mukaisen kansallisen paikka-
tietoinfrastruktuurin käynnistysvaiheen 2010 
- 2012 lisärahoitustarve on työryhmän arvi-
oiden perusteella noin 4,5 miljoonaa euroa, 
josta valtion ja aluehallinnon organisaatioihin 
kohdistuu noin 3,6 miljoonaa euroa ja kuntiin 
noin 0,9 miljoonaa euroa. Tähän lisärahoitus-
tarpeeseen sisältyy direktiivin minimitoi-
meenpanoa laajemmin kansallisen paikkatie-
toportaalin kehittämisen kustannuksia noin 
0,8 miljoonaa euroa. Käynnistysvaiheen las-
kennalliset kokonaiskustannukset ovat tätä 
yli kaksi kertaa korkeammat, mutta merkittä-
vä osa direktiivin edellyttämistä toimista 
voidaan toteuttaa aineistoja hallinnoivissa 
organisaatioissa olemassa olevilla resursseil-
la ja osana jo käynnissä olevia muita tieto-
teknisiä kehittämishankkeita. 

Direktiivin mukaisen paikkatietoinfrastruk-
tuurin ylläpidon vuotuinen lisärahoitustarve 
on työryhmän arvion mukaan noin 1,2 - 1,3 
miljoonaa euroa vaiheittain vuodesta 2010 
alkaen ja se kohdistuu pääsääntöisesti valtion 
ja aluehallinnon organisaatioihin. Myös vuo-
tuisen ylläpidon laskennalliset kokonaiskus-
tannukset ovat näitä lisärahoitustarpeita 2 - 3 
kertaa korkeammat, mutta valtaosa näistä 
toimista voidaan sisällyttää organisaatioiden 
muuhun tietotekniseen ylläpitotoimintaan. 

Direktiivin liitteen III aineistojen tuomises-
ta mukaan järjestelmän piiriin aiheutuu myö-
hemmin (2013 - 2019) lisäksi noin 1,7 mil-
joonan euron lisärahoitusta edellyttävät kus-
tannukset, josta valtion ja aluehallinnon or-

ganisaatioihin kohdistuu noin 1,1 miljoonaa 
euroa ja kuntiin noin 0,6 miljoonaa euroa. 
Myös tämän vaiheen laskennalliset koko-
naiskustannukset ovat yli kaksinkertaiset. ar-
vioituun lisärahoitustarpeeseen verrattuna. 

Lausunnoissa työryhmän arvioita kuntien 
kustannuksista pidettiin varovaisina. Kunnis-
sa syntyvien kustannusten arviointi on on-
gelmallista, koska ei ole tarkasti tiedossa 
kuinka paljon kunnilla on soveltamisalaan 
kuuluvia sähköisessä muodossa olevia aineis-
toja ja millaisilla palvelurakenteilla kaikkien 
kuntien aineistot on tarkoituksenmukaista 
liittää tietoverkkoon saataville. Kustannukset 
muodostuvat huomattavan suuriksi, mikäli 
lasketaan, että kaikki kunnat rakentavat itse-
näisesti keskeytymättömästi toimivia tieto-
palveluita vain tämän ehdotuksen mukaisten 
palveluiden toimeenpanoa varten. 

Esitys perustuu työryhmän ehdotusta ha-
jautetumpaan toimintamalliin tietopalvelui-
den toteuttamisen osalta. Lisäksi tietopalve-
luita koskevat vaatimukset ovat täsmentyneet 
toimeenpanosääntöjen vahvistumisen myötä. 
Käytännössä tämä johtaa siihen, että paikka-
tietoaineistoja hallinnoivien viranomaisten 
on varauduttava työryhmän arvioita laajem-
min lähes keskeytyksettä saatavilla olevien 
tietopalvelujen ylläpitoon. Tästä aiheutuu li-
säkustannuksia, joiden suuruus riippuu pal-
veluiden toteuttamisen toimintamallista. Jos 
kaikki viranomaiset, kunnat mukaan lukien, 
ylläpitävät omia erillisiä palveluita, ovat las-
kennalliset palveluiden ylläpitokustannukset 
arviolta vuosittain noin 4 miljoonaa euroa 
(noin 10 000 euroa/organisaatio).  Merkittävä 
osa näistä palveluista voidaan kuitenkin to-
teuttaa viranomaisten muun tietopalvelun yh-
teydessä, mistä syystä vain osa kustannuksis-
ta aiheutuu tämän ehdotuksen mukaisista 
paikkatietopalveluista. 

Keskimäärin laskennalliset käyttöönoton 
kokonaiskustannukset ovat paikkatietoa hal-
linnoivalle organisaatiolle käynnistysvai-
heessa vuosina 2010 - 2012 noin 35 000 - 
40 000 euroa/organisaatio. Arvioidut käyn-
nistysvaiheen lisärahoitustarpeet olisivat kui-
tenkin keskimäärin noin 10 000 - 20 000 eu-
roa/organisaatio. 

Vuosina 2013 - 2019 vastaavat käyttöön-
oton laskennalliset kokonaiskustannukset 
ovat paikkatietoa hallinnoiville organisaa-
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tioille keskimäärin noin 10 000 euroa/orga-
nisaatio. Arvioidut lisärahoitustarpeet ovat 
tässä vaiheessa keskimääräin noin 5 000  
euroa/organisaatio. Lisärahoitustarpeet koh-
distuvat osin eri organisaatioihin kuin  
2010 - 2012. 

Aineistojen ja palveluiden ylläpidon las-
kennalliset vuotuiset kokonaiskustannukset 
ovat keskimäärin noin 10 000 eu-
roa/organisaatio. Lisäksi keskeytymättömien 
tietopalveluiden ylläpidosta aiheutuu arviolta 
noin 10 000 euron kustannus palvelua koh-
den. Myös nämä toimet voidaan useimmissa 
tapauksissa toteuttaa muiden toimien tai pal-
veluiden yhteydessä, mistä syystä varsinai-
nen lisärahoitustarve on alhaisempi. 

Työryhmä arvioi, että sen ehdotuksen mu-
kaisen paikkatietoinfrastruktuurin toimeen-
panosta aiheutuvat hyödyt syntyvät säästyvi-
nä työkustannuksina ja välillisesti laajemmin 
käytettävissä olevien tietovarantojen kautta. 
Karkeasti arvioituna hyödyt aineistoja käyt-
tävissä valtion ja kuntien organisaatioissa 
olisivat Suomessa noin 8 - 9 miljoonaa euroa 
vuodessa, kun tietoinfrastruktuuri toimii ja 
organisaatiot ovat ottaneet käyttöön uusia 
paikkatietojen käyttöä tehostavia toiminta-
malleja. Merkittävimmät hyödyt saavutetaan 
ympäristöministeriön, maa- ja metsätalous-
ministeriön ja liikenne- ja viestintäministeri-
ön hallinnonaloilla sekä kunnissa. Täysimit-
taiset hyödyt ovat saavutettavissa aikaisin-
taan noin viiden vuoden kuluttua toimeenpa-
non käynnistymisestä. 

Kansalaiset hyötyvät työryhmän arvion 
mukaan INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta 
lähinnä välillisesti (mm. parempi pääsy tie-
toihin, hallinnon läpinäkyvyys ja ennakointi, 
vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen), 
mistä syystä hyötyjä ei voida tarkasti arvioi-
da. Toimeenpanoa valmistellut työryhmä ar-
vioi, että kansalaisten ja yritysten saama hyö-
ty julkisista paikkatietopalveluista on jopa 
kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Näi-
den kokonaisuutena merkittävien hyötyjen 
toteutuminen kuitenkin edellyttää, että syn-
tyy uusia palveluita, joiden avulla hyöty rea-
lisoituu. 

Teknillisen korkeakoulun Maanmittaustie-
teiden laitoksella tehtiin vuonna 2008 tutki-
mus, jossa tarkennettiin arvioita INSPIRE-
direktiivin täytäntöönpanon mahdollistamista 

hyödyistä Suomessa.  Tutkimuksen tavoit-
teena oli selvittää miten INSPIRE-direktiivin 
edellyttämä kansallinen lainsäädäntö vaikut-
taa viranomaisten tuottamien paikkatietoai-
neistojen nykyiseen käyttötilanteeseen: mitä 
hyötyjä viranomaiset ja kansalaiset saavat te-
hokkaasta paikkatietojen käytöstä ja katta-
vasta kansallisesta paikkatietoinfrastruktuu-
rista. Erityisesti oli tarkoitus selvittää, lisään-
tyykö käyttö sellaisilla toimialueilla, joissa 
paikkatietoaineistojen hyödyntäminen on ai-
emmin ollut vähäistä. Tutkimus toteutettiin 
kirjallisuustutkimuksena, haastattelemalla eri 
toimialojen asiantuntijoita ja internet-
kyselyllä. Tutkimuksen mukaan paikkatie-
toinfrastruktuurin uskotaan mahdollistavan 
lyhyellä aikavälillä noin 4 %:n tehok-
kuushyödyt useimmissa tehtävissä ja pidem-
mällä aikavälillä noin 5 %:n hyödyt. Noin 76 
% vastaajista arvioi kokonaisuutena, että hy-
vin toteutetulla paikkatietoinfrastruktuurilla 
pystytään heidän organisaatiossaan saavut-
tamaan kustannussäästöjä tai resurssien uu-
delleenkohdentamista. Kokonaismateriaaliin 
nojaten tutkimuksessa määritettiin minimi- ja 
maksimiarvio sekä tutkimusryhmän arvio po-
tentiaalista. Tutkimusryhmä arvioi, että orga-
nisaatioiden sisäiset hyödyt ovat vuosittain 
noin 9 miljoonaa euroa. Minimiarvio hyö-
dyistä on noin 3 miljoonaa euroa ja maksi-
miarvio noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. 
Sisäisten hyötyjen lisäksi paikkatietoinfra-
struktuurista todettiin syntyvän merkittäviä 
ulkoisia (yli 2.5 miljoonaa euroa/vuosi) ja 
laadullisia hyötyjä sekä hyötyjä kansalaisille. 

Esityksen mukaisen mallin kymmenen 
vuoden toimintajaksolle lasketut lisärahoitus-
ta vaativat kustannukset ovat yhteensä noin 
18 miljoonaa euroa. Laskennalliset koko-
naiskustannukset, jossa ovat mukana keskey-
tyksettömän tietopalvelun kustannukset, ovat 
vastaavasti noin 94 miljoonaa euroa. Kuntien 
osuus laskennallisista kustannuksista on yli 
75 % johtuen kuntien suuresta lukumäärästä. 
Vastaavalle kaudella arvioidut hyödyt ovat 
sekä työryhmän että Teknillisen korkeakou-
lun tutkimusryhmän arvioiden mukaisesti 
noin 90 miljoonaa euroa.  

Saavutettava kustannus-hyötysuhde riippuu 
siitä kuinka esityksen edellyttämät toimet ja 
palvelut pystytään yhdistämään muihin tieto-
jenkäsittelyprosesseihin ja kuinka tehokkaas-
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ti eri organisaatiot kykenevät tekemään yh-
teistyötä palveluiden toteuttamisessa. Par-
haimmillaan on saavutettavissa noin 1:5 kus-
tannus-hyöty-suhde ja pahimmillaan kustan-
nukset voivat ylittää saavutettavat hyödyt.  

INSPIRE-direktiivin täytäntöönpano tukee 
osaltaan myös PSI-direktiivin tavoitteiden to-
teutumista. INSPIRE-direktiivin edellyttämät 
yleiset haku- ja katselupalvelut takaavat yksi-
tyisten kansalaisten lisäksi myös yrityksille 
mahdollisuuden etsiä viranomaisten hallussa 
olevia tietoja nykyistä helpommin. Kansa-
laisten tiedonsaantioikeuksien toteuttamisek-
si tuotettavat palvelut eivät kuitenkaan sellai-
sinaan takaa PSI-direktiivissä tarkoitettuja 
yritysten mahdollisuuksia tietojen uudelleen-
käyttöön. Uudelleenkäytön kannalta keskei-
sessä asemassa ovat aineistojen käyttöehtoja 
ja maksuja koskevat käytännöt. 
 
4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotuksen ja sen taustalla olevan direktii-
vin perustavoitteena on tehostaa viranomais-
ten toimintaa yhtenäistämällä tiettyjen julki-
sen hallinnon hallussa olevien tietovarantojen 
hallintaa ja ottamalla käyttöön uusia tehok-
kuutta lisääviä verkkopalveluita. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että viranomaiset voi-
vat vaiheittain kytkeä toiminnallisia ja tieto-
teknisiä prosessejaan yhteen ja poistaa tar-
peetonta päällekkäistä toimintaa ja tiedonhal-
lintaa. Ehdotus tukee laajasti koko julkisen 
hallinnon tietohallinnon kehittymistä. 

Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset koh-
distuvat pääasiassa viranomaisiin, koska 
taustalla olevan direktiivin soveltamisala on 
rajattu viranomaisiin ja viranomaistehtäviä 
tekeviin organisaatioihin. 

Useiden kymmenien valtion ja aluehallin-
non viranomaisten sekä käytännössä kaikkien 
kuntien tulee kehittää tietohallintoaan. Lisäk-
si ehdotuksen mukaan maanmittauslaitoksen 
tehtäviksi määrätään huolehtia tiettyjen yh-
teiseen käyttöön tarkoitettujen verkkopalve-
luiden toteuttamisesta ja toimeenpanon edel-
lyttämä tuesta. Osittain nämä tehtävät sisäl-
tyvät jo nyt maanmittauslaitoksen tehtäviin. 
Toimeenpanon käynnistyessä on selvitettävä 
käytännön tason yhteistyömahdollisuudet 
maanmittauslaitoksen ja yleisempien tieto-

teknisiä palveluita tarjoavien toimijoiden, ku-
ten Valtion IT-palvelukeskuksen, kesken. 
 
4.4 Ympäristövaikutukset 

Ehdotettavan lain mukainen paikkatietoin-
frastruktuuri parantaa viranomaisten hallussa 
olevien paikkatietoaineistojen saatavuutta 
ympäristöön liittyvässä suunnittelussa ja pää-
töksenteossa. Parempi saatavuus lisää aineis-
tojen käyttöä ja parantaa tätä kautta myös 
ympäristöön liittyvien päätösten laatua ja 
yleisesti ympäristöasioiden huomioon otta-
mista suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

Ehdotuksen ja sen taustalla olevan direktii-
vin keskeinen tavoite on tehostaa ympäristö-
asioiden hoitoa sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. 
 
4.5 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Paikkatietojen saatavuus tietoverkossa pa-
rantaa kansalaisten mahdollisuuksia päästä 
viranomaisten hallussa oleviin tietoihin. Täs-
tä näkökulmasta paikkatietoinfrastruktuurilla 
on kytkentä erityisesti perustuslain 12 ja 20 
§:ssä säädettyihin perusoikeuksiin eli kansa-
laisten oikeuteen saada tietoja julkisista asia-
kirjoista ja viranomaisten velvollisuuteen 
turvata kaikille mahdollisuus vaikuttaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksente-
koon. Pääosa paikkatietojen, paikkatietopal-
veluiden ja siten myös INSPIRE-direktiivin 
tuottamista hyödyistä ovat kansalaisille välil-
lisiä (esim. parempi pääsy tietoihin, hallin-
non läpinäkyvyys ja ennakointi, vaikutus-
mahdollisuudet ja osallistuminen), mistä 
syystä niiden arviointi ja mittaaminen on 
vaikeaa. Näiden hyötyjen toteutuminen edel-
lyttää, että syntyy palveluita, joiden kautta 
hyöty realisoituu.  

Palvelut syntyvät osana laajempaa kansal-
lista paikkatietoinfrastruktuuria ja tietoyh-
teiskunnan palvelukokonaisuutta. Esimerkik-
si kansalaisille tarkoitettu yleinen viran-
omaisten paikkatietojen katselupalvelu (kart-
tapalvelu) on looginen osa kansallista portaa-
likokonaisuutta. Nykyisin maanmittauslai-
toksen ylläpitämässä Kansalaisten Kartta-
paikka-palvelussa on päivittäin keskimäärin 
noin 5000 käyttäjää ja 100 000 karttahakua 
(n. 40 milj. hakua vuodessa), mistä voidaan 
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arvioida, että tämän tyyppisistä palveluista 
saatava hyöty kansalaisten arjessa on merkit-
tävä, jopa kymmeniä miljoonia euroja vuo-
dessa. INSPIRE-direktiivin tavoitteena on 
laajentaa merkittävästi kansalaisille suunnat-
tavien palveluiden tietosisältöä, mistä syystä 
hyötyjen voidaan arvioida merkittävästi li-
sääntyvän. Kun osa kansalaisten tietotarpeis-
ta voidaan tyydyttää luotettavien tietopalve-
luiden avulla, vapautuu viranomaisorganisaa-
tioissa vastaavasti resursseja muihin tehtä-
viin. 

Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ta-
voitteena on palvella kaikkia käyttäjäryhmiä. 
Pääsääntöisesti samat menettelytavat koske-
vat niin viranomaisia kuin myös elinkei-
noelämää. Yritykset hyötyvät yhteensopi-
vammista aineistoista ja uusista palveluista 
samojen mekanismien kautta kuin viran-
omaisetkin. Direktiivi edellyttää, että infra-
struktuurin yleiset palvelut on pyynnöstä an-
nettava myös sellaisten kolmansien osapuol-
ten käyttöön, joiden paikkatietoaineistot ja 
paikkatietopalvelut vastaavat täytäntöön-
panosääntöjen vaatimuksia metatiedosta, 
verkkopalveluista ja yhteentoimivuudesta. 
Tämä avaa käytännössä uuden markkinointi- 
ja jakelukanavan yritysten ja yhteisöjen tuot-
tamille aineistoille. 
 
 
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja aineisto 

Asiaa on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriön 25.1.2007 asettamassa INSPIRE-
työryhmässä. Työryhmässä olivat edustettui-
na oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, 
valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintä-
ministeriö, ympäristöministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriön esityksestä Geologian 
tutkimuskeskus, maanmittauslaitos ja Suo-
men Kuntaliitto. Lisäksi työryhmällä oli py-
syvä asiantuntija Geodeettisesta laitoksesta. 
Työryhmä luovutti yksimielisen loppuraport-
tinsa maa- ja metsätalousministerille 
14.2.2008 (MMM, työryhmämuistio 2008:2). 
Raporttiin sisältyi luonnos paikkatietoinfra-
struktuuria koskevaksi laiksi. 
 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-
minen 

INSPIRE-työryhmän loppuraportista pyy-
dettiin lausunto yhteensä 92 taholta. Lausun-
toja saatiin yhteensä 59 taholta; kuudelta mi-
nisteriöltä, 19 valtion keskusvirastolta, seit-
semältä maakuntien liitolta, 13 kunnalta, nel-
jältä yliopistolta ja yhteensä kymmeneltä yh-
distykseltä, etujärjestöltä tai yritykseltä. 

Lausunnoissa työryhmän laatimaa raporttia 
pidettiin yleisesti kattavana ja esityksiä hyvin 
perusteluina. 

Useissa lausunnoissa korostettiin, että paik-
katietotekniikan hyödyntämisen vakiintuessa 
ja laajentuessa direktiivin onnistunut toi-
meenpano on tärkeää sekä yksittäisten orga-
nisaatioiden toiminnan että koko tietoyhteis-
kunnan kehittämisen näkökulmista Myös ra-
portissa esitettyä lainsäädäntöratkaisua pidet-
tiin yleisesti parhaana toteuttamistapana.  

Toimeenpanon kytkeytyminen yleisempään 
julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämi-
seen nähtiin selkeänä. Kuntien ja aluehallin-
non roolia käytännön toimeenpanossa koros-
tettiin. Yritysten rooli yhtenä mahdollisena 
palvelujen tuottaja tuotiin esille. 

Valtaosa lausunnon antajista tuki esitetty-
jen direktiiviä laajempien lisätoimenpiteiden 
toteuttamista. 

Lähes kaikki lausunnon antajat tukivat esi-
tettyä keskitettyyn malliin perustuvaa tuki- ja 
verkkopalveluiden vastuuorganisaatioratkai-
sua. Noin puolet lausunnon antajista tuki 
avoimesti maanmittauslaitoksen asettamista 
tuki- ja verkkopalveluiden toimeenpanon 
vastuuorganisaatioksi. Maanmittauslaitoksen 
rooli nähtiin perustelluksi kustannustehok-
kuuden, hallinnollisen selkeyden ja valmiin 
asiantuntemuksen takia. Muutamissa lausun-
noissa suhtauduttiin kriittisesti maanmittaus-
laitoksen asettamiseen ja korostettiin, että 
vastuuorganisaation tulisi olla riippumaton 
kaikista paikkatietoalan toimijaryhmistä. 

Julkisen hallinnon tietohallinnon konser-
niohjaukseen suunnattiin laajasti odotuksia 
erityisesti direktiivinkin edellyttämien perus-
palveluiden, kuten sähköisen asioinnin, to-
teuttamisessa ja yleisessä kehittämisen tuke-
misessa. Konserniohjausta tukeva riippuma-
ton tekninen paikkatietoasioiden asiantuntija-
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ryhmä nähtiin myös tärkeänä osana konserni-
tason kokonaisuutta. 

Paikkatietoasioita käsittelevä neuvottelu-
kunta nähtiin edelleen tarpeelliseksi yhteis-
työelimeksi ja esitetty yhtenäiseen hallinto-
linjaan perustuva toimintamalli todettiin laa-
jasti perustelluksi. Kansallinen paikkatieto-
portaali nähtiin laajasti tarpeelliseksi toi-
meenpanoa täydentäväksi kansalliseksi pal-
veluksi.  

Useissa lausunnoissa korostettiin tarvetta 
uudistaa viranomaisaineistojen jakelu-, käyt-
tö- ja maksupolitiikka nopealla aikataululla. 
Irtiottokuluihin perustuvaa viranomaiskäyt-
töä koskevaa luovutuspolitiikkaa tuki avoi-
mesti noin viidennes lausunnon antaneista 
organisaatioista. 

Luonnos hallituksen esitykseksi valmistel-
tiin maa- ja metsätalousministeriössä virka-
työnä työryhmän loppuraportin ja siitä saatu-
jen lausuntojen perusteella. Luonnoksesta 
pyydettiin lausunnot 26 täytäntöönpanon 
kannalta keskeiseltä taholta. Saaduissa 23 
lausunnossa kannatettiin laajasti toteutta-
mismallia, jossa säädettäisiin yleinen paikka-
tietoinfrastruktuuria koskeva puitelaki. 
Maanmittauslaitosta pidettiin yleisesti oikea-
na tahona direktiivin edellyttämien palvelu-
jen tuottamiseen.  

Keskeisissä lausunnoissa kuitenkin edelly-
tettiin, että lähtökohtana tulisi olla se, että 
lailla säädettäisiin vain kaikkein välttämät-
tömistä kansallisista velvoitteista. Valtionva-
rainministeriö katsoi, että täytäntöönpano, 
kuten tukipalvelut ja kansallinen koordinaa-
tio, tulee hoitaa nykyisten budjettikehysten 
puitteissa menoja uudelleen kohdentamalla. 
Myös henkilötietojen suojaan liittyviin ky-
symyksiin kiinnitettiin huomiota useissa lau-
sunnoissa. Henkilötietoja katsottiin voivan 
sisältyä ainakin kiinteistötietoihin, osoitetie-
toihin ja ilmakuviin. 

Lausuntojen perusteella kävi ilmeiseksi, 
ettei direktiivin vähimmäisvaatimuksia laa-
jemmalle täytäntöönpanolle ole edellytyksiä 
muun muassa sen vuoksi, ettei luonnoksen 
mukaista keskitettyä toteuttamismallia ei ole 
mahdollista toteuttaa nykyisten budjettike-
hysten puitteista. Tämän vuoksi keskitetystä 
mallista luovuttiin ja uusi lakiluonnos kirjoi-
tettiin hajautetun mallin pohjalta. Luonnok-
sessa otettiin huomioon myös muut lausun-

noissa esitetyt näkökohdat ja erityistä huo-
miota kiinnitettiin henkilötietojen suojaan. 
Direktiivin vähimmäisvaatimuksia laajemmat 
toimenpiteet, kuten kansallinen paikkatieto-
portaali ja peruspaikkatiedon käsite, poistet-
tiin laista.  

Uudesta luonnoksesta keskusteltiin kes-
keisten yhteistyötahojen kanssa. Erilliset 
neuvottelut järjestettiin tietosuojavaltuutetun 
ja valtiovarainministeriön kanssa. Lopullises-
sa lakiehdotuksessa on otettu huomioon nä-
mä keskustelut ja neuvottelut.  
 
 
6  Muita  es i tykseen vaikuttavia  

se ikkoja 

Valtiovarainministeriö ohjaa tietohallinnon 
yleistä kehitystä sekä valtion- että kuntahal-
linnossa. Keskitetyllä ohjauksella tavoitel-
laan säästöjä tietohallintomenoissa ja saman-
aikaisesti tavoitellaan sitä, että tietohallinto 
paremmin palvelisi hallinnon ydintehtävien 
toteutusta. Palvelutuotannon tehokkuutta tue-
taan erityisesti keskitettyjen IT-palvelujen 
avulla. Tietohallinnon ohjauksessa tukeudu-
taan yhtenäiseen arkkitehtuuriin. Yhteiset IT-
palvelut, kuten tunnistuspalvelu, asiointitili ja 
palvelualusta, tuovat viranomaisille selviä ta-
loudellisia säästöjä ja edesauttavat varsinai-
sen asiakaspalvelujen kehittämistä. Perustie-
tovarantojen aiempaa parempi hyödyntämi-
nen ja tietojen yhteiskäytön lisääminen mah-
dollistavat julkisten palvelujen hoitamisen 
entistä tuottavammalla tavalla. 

Keskitetyn ohjauksen tueksi on Valtiokont-
torin yhteyteen perustettu 1.1.2009 alkaen 
Valtion IT-palvelukeskus (VIP). Palvelukes-
kus on valtion sisäinen maksullista palvelu-
toimintaa harjoittava nettobudjetoitu palve-
luyksikkö, jonka tehtävänä on valtion yhteis-
ten IT-palveluiden kehittäminen, hankkimi-
nen ja järjestäminen. Syntyvän palvelukes-
kuksen asiakkaita tulevat olemaan valtion vi-
rastot ja laitokset. Lisäksi se tulee tuottamaan 
tiettyjä, mm. sähköiseen asiointiin liittyviä 
palveluita koko julkishallinnon käyttöön. 
Palvelukeskuksen palveluiden määrittelystä 
ja tilaajatoiminnoista vastaa pääasiassa val-
tiovarainministeriö.  

Osa INSPIRE-direktiivin edellyttämistä 
sähköiseen asiointiin liittyvistä palveluista on 
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toteutumassa osana valtiovarainministeriön 
ohjauksessa toteutettavia yhteisiä IT-
palveluita. Perustettava valtion IT-
palvelukeskus tulee siten olemaan yksi kes-
keinen palveluntarjoaja toteutettaessa direk-
tiivin mukaista palvelukokonaisuutta. On 

tarkoituksenmukaista, että INSPIRE-
direktiiviin liittyvien tukipalveluiden vastuu-
organisaatioksi nimettävän taho (maanmitta-
uslaitos) ja IT-palvelukeskus selvittävät yh-
teistyön konkreettiset mahdollisuudet toi-
meenpanon käynnistyessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä säädettäisiin 
yleisesti lain tarkoituksesta ja tavoitteista. 
Lain tarkoituksena olisi parantaa viranomais-
ten hallussa olevien paikkatietojen saatavuut-
ta luomalla yhtenäinen paikkatietoinfrastruk-
tuuri ja saattamalla sen palvelut laajasti käy-
tettäväksi. Näin luotava INSPIRE-direktiivin 
mukainen paikkatietoinfrastruktuuri muodos-
taisi Suomen osalta perustan Euroopan yhtei-
sön paikkatietoinfrastruktuurille. Laissa tar-
koitettu paikkatietoinfrastruktuuri parantaisi 
paikkatietojen saatavuutta ja käyttöä erityi-
sesti viranomaisten toiminnassa ja tarjoaisi 
myös kansalaisille ja yrityksille paremmat 
edellytykset niiden etsimiselle ja käytölle. 
Laissa tarkoitettu paikkatietoinfrastruktuuri 
on osa yleisempää julkisen hallinnon tietoin-
frastruktuuria ja edistää omalta osaltaan jul-
kisuuslain 5 luvussa tarkoitettua hyvää tie-
donhallintatapaa viranomaistoiminnassa ja 
sitä kautta myös perustuslaissa suojattujen 
kansalaisten tiedonsaantioikeuksien toteutu-
mista.  

Vaikka lain tarkoituksena on paikkatietojen 
saatavuuden ja käytön parantuminen, laissa 
otettaisiin huomioon myös henkilötietojen 
suojaa koskevat Euroopan yhteisön ja kansal-
liset säädökset.  

2 §. Määritelmät. Lain kannalta merkittä-
vät määritelmät koottaisiin lain alkuun sa-
maan pykälään. Määritelmät vastaisivat pit-
kälti INSPIRE-direktiivin 3 artiklan mukaisia 
määritelmiä. 

Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdissa määri-
teltäisiin paikkatieto vastaavasti kuin direk-
tiivin 3 artiklan 2 kohdassa määritellään. 
Paikkatiedolla tarkoitettaisiin siten laajasti 
sellaista Suomen aluetta koskevaa sähköises-
sä muodossa olevaa tietoa, joka sisältää yh-
tenä tiedon kohdetta (tietokohdetta) kuvaa-
vana ominaisuutena sen maantieteellisen si-
jainnin. Tietokohde puolestaan määriteltäi-
siin 2 kohdassa abstraktiksi kuvaukseksi to-
dellisesta asiasta tai ilmiöstä. Tietokohteita 
ovat esimerkiksi tieosuudet, järvet ja raken-

nukset. Paikkatiedon määritelmä ei kuiten-
kaan suoraan ratkaisisi sitä, kuuluuko paikka-
tietoaineisto lain soveltamisalaan, vaan tästä 
säädettäisiin 3 §:ssä ja sen nojalla annetta-
vassa valtioneuvoston asetuksessa. 

Paikkatietoinfrastruktuurin määritelmä py-
kälän 1 momentin 3 kohdassa kattaisi direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan tavoin paikkatieto-
aineistoja ja -palveluita kuvaavat tiedot eli 
metatiedot, paikkatietoaineistot ja niihin liit-
tyvät palvelut, verkkopalvelut ja -teknologiat, 
tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä 
koskevat toimenpiteet sekä koordinointi- ja 
seurantamekanismit. 

Paikkatietoaineiston määritelmä momentin 
4 kohdassa vastaisi direktiivin 3 artiklan 3 
kohdan mukaista määritelmää. Aineiston 
määritelmä kattaisi siten kaikki sähköisessä 
muodossa olevat tunnistettavat paikkatietojen 
kokonaisuudet siitä riippumatta, miten ai-
neistoa hallinnoiva viranomainen tietoja hal-
litsee tai on kyseisen tietojen kokonaisuuden 
nimennyt. Esimerkiksi ruokamyrkytysrekis-
teriä ei ole perinteisesti pidetty paikkatietoai-
neistona, mutta jos se on sähköisessä muo-
dossa ja sisältää tiedon ruokamyrkytysten 
esiintymispaikkakunnista, voidaan sitä pitää 
lain tarkoittamana paikkatietoaineistona. 

Direktiivin 3 artiklan 9 kohdassa viran-
omaisen määritelmä jakautuu kolmeen eri 
ryhmään, joista a ja b alakohdat vastaavat lä-
hinnä julkisuuslain 4 §:n 1 momentin perin-
teistä viranomaismääritelmää ja c alakohta 4 
§:n 2 momentin laajennettua viranomais-
käsitettä. Viranomaisella tarkoitettaisiin siten 
myös lainsäädännön nojalla julkista tehtävää 
hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksi-
tyisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista 
valtaa. Tarkoituksena on, että viranomainen 
määriteltäisiin vastaavasti kuin direktiivissä. 
Tämä tehtäisiin niin, että viranomaisen mää-
ritelmä 1 momentin 5 kohdassa sisältäisi viit-
tauksen julkisuuslain 4 §:n 1 momenttiin. Tä-
tä täydentäisi pykälän 2 momentin viittaus 
julkisuuslain 4 §:n 2 momenttiin. Julkisuus-
lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista viran-
omaisista ehdotetun lain soveltamisalan ul-
kopuolelle rajattaisiin tuomioistuimet ja muut 
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lainkäyttöelimet. Mahdollisuus tähän sisältyy 
direktiivin 3 artiklan 9 kohtaan.  

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa määritel-
täisiin lisäksi paikkatietoa hallinnoiva viran-
omainen. Lain määrittelemät velvoitteet koh-
distuisivat pääosin juuri lain soveltamisalaan 
kuuluvia paikkatietoaineistoja hallinnoiviin 
viranomaisiin, mistä syystä erillinen määri-
telmä olisi tarpeen. Määritelmä vastaisi di-
rektiivin 4 artiklan 1 c kohdan i alakohdan 
säännöstä direktiivin soveltamisalasta. Paik-
katietoa hallinnoivana viranomaisena pidet-
täisiin viranomaista, jonka viranomaistehtä-
vien hoitamista varten on tuottanut tai saanut 
haltuunsa paikkatietoaineiston taikka hallin-
noi tai ylläpitää aineistoa. Määritelmän kan-
nalta ei siten olisi merkitystä sillä, kuka on 
alun perin kerännyt paikkatietoaineistoon si-
sältyvät tiedot. Vaikka viranomainen käyttäi-
si tiedon keruussa tai aineiston ylläpidossa 
hyväkseen alihankkijoita, vastuu tämän lain 
mukaisista velvoitteista kohdistuisi silti ai-
neistoa hallinnoivaan viranomaiseen. Määri-
telmän kannalta keskeistä olisi siten aineiston 
liittyminen viranomaisen lakisääteisten teh-
tävien hoitamiseen ja viranomaisen oikeus 
määrätä aineiston hallinnasta. Paikkatietoa 
hallinnoiva viranomainen voisi käytännössä 
halutessaan sopia lain mukaisiin velvoittei-
siin liittyvien tehtävien hoitamisesta myös 
jonkin toisen viranomaisen tai muun ulko-
puolisen tahon kanssa. 

Määritelmän mukaan paikkatietoa hallin-
noivalla viranomaisella tarkoitettaisiin sitä 
viranomaista, joka hallinnoi alkuperäistä 
paikkatietoaineistoa. Alkuperäisellä paikka-
tietoaineistolla puolestaan tarkoitettaisiin di-
rektiivin 4 artiklan mukaisesti sitä tietyn vi-
ranomaisen hallinnoimaa alkuperäistä versio-
ta, josta mahdolliset muiden viranomaisten 
halussa olevat kopiot ovat peräisin.  
 
 
2 luku Paikkatietoinfrastruktuuriin 

kuuluvat aineistot ja tiedot 

3 §. Lain soveltamisalaan kuuluvat paikka-
tietoaineistot. Pykälässä täsmennettäisiin lain 
soveltamisalaa rajaamalla soveltamisalaan 
kuuluvia paikkatietoaineistoja vastaavasti 
kuin direktiivin 4, 13 ja 17 artiklassa. Lain 
säännöksiä sovellettaisiin siten pääsääntöi-

sesti viranomaisen hallussa oleviin julkisiin 
paikkatietoaineistoihin. 

Julkisilla paikkatietoaineistoilla tarkoitet-
taisiin sellaisia aineistoja, jotka eivät sisällä 
julkisuuslain 6 luvun mukaisten salassapito-
velvoitteiden piiriin kuuluvia tietoja. Jul-
kisuuslain 22 §:n asiakirjasalaisuuden määri-
telmän kautta salassapitovelvoitteiden piiriin 
katsottaisiin kuuluviksi myös muun lain no-
jalla salassa pidettäväksi määrätyt tiedot. Di-
rektiivin liitteissä lueteltujen tietoryhmien 
kannalta tällaisia erityissäännöksiä tietojen 
julkisuudesta sisältyy esimerkiksi tilastola-
kiin ja aluevalvontalakiin (755/2000). Sekä 
julkisuuslain että erityislakien säännökset 
vastaavat tietojen julkisen saatavuuden rajoit-
tamiselle direktiivin 13 artiklassa säädettyjä 
edellytyksiä.  

Lain tiettyjä säännöksiä sovellettaisiin kui-
tenkin myös salassa pidettäviä tietoja sisältä-
viin paikkatietoaineistoihin, siten kuin 5 
§:ssä säädetään. 

Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin yleisesti 
lain soveltamisalaan kuuluvat tietoryhmät. 
Luettelo vastaisi direktiivin liitteissä I, II ja 
III lueteltuja ja määriteltyjä direktiivin sovel-
tamisalaan kuuluvia paikkatietoryhmiä. Tar-
koituksena on, että lain soveltamisalaan kuu-
luvat paikkatietoaineistot määritellään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtuus 
tästä olisi pykälän 2 momentissa.  

4 §. Paikkatietoaineistoja ja -palveluja ku-
vaavat tiedot. Pykälässä säädettäisiin paikka-
tietoaineistoista ja niihin liittyvistä tietopal-
veluista tuotettavista metatiedoista. Metatie-
dolla tarkoitettaisiin direktiivin 3 artiklan 6 
kohdan määritelmän mukaisesti määrämuo-
toisia kuvaustietoja, jotka mahdollistavat 
paikkatietoaineistojen ja aineistoja koskevien 
palvelujen löytämisen, luetteloinnin ja käy-
tön valmistelun. 

Pykälän 1 momentin mukaan paikkatietoa 
hallinnoivan viranomaisen tulisi laatia ja pi-
tää ajan tasalla hallinnassaan olevia aineisto-
ja ja niitä koskevia tietopalveluja kuvaavat 
metatiedot. Aineistoja koskevia tietopalvelui-
ta, joista vaaditaan metatiedot, ovat mm. ha-
kupalvelut, katselupalvelut, tiedonsiirtopal-
velut ja muunnospalvelut. 

Metatietoihin sisällytettävistä tiedoista sää-
detään direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa. Ko-
mission johdolla on valmisteltu saman artik-
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lan 4 kohdan mukainen täytäntöönpanosään-
tö, jossa käytännössä määritellään metatie-
don sisältöä koskevat vaatimukset. Komissi-
on asetuksena annettu 24.12.2008 voimaan 
tullut täytäntöönpanosääntö sitoo suoraan 
kansallisia paikkatietoaineistoja hallinnoivia 
viranomaisia. Tämän vuoksi metatiedon si-
sällöstä ei ole mahdollista säätää tarkemmin 
kansallisessa lainsäädännössä, vaan pykälän 
2 momenttiin lisättäisiin informatiivinen viit-
taus komission asetukseen. 

5 §. Salassa pidettävät tiedot. Pykälässä 
säädettäisiin INSPIRE-direktiivin mukainen 
poikkeus 3 §:n 1 momentin mukaiseen pää-
sääntöön, jonka mukaan ehdotettu laki koski-
si ainoastaan julkisia paikkatietoaineistoja. 
Pykälän mukaan lain 4 §:ää sovellettaisiin 
myös lain soveltamisalaan kuuluviin salassa 
pidettäviin tietoihin, ellei salassapidon perus-
teena olisi direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa 
ja 17 artiklan 7 kohdassa mainittu kansainvä-
listen suhteiden, yleisen turvallisuuden tai 
maanpuolustuksen etujen suojaaminen. Muil-
la perusteilla salassa pidettäviä tietoja sisäl-
täviin paikkatietoaineistoihin sovellettaisiin 
siten lain 4 §:n säännöksiä paikkatietoaineis-
toja kuvaavien tietojen laatimisesta ja ylläpi-
dosta.  

6 §. Yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto. 
Pykälässä säädettäisiin paikkatietoa hallin-
noivalle viranomaiselle velvollisuus muokata 
lain soveltamisalaan kuuluvasta paikkatieto-
aineistosta INSPIRE-direktiivin mukaiseen 
paikkatietoinfrastruktuuriin sisällytettävä 
yleiseen käyttöön soveltuva versio ja pitää 
tämä versio ajan tasalla. Infrastruktuuriin ei 
siis sisällytettäisi lain soveltamisalaan kuulu-
vaa paikkatietoaineistoa sellaisenaan, vaan 
tästä laadittu niin sanottu yhteiskäyttöinen 
paikkatietoaineisto. Direktiivin 4 artiklan 
mukaisesti pykälä ei edellyttäisi uuden paik-
katiedon keräämistä yhteiskäyttöisen paikka-
tietoaineiston tuottamista varten, vaan se 
voidaan tuottaa direktiivin 7 artiklan mukai-
sesti olemassa olevia aineistoja mukauttamal-
la tai muuntamalla. Muuntaminen voidaan 
tehdä myös automaattisesti osana sähköistä 
tietopalvelua. Olemassa olevaa lain sovelta-
misalaan kuuluvaa aineistoa ei myöskään 
tarvitsisi erikseen muokata, jos aineisto jo al-
kuperäisessä muodossaan täyttää pykälässä 
asetettavat vaatimukset. 

Siltä osin kuin lain soveltamisalaan kuulu-
vaan paikkatietoaineistoon sisältyy henkilö-
tiedoksi katsottavia tietoja, paikkatietoa hal-
linnoivan viranomaisen olisi yhteiskäyttöisen 
paikkatietoaineiston laatimisessa ja käsitte-
lyssä 2 momentin mukaan noudatettava hen-
kilötietolain ja julkisuuslain henkilötietoa 
koskevia säännöksiä samoin kuin kysymyk-
sessä olevaa aineistoa mahdollisesti sääntele-
vää muuta lainsäädäntöä. Tämän lain mukai-
seen paikkatietoinfrastruktuuriin sisällytettä-
vää aineistoa koskisi toisin sanoen sama 
sääntely kuin muutakin viranomaisten hallus-
sa olevan tiedon käsittelyä ja julkaisua.  

Sitä, mitä 2 momentin soveltaminen kunkin 
paikkatietoaineiston osalta käytännössä tar-
koittaa, ei ole mahdollista tarkemmin säätää 
laissa, vaan asia ratkaistaan tapauskohtaisesti 
direktiivin 7 artiklan nojalla annettavassa 
paikkatietoaineiston sisältöä ja rakennetta 
koskevassa komission asetuksessa. Tässä 
asetuksessa puolestaan otetaan huomioon 
henkilötietodirektiivi ja sen asettamat vaati-
mukset henkilötiedon käsittelylle. Tätä kautta 
myös kansalliset henkilötietojen suojaa kos-
keva sääntelyn vaatimukset täyttyvät. Sel-
keyden vuoksi pykälän 3 momenttiin otettai-
siin informatiivinen viittaus direktiivin 7 ar-
tiklan nojalla annettavaa toimeenpanoasetuk-
seen, jolla säädettäisiin tarkemmin yhteis-
käyttöisen paikkatietoaineiston sisältöä ja ra-
kennetta koskevista vaatimuksista. 
 
3 luku Paikkatietoaineistojen saata-

vuus ja paikkatietoinfrastruk-
tuuriin kuuluvat palvelut.  

7 §. Paikkatietoaineiston saatavuus tieto-
verkossa. Pykälässä säädettäisiin paikkatietoa 
hallinnoivalle viranomaiselle yleinen velvol-
lisuus saattaa yhteiskäyttöinen paikkatietoai-
neisto saataville tietoverkossa. Pykälällä pan-
taisiin täytäntöön direktiivin 7 artiklan vaa-
timus paikkatietoaineistojen ja –palveluiden 
saatavuuden varmistamisesta. Samalla pan-
taisiin täytäntöön myös osa 11 artiklan vaa-
timuksia verkkopalveluiden toteuttamisesta, 
koska komission määrittelemä verkkopalve-
luiden kokonaisarkkitehtuuri sekä siihen no-
jautuva direktiivin 16 artiklan mukainen 
verkkopalveluita koskeva toimeenpanosääntö 
perustuvat direktiiviä selkeämmin ns. organi-
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saatiotasolle hajautettujen rajapintatekniikoi-
den käyttöön. Tässä ratkaisussa tietopalvelut 
pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähel-
lä tiedon ylläpitoa yleistä tietoverkkoa ja 
standardeja tiedonsiirtotekniikoita hyödyntä-
en. Käytännössä direktiivin 11 artiklan tar-
koittamat aineistojen katselu- ja latauspalve-
lut toteutettaisiin tämän pykälän avulla. 
Myös direktiivin 11 artiklan tarkoittamat 
muunnospalvelut sisältyisivät pääosin ha-
jautettuihin tietopalveluihin. 

Paikkatietoaineistojen tietoverkkoon aset-
tamista koskevista teknisistä vaatimuksista 
annetaan direktiivin 16 artiklan nojalla ko-
mission täytäntöönpanoasetus, johon pykälän 
2 momentissa viitattaisiin vastaavasti kuin 4 
ja 6 §:ssä. 

8 §. Hakupalvelu. Paikkatietoinfrastruktuu-
riin kuuluisi direktiivin 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti myös hakupalvelu, 
joka mahdollistaisi paikkatietoaineistojen ja 
paikkatietopalvelujen etsimisen ja niitä kos-
kevien metatietojen tarkastelun. Pykälän 1 
momentin mukaan maanmittauslaitos vastaisi 
direktiivin tarkoittaman hakupalvelun käyt-
töönottamisesta. Maanmittauslaitoksen teh-
täviin sisältyy jo nyt paikkatietojen kansalli-
sen yhteiskäytön edistäminen ja sen toimin-
nan puitteissa se on kehittänyt direktiivin tar-
koittamaa hakupalvelua vastaavaa järjestel-
mää. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin paikka-
tietoa hallinnoivan viranomaisen velvolli-
suudesta liittää 4 §:n mukaiset metatiedot ha-
kupalveluun. Tästä säädettäisiin tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella, jossa määritel-
täisiin määräajoista metatiedon liittämiselle 
ja muuttuneiden tietojen toimittamiselle. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin viittaus 
direktiivin 16 artiklan nojalla annettavaan 
hakupalvelun teknisiä vaatimuksia koske-
vaan komission täytäntöönpanoasetukseen. 

9 §. Tukipalvelut. Ehdotettavan lain 6 ja 7 
§:n mukaisesti vastuu INSPIRE-direktiivin 
11 artiklan edellyttämien katselu- ja tiedon-
siirtopalveluiden tuottamisesta kuuluisi ha-
jautetusti paikkatietoa hallinnoiville viran-
omaisille. Tietopalvelun toteuttamisen ja yl-
läpitämisen helpottamiseksi pykälässä sää-
dettäisiin tukipalveluista, joita paikkatietoa 
hallinnoiva viranomainen voisi käyttää lain 
mukaisten velvoitteiden toimeenpanossa. 

Tukipalveluiden avulla osaltaan varmistettai-
siin paikkatietoinfrastruktuurin toimivuus ja 
yhtenäisyys direktiivin 11, 12 ja 15 artiklojen 
edellyttämällä tavalla. 

Pykälän 1 momentin mukaan tukipalvelui-
den saatavuudesta vastaisi maanmittauslaitos 
ja niiden sisällöstä säädettäisiin 2 momentin 
mukaan tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Tarkoituksena on, että tukipalvelut oli-
sivat yhtäältä lain 7 §:n mukaisten velvoittei-
den täyttämiseen liittyviä asiantuntijapalve-
luita, kuten neuvontapalveluja. Toisaalta tu-
kipalveluun voisi kuulua muitakin 7 §:ään 
liittyviä palveluja, kuten teknisiä tukipalvelu-
ja. Esimerkkeinä muista tukipalveluista ovat 
direktiivin 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaiset keskitettynä palveluna mahdollises-
ti toteutettavat tietomalleja ja koordinaattijär-
jestelmiä koskevat rajapintapalveluista erilli-
set muunnospalvelut. Näiden tukipalveluiden 
saatavuudesta vastaisi maanmittauslaitos ja 
niiden sisällöstä säädettäisiin tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

Tarkoituksena on, että paikkatietoa hallin-
noivat viranomaiset voisivat omien tar-
peidensa mukaan käyttää näitä palveluita to-
teuttaessaan lain 7 §:n velvoitteita. Minkään-
laista velvollisuutta tukipalveluiden käyttöön 
ei viranomaisilla olisi. 

10 §. Haku- ja tukipalvelujen käyttäminen 
muuta aineistoa varten. INSPIRE-direktiivin 
ja ehdotetun lain velvoitteet kohdistuvat vain 
tiettyihin viranomaisen hallussa oleviin julki-
siin lain soveltamisalaan kuuluviin paikkatie-
toaineistoihin. Direktiivin 12 artiklan mu-
kaan jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistet-
tava mahdollisuus paikkatietojen asettami-
seen saataville myös muille sellaisille tahoil-
le, jotka ovat keränneet tai tuottaneet valta-
kunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti 
kiinnostavia paikkatietoja. 

Kun direktiivin täytäntöönpano verkkopal-
veluiden osalta perustuu organisaatiotasolle 
hajautettujen yleisessä tietoverkossa toimivi-
en rajapintatekniikoiden käyttöön, 12 artiklan 
täytäntöönpano ei aineistojen tietoverkkoon 
saattamisen osalta edellytä lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä. Sen sijaan muiden tahojen oi-
keudesta haku- ja tukipalveluiden käyttöön 
on erikseen säädettävä. Tämä tehtäisiin pykä-
län 1 momentissa, jonka mukaan myös muut 
kuin paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset 
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voivat yhdistää hallinnassaan olevia paikka-
tietoaineistoja 8 §:n mukaiseen hakupalve-
luun ja käyttää 9 §:n mukaisia tukipalveluja. 
Säännös koskisi niin muita kuin lain tarkoit-
tamia paikkatietoaineistoja hallinnoivia vi-
ranomaisia kuin muita tahoja. Tällaisia muita 
tahoja voisivat olla esimerkiksi yritykset, yli-
opistot tai tietoa keräävät yhteisöt, joilla olisi 
mahdollisuus halutessaan liittää aineistonsa 
samaan palveluverkkoon viranomaisten 
kanssa.  

Paikkatietoa hallinnoivien viranomaisten 
hallussa on myös muita kuin direktiivin so-
veltamisalaan kuuluvia valtakunnallisesti, 
alueellisesti tai paikallisesti merkittäviä paik-
katietoaineistoja. Tämän vuoksi pykälän 2 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi viran-
omaisten oikeudesta yhdistää hallinnassaan 
olevia muita kuin 3 §:ssä tarkoitettuja paik-
katietoaineistoja 8 §:n mukaiseen hakupalve-
luun ja käyttää 9 §:n mukaisia tukipalveluja. 

Lähtökohtana haku- ja tukipalveluiden 
käyttämiselle on, että aineisto täyttää laissa 
asetetut vaatimukset. Metatietojen on toisin 
sanoen oltava 4 §:n edellyttämässä muodossa 
ja paikkatietoaineiston saatavilla 6 §:n edel-
lyttämässä yhteiskäyttöisessä muodossa. Li-
säksi 3 momentissa säädettäisiin tukipalve-
luista vastaavan maanmittauslaitoksen oi-
keudesta tarvittaessa asettaa tukipalveluiden 
käyttämiselle muita tarpeellisia ehtoja ja ra-
joituksia. Tällaiset rajoitukset voisivat olla 
tarpeen esimerkiksi palveluiden teknisen 
toimivuuden turvaamiseksi ja kuormituksen 
säätelemiseksi. Ennen rajoitusten asettamista 
maanmittauslaitoksen tulisi saattaa niitä kos-
kevat yleiset periaatteet lain 17 §:ssä tarkoi-
tetun paikkatietoasioita käsittelevän neuvot-
telukunnan tietoon. 

11 §. Viranomaisten välinen tietojenvaihto. 
Pykälässä säädettäisiin lain tarkoittamien vi-
ranomaisen hallussa olevien paikkatietoai-
neistojen antamisesta muiden viranomaisten 
käyttöön. Direktiivin 17 artiklassa säädetään 
tietojen yhteiskäytöstä, millä on haluttu ko-
rostaa tietojen luovutusvelvollisuuden vasta-
vuoroista luonnetta ja yhteiskäyttöä helpotta-
via yleisiä toimenpiteitä. Muista paikkatieto-
aineistojen yhteiskäyttöä tukevista toimenpi-
teistä liittyen aineistojen käyttöä koskeviin 
ehtoihin, sopimuksiin ja maksuperusteisiin 
säädettäisiin erikseen lain 4 luvussa. 

Pykälän 1 momentti sisältäisi paikkatietoa 
hallinnoivalle viranomaiselle yleisen velvoit-
teen luovuttaa tässä laissa tarkoitettu yhteis-
käyttöinen aineisto toisen viranomaisen käyt-
töön, jos aineiston käyttö olisi tarpeen kysei-
sen viranomaisen julkisen vallan käyttöön 
liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Pykälä ei si-
ten koskisi aineiston luovuttamista viran-
omaiselle muuhun tarkoitukseen kuin viran-
omaistehtäviä varten. 

Käytännössä pykälässä tarkoitetun tieto-
jenvaihdon järjestäminen voi edellyttää etu-
käteistä sopimista, rekisteröitymistä tai lu-
pamenettelyä, jotta aineistoihin mahdollisesti 
liittyvä tietosuoja ei vaarannu. Tällainen me-
nettely ei saa kuitenkaan käytännössä muo-
dostaa estettä tietojenvaihdolle, eli sen tulee 
olla mahdollisimman nopea ja joustava ja 
tarvittavien rajoitusten tulee olla oikeassa 
suhteessa niiden tarkoitukseen nähden. 

Kiireellisissä tapauksissa kuten esimerkiksi 
yllättävissä onnettomuustilanteissa muutoin 
perusteltu menettelytapa voi käytännössä 
muodostaa esteen tiedonvaihdolle. Paikkatie-
toa hallinnoivan viranomaisen voi kuitenkin 
olla vaikea varautua näihin tilanteisiin enna-
kolta jo siksi, että mahdollinen käyttötarve ei 
ole sen tiedossa. Tämän vuoksi 2 momentissa 
säädettäisiin paikkatietoa hallinnoivan viran-
omaisen ja tietoa käyttävän viranomaisen yh-
teisestä velvollisuudesta varautua ennakolta 
aineistojen esteettömään saatavuuteen mah-
dollisia kiireellisiä tapauksia varten. Sään-
nöksellä korostettaisiin viranomaisten mo-
lemminpuolista velvollisuutta neuvotella tie-
tojenvaihtoon liittyvistä kysymyksistä jo en-
nen kuin kiireellinen tarve aineiston käyttöön 
syntyy ja joissakin tapauksissa siirtää aineis-
to käyttäjän järjestelmiin ennakkotoimenpi-
teinä. Ennakointitarve vaihtelee huomatta-
vasti eri toimialoilla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tiedon 
luovuttamisesta toisen Euroopan yhteisön jä-
senvaltion viranomaiselle, yhteisön toimieli-
melle sekä sellaisen kansainvälisen sopimuk-
sen mukaan perustetulle elimelle, jonka so-
pimuspuolia Suomi ja Euroopan yhteisö ovat. 
Tiedon luovuttamisvelvollisuus ei kuitenkaan 
olisi yhtä laaja kuin kansallisten viranomais-
ten ollessa kyseessä, sillä velvollisuus kattai-
si vain ympäristön tilaan vaikuttavia tehtäviä 
varten tarvittavan aineiston. Säännös vastaisi 
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direktiivin 17 artiklan 4 ja 5 kohtien sään-
nöksiä. 
 
4 luku Paikkatietoaineistojen saata-

vuutta ja käyttöä koskevat 
ehdot, sopimukset ja maksu-
perusteet 

12 §. Palveluista perittävät maksut. Pykä-
lässä säädettäisiin kansalliseen paikkatietoin-
frastruktuuriin kuuluvista tieto- ja tukipalve-
luista perittävistä maksuista. Pääsääntöisesti 
maksuihin sovellettaisiin valtion maksupe-
rustelakia, kuntalakia ja muuta erityislain-
säädäntöä, jonka nojalla viranomaisten suo-
ritteista perittävistä maksuista päätetään. 

Pykälän 1 momentin mukaan hakupalve-
luiden käytöstä ei perittäisi maksua. Tämä 
seuraa direktiivin 14 artiklan 1 kohdan pää-
säännöstä, jonka mukaan yleisten hakupalve-
luiden tulee olla yleisön saatavilla maksutta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että 
Euroopan yhteisön toimielimille ja elimille 
yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten 
raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi 
toimitettavat paikkatietopalvelut eivät saa ol-
la maksullisia. 

Muilta osin palveluista perittäviin maksui-
hin sovellettaisiin yleisiä viranomaisten pe-
rimiä maksuja koskevia säännöksiä. Pykälän 
3 momentissa olisi tätä koskeva viittaussään-
nös. Julkiseen hallintoon ja julkisiin palve-
luihin liittyvää sähköistä asiointia ja niin sa-
nottua perustietovarantojen tietopolitiikkaa 
kehitetään juuri aktiivisesti valtiovarainmi-
nisteriön johdolla, mistä syystä tässä laissa ei 
katsota tarkoituksenmukaiseksi säätää yksi-
tyiskohtaisemmin paikkatietoaineistoihin ja 
niihin liittyvien palveluiden maksullisuudes-
ta. 

13 §. Paikkatietoaineistojen käyttämisestä 
perittävät maksut. Pykälässä säädettäisiin 
kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin kuu-
luvan aineiston käyttämisestä perittävistä 
maksuista. Vastaavasti kuin 12 §:ssä säädet-
täisiin palvelujen osalta, myös aineiston käyt-
tämisestä perittävistä maksuista olisi voimas-
sa, mitä viranomaisten perimistä maksuista 
muualla säädetään. Tästä poikkeuksena 1 
momentissa säädettäisiin, ettei metatietojen 
käyttämisestä peritä maksuja. Tämä seuraa 

12 §:ää vastaavalla tavalla direktiivin 14 ar-
tiklan 1 kohdan hakupalveluiden maksutto-
muutta koskevasta pääsäännöstä. Tämä myös 
vastaa nykyistä käytäntöä paikkatietojen me-
tatiedon jakelussa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että 
Euroopan yhteisön toimielimille ja elimille 
yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten 
raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi 
toimitettavat paikkatietoaineistot eivät saa ol-
la maksullisia. 

14 §. Sähköisen kaupankäynnin palvelut. 
Direktiivin 14 artiklan 4 kohta edellyttää, 

että perittäessä verkkopalveluista maksuja, 
on huolehdittava siitä, että käytettävissä on 
sähköisen kaupankäynnin, eli käytännössä 
maksamisen, palveluja. Tämän vuoksi pykä-
lässä säädettäisiin, että paikkatietoa hallin-
noivan viranomaisen olisi huolehdittava näi-
den palveluiden saatavuudesta silloin, kun se 
perii maksuja laissa tarkoitetun aineiston 
käyttämisestä tai käyttämiseen liittyvistä pal-
veluista. Julkiseen hallintoon ja julkisiin pal-
veluihin liittyvää sähköistä asiointia kehite-
tään juuri voimakkaasti valtiovarainministe-
riön johdolla, mistä syystä tässä laissa ei kat-
sota tarkoituksenmukaiseksi säätää yksityis-
kohtaisemmin sähköisen kaupankäynnin pal-
veluista. 

15 §. Paikkatietoaineistojen käyttöä koske-
vat ehdot. Velvollisuus saattaa yhteiskäyttöi-
nen paikkatietoaineisto saataville tietoverk-
koon ei merkitse, että aineistoa voidaan käyt-
tää täysin rajoituksettomaksi. Paikkatietoa 
hallinnoiva viranomainen voisi tekijänoikeu-
den perusteella edelleen asettaa aineiston 
käytölle tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja. 
Tämä periaate sisältyy direktiivin 11 ja 17 ar-
tikloihin. Pykälän 1 momenttiin sisältyisi 
käyttöehtojen asettamista koskeva selventävä 
säännös. Jotta lain tarkoittamat paikkatieto-
aineistot olisivat kuitenkin mahdollisimman 
helposti saatavilla, tulisi aineistojen käyttöä 
koskevien ehtojen olla myös mahdollisim-
man läpinäkyviä ja helposti saatavilla. Paik-
katietoa hallinnoiva viranomainen velvoitet-
taisiin sen vuoksi huolehtimaan ehtojen ja 
niihin liittyvien sopimusmallien saatavuudes-
ta tietoverkossa. 

Direktiivin keskeisenä tarkoituksena on ol-
lut yksinkertaistaa kansallisten paikkatietoai-
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neistojen luovuttamista Euroopan yhteisön 
toimielimille ja elimille. Tätä tarkoitusta var-
ten direktiivin 17 artiklan 8 kohdan nojalla 
laaditaan täytäntöönpanosäännöt, joilla sään-
nellään näissä luovutuksissa käytettävien 
käyttölupien ehtoja. Pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin direktiivin mukaisesti paikkatie-
toaineistojen luovuttamisesta yhteisön toi-
mielimille ja elimille viittaamalla sitä koske-
vaan komission täytäntöönpanoasetukseen. 
 
5 luku Erinäiset säännökset 

16 §. Maa- ja metsätalousministeriön teh-
tävät. Direktiivin 19 artiklan 2 kohta edellyt-
tää, että jäsenvaltiot nimeävät direktiiviä 
koskevasta yhteydenpidosta vastaavan tahon. 
Pykälän mukaan tänä yhteystahona toimisi 
maa- ja metsätalousministeriö. Myös lain 
toimeenpanon yleinen ohjaus ja seuranta 
kuuluisivat ministeriölle, jonka toimialaan 
paikkatietojen yhteiskäyttö valtioneuvoston 
ohjesäännön (262/2003) 19 §:n mukaan kuu-
luu. 

17 §. Paikkatietoasioita käsittelevä neuvot-
telukunta. Pykälässä säädettäisiin paikkatie-
toasioita käsittelevän neuvottelukunnan pe-
rustamisesta maa- ja metsätalousministeriön 
yhteyteen. Neuvottelukunta toimisi INSPI-
RE-direktiivin ja sen täytäntöönpanon yhteis-
työ- ja koordinaatiotahona direktiivin 19 ar-
tiklan mukaisesti ja näin tukisi maa- ja met-
sätalousministeriön toimintaa direktiivin mu-
kaisena yhteystahona ja paikkatietojen yh-
teiskäyttöasioita ohjaavana ministeriönä. 

Neuvottelukunnan tehtävänä olisi 2 mo-
mentin mukaan yhteystahon tukemisen lisäk-
si seurata ja arvioida ehdotettavan lain mu-
kaista kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin 
kehittymistä ja käyttöä, tehdä aloitteita ja an-
taa lausuntoja. Neuvottelukunnan tehtävistä 
ja kokoonpanosta säädettäisiin 2 momenttiin 
sisältyvän valtuuden nojalla tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Neuvottelukunnan 
jäsenet nimittäisi valtioneuvosto. 

Direktiivin edellyttämiin yhteistyö- ja 
koordinaatiorakenteisiin kuuluisi lisäksi laa-
ja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimin-
nasta huolehtisivat maa- ja metsätalousminis-
teriö ja maanmittauslaitos. Verkosto osaltaan 
tukisi lain täytäntöönpanoa ja EU:n komissi-
on johdolla tapahtuvaa INSPIRE-direktiivin 

täytäntöönpanosäännösten valmistelua yh-
teistyö- ja koordinaatiotahona direktiivin 18 
artiklan mukaisesti. Verkoston toiminta pe-
rustuisi vapaaehtoisuuteen, eikä sen perusta-
misesta näin ollen ole tarpeen säätää lain ta-
solla. 

18 §. Seuranta. INSPIRE-direktiivin 21 ar-
tiklan mukaan jäsenvaltioiden on seurattava 
paikkatietoinfrastruktuurin toteutumista ja 
käyttöä. Jäsenvaltioiden on artiklan mukaan 
myös toimitettava komissiolle kertomus di-
rektiivin täytäntöönpanosta. Maa- ja metsäta-
lousministeriö vastaisi ehdotetun lain 16 §:n 
mukaan lain toimeenpanon seurannasta ja 
myös laatisi direktiivin edellyttämän kerto-
muksen. Tarvittaessa maa- ja metsätalousmi-
nisteriö käyttäisi kertomuksen laadinnassa 
apunaan maanmittauslaitosta tai Geodeettista 
laitosta. Kertomuksen laatiminen edellyttää, 
että ministeriö saa lain täytäntöönpanoon 
osallistuvilta viranomaisilta tarpeelliset tiedot 
muun muassa lain edellyttämällä tavalla tie-
toverkkoon saataville asetetun paikkatietoai-
neiston käytöstä. Tämä vuoksi pykälän 1 
momentissa säädettäisiin paikkatietoa hallin-
noivan viranomaisen velvollisuudesta seurata 
tällaisen aineiston käyttöä ja toimittaa seu-
rantatiedot maa- ja metsätalousministeriölle. 
Vastaava velvollisuus säädettäisiin 2 momen-
tissa maanmittauslaitokselle hakupalveluun 
liitetyn tiedon osalta. 

Tarkemmin seurannasta ja seurantatiedon 
toimittamisesta säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. 

19 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2009.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin lisäksi määrä-
ajoista, joiden kuluessa viranomaisten tulee 
täyttää ehdotetussa laissa säädetyt velvolli-
suudet. Nämä osin tietoryhmittäin vaihtelevat 
määräajat perustuisivat direktiiviin ja sen no-
jalla komission asetuksina annettaviin täytän-
töönpanosäännöksiin. 

 
 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

INSPIRE-direktiiviin edellyttämät komis-
sion täytäntöönpanosäännökset tullaan anta-
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maan pääsääntöisesti komission asetuksina ja 
ne ovat näin ollen sovellettavissa sellaise-
naan ilman erillistä kansallista täytäntöönpa-
noa. Osa näistä täytäntöönpanosäännöksistä 
tullaan antamaan vasta direktiivin kansalli-
selle täytäntöönpanolle asetetun määräajan 
jälkeen. Seurantaa ja raportointia koskeva 
täytäntöönpanosääntö annetaan komission 
päätöksenä. 

Muu direktiivin täytäntöönpanon edellyt-
tämä kansallinen sääntely, joka ei edellytä 
lain tasoisia säännöksiä, on tarkoitus toteut-
taa valtioneuvoston asetuksella. Lakiin ehdo-
tetaan otettavaksi valtuussäännökset, joiden 
nojalla lakia täsmentävät yksityiskohtaisem-
mat säännökset voitaisiin antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
ensinnäkin lain soveltamisalaan kuuluvista 
paikkatietoaineistoista ja määräajoista joiden 
kuluessa laissa säädetyt vaatimukset tulee 
näiden osalta täyttää. Lisäksi asetuksella sää-
dettäisiin tarkemmin metatietojen liittämises-
tä ehdotetulla lailla perustettavaan hakupal-
veluun, maanmittauslaitoksen tukipalveluista 
ja niiden käyttöönottamisesta samoin kuin 
paikkatietoasian neuvottelukunnan kokoon-
panosta, tehtävistä ja toimikaudesta. Myös 
paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja 
maanmittauslaitoksen seurantavelvollisuu-
desta säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi on 
tämän esityksen liitteenä. Asetukseen otetta-
vien säännösten sisältö määrittyy kuitenkin 
osin myöhemmin ennen kaikkea komission 
täytäntöönpanosäännösten ja mahdollisten 
kansallisten lisätarpeiden perusteella.  Ase-
tuksen valmistelun tukena on tarkoitus käyt-
tää edellä kuvattua perustettavaa laaja-alaista 
yhteistyöverkostoa. 
 
 
3  Voimaantulo  

Direktiivi edellyttää, että sen täytäntöönpa-
non edellyttämät kansalliset lait ja asetukset 
saatetaan voimaan viimeistään 15.5.2009. 
Laki ehdotetaan siten tulemaan voimaan 
15.5.2009. Lakiehdotuksen nojalla annetta-
valla valtioneuvoston asetuksella on kuiten-
kin tarkoitus säätää aikataulusta, jonka mu-

kaan lain velvoitteet tulevat eri paikkatieto-
aineistojen osalta voimaan. 
 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 10 §:n 1 momentissa sääde-
tään yksityiselämän ja henkilötietojen suojas-
ta. Säännöksen mukaan henkilötietojen suo-
jasta säädetään tarkemmin lailla. Yleissään-
nökset henkilötietojen suojasta ovat henkilö-
tietolaissa, jolla turvataan yksityiselämän ja 
yksityisyyden suoja henkilötietojen käsitte-
lyssä. Henkilötietojen luovuttamisesta viran-
omaisten henkilörekistereistä säädetään li-
säksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa. Yh-
teisötasolla henkilötiedon suojasta säädetään 
henkilötietodirektiivissä. 

INSPIRE-direktiivi ei lähtökohtaisesti kos-
ke henkilötietoja, mutta jotkin sen sovelta-
misalaan kuuluvat kansalliset tietoaineistot 
voivat kuitenkin muodostaa myös henkilö-
tietolain tarkoittaman henkilörekisterin. 
Paikkatiedot ovat myös henkilötietolain tar-
koittamia henkilötietoja, jos ne voidaan yh-
distää tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 
henkilöön. Teknisesti on kuitenkin yleensä 
tarvittaessa mahdollista erottaa direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista kansallisista tie-
toaineistoista niihin sisältyvä paikkatieto ja 
henkilötieto. Tämä voi olla viranomaisten vä-
listä tietojen yhteiskäyttöä järjestettäessä 
merkityksellistä erityisesti henkilötietolain 6 
ja 7 §:ssä säädetyn käyttötarkoitussidonnai-
suuden periaatteen toteuttamiseksi. 

Ehdotetussa laissa ei ole tarkoitus poiketa 
henkilötietolain ja julkisuuslain säännöksistä. 
Tämän varmistamiseksi lain 6 §:ään kirjattai-
siin nimenomainen vaatimus siitä, että paik-
katietoa hallinnoivien viranomaisten on 
paikkatietoinfrastruktuuriin liitettävää aineis-
toa laatiessaan otettava huomioon näiden la-
kien samoin kuin kyseistä aineistoa mahdol-
lisesti koskevan muun lainsäädännön asetta-
mat vaatimukset. Paikkatietoinfrastruktuuriin 
liitettävää niin sanottua yhteiskäyttöistä 
paikkatietoaineistoa koskisi toisin sanoen 
samat säännökset kuin muutakin viranomai-
sen tietojen luovutusta. Siltä osin kuin paik-
katietoaineiston katsottaisiin muodostavan 
henkilörekisterin, rekisterinpitäjänä toimisi 
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näin paikkatietoa hallinnoiva viranomainen 
itse. 

Ehdotettavassa laissa ei säädettäisi tar-
kemmin siitä, mitä henkilötietolaki ja jul-
kisuuslaki käytännössä erilaisten paikkatieto-
aineistojen osalta edellyttää. Tekniset ja muut 
paikkatietoinfrastruktuuriin sisällytettävää 
aineistoa koskevat vaatimukset määritellään 
vasta direktiivin täytäntöönpanosäännöksis-
sä, jotka annetaan yhteisön asetuksina. Hen-
kilötietojen suoja otetaan näissä asetuksissa 
huomioon, sillä INSPIRE-direktiivin 13 ar-
tiklan 3 kohdassa nimenomaisesti viitataan 
henkilötietodirektiivin vaatimuksiin. Myös 
direktiivin johdanto-osan 24 kohta edellyttää, 
että verkkopalveluja koskevat säännökset oli-
si pantava täytäntöön noudattaen kaikkia 

henkilötietojen suojaan liittyviä periaatteita 
henkilötietodirektiivin mukaisesti. 

Näin henkilötietolain ja tätä kautta perus-
tuslain vaatimukset henkilötiedon suojasta 
toteutuisivat lain 6 §:n 2 momentin yleis-
säännöksen ja tätä täydentävien direktiivin 
täytäntöönpanosäännösten kautta. Selvyyden 
vuoksi 6 §:n 3 momenttiin kirjattaisiin in-
formatiivinen viittaus täytäntöönpanosään-
nöksiin.  

Edellä esitetyillä perusteilla katsotaan, että 
esityksen mukainen laki paikkatietoinfra-
struktuurista voidaan säätää tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
paikkatietoinfrastruktuurista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on parantaa vi-
ranomaisten hallussa olevien paikkatietoai-
neistojen saatavuutta ja käyttöä luomalla yh-
tenäinen paikkatietoinfrastruktuuri ja saatta-
malla sen palvelut yleisesti käytettäviksi.  
 
 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) paikkatiedolla sellaista sähköisessä 

muodossa olevaa Suomen aluetta koskevaa 
tietoa, joka sisältää tietokohteiden ominai-
suutena kohteen sijainnin välittömänä tai vä-

lillisenä viittauksena tiettyyn paikkaan tai 
maantieteelliseen alueeseen; 

2) tietokohteella abstraktia kuvausta todel-
lisesta asiasta tai ilmiöstä; 

3) paikkatietoinfrastruktuurilla tämän lain 
ja Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruk-
tuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin (2007/2/EY), jäljempänä INSPIRE-
direktiivi, mukaisesti tuotettuja, ylläpidettyjä 
tai saataville asetettuja metatietoja, paikkatie-
toaineistoja ja paikkatietopalveluja, verkko-
palveluja ja -teknologioita, tietojen luovut-
tamista, saatavuutta ja käyttöä koskevia so-
pimuksia sekä koordinointi- ja seurantame-
kanismeja; 

4) paikkatietoaineistolla sähköisessä muo-
dossa olevaa tunnistettavaa paikkatietojen 
kokonaisuutta;  

5 viranomaisella viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 1 
momentissa tarkoitettuja viranomaisia lu-
kuunottamatta tuomioistuimia ja muita lain-
käyttöelimiä; 
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6) paikkatietoa hallinnoivalla viranomai-
sella viranomaista, joka sille kuuluvien teh-
tävien hoitamiseksi hallinnoi tai ylläpitää tä-
män lain soveltamisalaan kuuluvaa alkupe-
räistä paikkatietoaineistoa. 

Mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta, 
koskee myös viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuja yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja 
yksityisiä henkilöitä. 
 

2 luku 

Paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluvat ai-
neistot ja tiedot 

3 § 

Lain soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoai-
neistot 

Tämän lain säännöksiä sovelletaan viran-
omaisten hallussa oleviin julkisiin paikkatie-
toaineistoihin, jotka kuuluvat johonkin seu-
raavista tietoryhmistä: 

1) koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät, pai-
kannusruudustot, paikannimet, hallinnolliset 
yksiköt, osoitteet, kiinteistöt, liikenneverkot, 
hydrografia ja suojellut alueet; 

2) korkeus, maanpeite, ortoilmakuvat ja 
geologia; 

3) tilastoyksiköt, rakennukset, maaperä, 
maankäyttö, väestön terveys ja turvallisuus, 
yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut, 
ympäristön tilan seurantaverkostot ja  
-laitteet, tuotanto- ja teollisuuslaitokset, maa-
talous- ja vesiviljelylaitokset, väestöjakauma, 
erityisen sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja 
raportointiyksiköt, luonnonriskialueet, ilma-
kehän tila, ilmaston maantieteelliset omi-
naispiirteet, merentutkimuksen maantieteelli-
set ominaispiirteet, merialueet, biomaantie-
teelliset alueet, elinympäristöt ja biotoopit, 
lajien levinneisyys, energiavarat ja mineraa-
livarat. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin lain soveltamisalaan kuuluvista 
paikkatietoaineistoista.  
 
 
 
 

4 § 

Paikkatietoaineistoja ja -palveluja kuvaavat 
tiedot 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
laadittava ja pidettävä ajan tasalla tämän lain 
soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineisto-
ja ja näitä aineistoja koskevia tietopalveluja 
kuvaavat tiedot (metatiedot).  

Metatiedon sisältöä koskevista teknisistä 
vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 
täytäntöönpanosta metatiedon osalta annetus-
sa komission asetuksessa (EY) N:o 
1205/2008.  
 

5 § 

Salassa pidettävät tiedot 

Edellä 4 §:ää sovelletaan myös salassa pi-
dettäviä tietoja sisältäviin paikkatietoaineis-
toihin, jollei näitä ole säädetty salassa pidet-
täviksi Suomen kansainvälisten suhteiden, 
yleisen turvallisuuden tai maanpuolustuksen 
etujen suojaamiseksi.  
 

6 § 

Yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
laadittava ja pidettävä ajan tasalla tämän lain 
soveltamisalaan kuuluvasta paikkatietoai-
neistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio (yh-
teiskäyttöinen paikkatietoaineisto). 

Yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston laa-
timisessa ja käsittelyssä on noudatettava, mi-
tä henkilötietolaissa (523/1999) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa sekä muualla laissa säädetään.  

Yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston sisäl-
löstä ja rakennetta koskevista vaatimuksista 
säädetään INSPIRE-direktiivin 7 artiklan no-
jalla annettavassa komission asetuksessa. 
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3 luku 

Paikkatietoaineistojen saatavuus ja paik-
katietoinfrastruktuuriin kuuluvat palvelut  

7 §  

Paikkatietoaineiston saatavuus tietoverkossa 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että yhteiskäyttöinen 
paikkatietoaineisto on saatavilla tietoverkos-
sa aineiston katselua ja siirtämistä varten. 

Yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston aset-
tamista tietoverkossa saataville koskevista 
teknisistä vaatimuksista säädetään INSPIRE-
direktiivin 16 artiklan nojalla annettavassa 
komission asetuksessa. 
 

8 § 

Hakupalvelu 

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että otetaan 
käyttöön paikkatietoaineistojen ja näitä ai-
neistoja koskevien palvelujen etsimisen ja 
niitä koskevien metatietojen tarkastelun 
mahdollistava verkkopalvelu (hakupalvelu). 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että metatiedot liitetään 
hakupalveluun. Liittämisestä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Hakupalvelua koskevista teknisistä vaati-
muksista säädetään INSPIRE-direktiivin 16 
artiklan nojalla annettavassa komission ase-
tuksessa. 

 
9 § 

Tukipalvelut 

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että tämän 
lain mukaisen paikkatietoinfrastruktuurin 
toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistami-
seksi on saatavilla tukipalveluita, joita paik-
katietoa hallinnoiva viranomainen voi käyt-
tää 7 §:n mukaisten velvoitteiden toimeenpa-
nossa ja infrastruktuurin hyödyntämisessä.  

Tukipalveluista ja niiden käyttöönottami-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

10 §  

Haku- ja tukipalvelujen käyttäminen muuta 
aineistoa varten 

Myös muilla tahoilla kuin paikkatietoa hal-
linnoivilla viranomaisilla on oikeus liittää 
tietoverkossa saatavilla olevia yhteiskäyttöi-
siä paikkatietoaineistoja koskevat metatiedot 
hakupalveluihin ja käyttää 9 §:n mukaisia tu-
kipalveluita. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen hal-
linnassa olevaa muuta kuin 3 §:ssä tarkoitet-
tua paikkatietoaineistoa. 

Maanmittauslaitos voi asettaa tarpeellisina 
pitämiään ehtoja ja rajoituksia tukipalvelujen 
käytölle 1 ja 2 momentin mukaisissa tilan-
teissa. Maanmittauslaitoksen on saatettava 
tällaisia ehtoja ja rajoituksia koskevat yleiset 
periaatteet 17 §:ssä tarkoitetun neuvottelu-
kunnan tietoon. 
 
 

11 §  

Viranomaisten välinen tietojenvaihto 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
annettava yhteiskäyttöinen paikkatietoaineis-
tonsa toisen viranomaisen käyttöön, jos ai-
neiston käyttö on tarpeen kyseisen viran-
omaisen julkisen vallan käyttöön liittyvien 
tehtävien suorittamiseksi. 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja 
1 momentissa tarkoitetun toisen viranomai-
sen tulee ennakolta varautua yhteiskäyttöisen 
paikkatietoaineiston esteettömään saatavuu-
teen, jos on todennäköistä, että aineistoa on 
tarpeen käyttää myös kiireellisissä tilanteissa. 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
annettava myös toisen Euroopan yhteisön jä-
senvaltion viranomaiselle, yhteisön toimieli-
melle ja elimelle sekä sellaisen kansainväli-
sen sopimuksen mukaan perustetulle elimel-
le, jonka sopimuspuolia Suomi ja Euroopan 
yhteisö ovat, sellainen yhteiskäyttöinen paik-
katietoaineistonsa, jota luovutuksensaaja tar-
vitsee suorittaessaan sille säädettyä tai mää-
rättyä ympäristön tilaan vaikuttavaa tehtävää. 
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4 luku  

Paikkatietoaineistojen saatavuutta ja 
käyttöä koskevat ehdot, sopimukset ja 

maksuperusteet 

12 §  

Palveluista perittävät maksut 

Hakupalvelun käyttö on maksutonta. 
Euroopan yhteisön toimielimille ja elimille 

yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten 
raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi 
toimitettavat paikkatietopalvelut ovat mak-
suttomia. 

Muutoin tässä laissa tarkoitetuista palve-
luista perittävistä maksuista on voimassa, mi-
tä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja 
muussa laissa viranomaisten suoritteista pe-
rittävistä maksuista säädetään tai kuntalain 
(365/1995) nojalla päätetään.  
 

13 §  

Paikkatietoaineistojen käyttämisestä perittä-
vät maksut 

Paikkatietoaineistoja kuvaavan tiedon käyt-
tö on maksutonta. 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen tie-
toverkkoon saattaman yhteiskäyttöisen paik-
katietoaineiston käytöstä perittävistä mak-
suista on muutoin voimassa, mitä valtion 
maksuperustelaissa ja muussa laissa viran-
omaisten suoritteista perittävistä maksuista 
säädetään tai kuntalain nojalla päätetään. 

Euroopan yhteisön toimielimille ja elimille 
yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten 
raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi 
toimitettavat paikkatietoaineistot ovat mak-
suttomia. 
 

14 §  

Sähköisen kaupankäynnin palvelut 

Jos paikkatietoa hallinnoiva viranomainen 
perii maksuja tässä laissa tarkoitetun yhteis-
käyttöisen paikkatietoaineiston käyttämisestä 
tai käyttämiseen liittyvistä palveluista, viran-
omaisen on huolehdittava siitä, että sähköistä 

asiointia ja maksamista varten on käytettä-
vissä verkkopalveluja. 
 

15 §  

Paikkatietoaineistojen käyttöä koskevat eh-
dot 

Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi 
asettaa ehtoja paikkatietoaineiston katselulle, 
siirrolle tai käytölle. Tällaiset ehdot ja niihin 
liittyvä sopimusmalli on oltava saatavilla tie-
toverkossa. 

Euroopan yhteisön toimielimille ja elimille 
toimitettavien paikkatietoaineistojen luovut-
tamisesta säädetään INSPIRE-direktiivin 17 
artiklan nojalla annettavassa komission ase-
tuksessa. 
 

5 luku  

Erinäiset säännökset 

16 § 

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät 

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja seu-
raa tämän lain toimeenpanoa sekä toimii IN-
SPIRE-direktiivissä tarkoitettuna yhteysta-
hona. 
 

17 § 

Paikkatietoasioita käsittelevä neuvottelukun-
ta 

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä 
toimii paikkatietoasioita käsittelevä neuvotte-
lukunta. Valtioneuvosto nimittää neuvottelu-
kunnan jäsenet.  

Neuvottelukunnan tehtävänä on sen lisäksi, 
mitä muualla tässä laissa säädetään tukea 16 
§:ssä tarkoitetun yhteystahon toimintaa, arvi-
oida tämän lain mukaisen paikkatietoinfra-
struktuurin kehittymistä ja käyttöä, tehdä 
aloitteita ja antaa lausuntoja. Tarkemmat 
säännökset neuvottelukunnan kokoonpanos-
ta, tehtävistä ja toimikaudesta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. 
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18 § 

Seuranta 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
seurattava tietoverkkoon saataville asetetun 
yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston käyttöä 
sekä toimitettava seurantatiedot maa- ja met-
sätalousministeriölle. 

Maanmittauslaitoksen on seurattava haku-
palveluun liitetyn tiedon laatua, kattavuutta, 
yhteensopivuutta ja käyttöä, paikkatietoai-
neistojen saatavuutta tietoverkossa ja tieto-
palveluiden yhteentoimivuutta sekä toimitet-
tava seurantatiedot maa- ja metsätalousminis-
teriölle. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta seu-
rannasta ja seurantatiedon luovuttamisesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

19 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
200 .   

Määräajoista, joiden kuluessa paikkatietoa 
hallinnoivien viranomaisten tulee täyttää tä-
män lain mukaiset vaatimukset, säädetään 
valtioneuvoston asetuksella.  

————— 
 

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2009 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liite 
Asetusluonnos 

 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 
paikkatietoinfrastruktuurista 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään paikkatietoinfrastruktuurista   päivänä   kuuta 20  annetun lain nojalla: 
 

1 § 

Lain soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoai-
neistot 

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain (  
/2009) 3 §:ssä tarkoitettuja paikkatietoaineis-
toja ovat: 

1) koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät, pai-
kannusruudustot, paikannimet, hallinnolliset 
yksiköt, osoitteet, kiinteistöt, liikenneverkot, 
hydrografia ja suojellut alueet: 

a) Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri; 
b) Maanmittauslaitoksen ja Merenkulkulai-

toksen valtakunnan, läänien, maakuntien, 
kuntien ja aluevesien rajat sisältävät aineis-
tot; 

c) Väestörekisterikeskuksen, Tiehallinnon 
ja Maanmittauslaitoksen rakennusten, kiin-
teistöjen ja teiden osoitteet sisältävät aineis-
tot; 

d) Maanmittauslaitoksen ja kuntien kiin-
teistörekisterin kiinteistöjaotusta koskeva ai-
neisto; 

e) Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen, 
Merenkulkulaitoksen, Ilmailuhallinnon ja 
maanmittauslaitoksen tie-, rata-, vesi-, ilmai-
lu- sekä maastoliikennettä palvelevia liiken-
neverkkoja koskevat tietoaineistot; 

f) Maanmittauslaitoksen, Merenkulkulai-
toksen ja Suomen ympäristökeskuksen vesi-
alueita, vesimuodostumia ja kanavia koske-
vat tietoaineistot; ja  

g) Suomen ympäristökeskuksen, Metsähal-
lituksen, Museoviraston ja kuntien suojeltuja 
alueita koskevat aineistot; 

2) korkeus, maanpeite, ortoilmakuvat ja 
geologia: 

a) Maanmittauslaitoksen korkeusmallit ja 
korkeuskäyräaineistot sekä Suomen ympäris-
tökeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen 
ja Merenkulkulaitoksen järvien ja meren sy-
vyystietoaineistot; 

b) Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäris-
tökeskuksen, Maaseutuviraston ja Metsäntut-
kimuslaitoksen maanpeitettä kuvaavat tieto-
aineistot; 

c) Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäris-
tökeskuksen, Maaseutuviraston ja puolustus-
voimien ilmakuva-aineistot; ja 

d) Geologian tutkimuskeskuksen, maanmit-
tauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen 
kallioperää, geologisia muodostumia, avokal-
lioita, pinnan muotoja ja pohjavesialueita 
koskevat tietoaineistot; 

3) tilastoyksiköt, rakennukset, maaperä, 
maankäyttö, väestön terveys ja turvallisuus, 
yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut, 
ympäristön tilan seurantaverkostot ja -
laitteet, tuotanto- ja teollisuuslaitokset, maa-
talous- ja vesiviljelylaitokset, väestöjakauma, 
aluesuunnittelun piiriin kuuluvat alueet ja ra-
portointiyksiköt, luonnonriskialueet, ilmake-
hän tila, ilmaston maantieteelliset ominais-
piirteet, merentutkimuksen maantieteelliset 
ominaispiirteet, merialueet, biomaantieteelli-
set alueet, elinympäristöt ja biotoopit, lajien 
levinneisyys, energiavarat ja mineraalivarat: 

a) Tilastokeskuksen tilastoyksiköitä koske-
vat aineistot; 

b) Väestörekisterikeskuksen, kuntien, 
maanmittauslaitoksen, Museoviraston, Suo-
men ympäristökeskuksen ja alueellisten ym-
päristökeskusten rakennuksia koskevat ai-
neistot; 

c) Geologian tutkimuskeskuksen, Metsän-
tutkimuslaitoksen ja Maa- ja elintarviketa-
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louden tutkimuskeskuksen maaperää koske-
vat aineistot; 

d) Maakuntien liittojen, kuntien ja Suomen 
Ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäris-
tökeskusten maankäyttöä koskevat aineistot; 

e) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Elintarviketurvallisuusviraston ja kuntien vä-
estön terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät 
aineistot; 

f) Väestörekisterikeskuksen, maanmittaus-
laitoksen, Merenkulkulaitoksen, Suomen 
ympäristökeskuksen, Energiamarkkinaviras-
ton, alueellisten pelastuslaitosten ja kuntien 
yleishyödyllisiä palveluita ja muita julkisia 
palveluita koskevat aineistot; 

g) Alueellisten ympäristökeskusten ja Suo-
men ympäristökeskuksen, kuntien ja Ilmatie-
teen laitoksen ympäristön tilan seurantalait-
teita koskevat aineistot; 

h) Ympäristölupavirastojen, alueellisten 
ympäristökeskusten, Tilastokeskuksen, 
maanmittauslaitoksen ja kuntien tuotanto- ja 
teollisuuslaitoksia koskevat aineistot; 

i) Maaseutuviraston, Elintarviketurvalli-
suusviraston ja maa- ja metsätalousministeri-
ön tietopalvelukeskuksen, työvoima- ja elin-
keinokeskusten, Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen, ympäristölupavirastojen ja 
alueellisten ympäristökeskusten maatalous- 
ja vesiviljelylaitoksia koskevat aineistot; 

j) Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikes-
kuksen väestöjakaumaa koskevat aineistot; 

k) Suomen ympäristökeskuksen, alueellis-
ten ympäristökeskusten, ympäristölupaviras-
tojen, Merenkulkulaitoksen, kuntien, työ- ja 
elinkeinoministeriön ja maanmittauslaitoksen 
aluesuunnitteluun, rajoitusten ja sääntelyn 
piiriin kuuluvia alueita ja raportointiyksiöitä 
koskevat aineistot; 

l) Suomen ympäristökeskuksen, Metsän-
tutkimuslaitoksen ja Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksen luonnonriskejä 
koskevat aineistot; 

m) Ilmatieteen laitoksen ilmakehän tilaa 
koskevat aineistot; 

n) Ilmatieteen laitoksen ilmaston maantie-
teellisiä ominaispiirteitä koskevat aineistot; 

o) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympä-
ristökeskuksen merentutkimuksen maantie-
teellisiä ominaispiirteitä koskevat aineistot; 

p) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympä-
ristökeskuksen merialueita koskevat aineis-
tot; 

q) Suomen ympäristökeskuksen biomaan-
tieteellisia alueita koskevat aineistot; 

r) Suomen ympäristökeskuksen, Metsähal-
lituksen ja metsäkeskusten erityisiä elinym-
päristöjä ja biotooppeja koskevat aineistot, 

s) Suomen ympäristökeskuksen, Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon ja Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitoksen lajien levinneisyyt-
tä koskevat aineistot; 

t) Ympäristölupavirastojen, Geologian tut-
kimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja 
maakuntien liittojen energiavaroja koskevat 
aineistot; 

u) Geologian tutkimuskeskuksen mineraa-
livaroja koskevat aineistot. 
 

2 § 

Hakupalvelu 

Maanmittauslaitoksen tulee laatia ja jul-
kaista ohjeet metatiedon liittämisestä paikka-
tietoinfrastruktuurista annetun lain 8 §:ssä 
tarkoitettuun hakupalveluun sekä lain 10 §:n 
3 momentissa tarkoitetut ehdot 1.5.2010 
mennessä. 
 

3 § 

Paikkatietoaineistoja kuvaavien tietojen (me-
tatietojen) laatiminen ja liittäminen hakupal-

veluun 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
laadittava tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 
1 ja 2 kohtaan kuuluvista paikkatietoaineis-
toista ja niihin liittyvistä tietopalveluista 
paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 4 
§:n mukaiset metatiedot 15.5.2010 mennessä 
ja liitettävä ne hakupalveluun 31.12.2010 
mennessä. 

Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 3 koh-
taan kuuluvista aineistoista ja niihin liittyvis-
tä tietopalveluista on vastaavat metatiedot 
laadittava ja liitettävä hakupalveluun 
15.5.2013 mennessä.  

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että 1 ja 2 momentin mu-
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kaisten siirtymäaikojen jälkeen laadittujen tai 
hallintaan saatujen uusien aineistojen meta-
tiedot liitetään hakupalveluun samanaikaises-
ti kuin uusi aineisto asetetaan tietoverkossa 
saataville.  

Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden omi-
naisuuksien muuttuessa siten, että myös me-
tatiedot muuttuvat, päivitetyt metatiedot on 
liitettävä hakupalveluun samanaikaisesti kuin 
muuttunut aineisto tai palvelu asetetaan tie-
toverkossa saataville.  
 
 

4 § 

Paikkatietoaineistojen asettaminen tietover-
kon kautta saataville 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että sen hallinnassa oleva 
paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 6 
§:n mukainen yhteiskäyttöinen paikkatietoai-
neisto on saatavissa tietoverkossa lain 7 §:n 
vaatimusten mukaisesti seitsemän vuoden 
kuluessa siitä, kun aineiston tietojen raken-
netta koskeva Euroopan yhteisön paikkatie-
toinfrastruktuurin perustamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin (2007/2/EY), jäljempänä INSPIRE-
direktiivi, 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosääntö on hyväksytty.  

Poiketen 1 momentista 15.5.2009 jälkeen 
valmistuvien tai teknisesti uusittujen aineis-
tojen osalta tulee kuitenkin paikkatietoinfra-
struktuurista annetun lain 6 §:n mukainen yh-
teiskäyttöinen paikkatietoaineisto olla saata-
vissa tietoverkossa lain 7 §:n vaatimusten 
mukaisesti kahden vuoden kuluessa siitä, kun 
aineiston tietojen rakennetta koskeva INSPI-
RE-direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettu täytäntöönpanosääntö on hyväksytty. 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on 
huolehdittava siitä, että 1 ja 2 momentin mu-
kaisten siirtymäaikojen jälkeen sovelta-
misalaan kuuluvan paikkatietoaineiston 
muuttuessa tai uuden aineiston valmistuessa 
yhteiskäyttöön soveltuva ajantasainen versio 
on saatavissa tietoverkossa samalla, kun 
muuttunut tai uusi paikkatietoaineisto otetaan 
käyttöön. 
 
 

5 § 

Tukipalvelut 

Maanmittauslaitos toteuttaa paikkatietoin-
frastruktuurista annetun lain 9 §:n mukaisina 
tukipalveluina seuraavat asiantuntijapalvelut: 

1) paikkatietoinfrastruktuurista annetun 
lain, tämän asetuksen sekä INSPIRE-
direktiivin ja sen täytäntöönpanosäännösten 
soveltamista koskeva neuvontapalvelu; 

2) paikkatietoinfrastruktuurista annetun 
lain, tämän asetuksen sekä INSPIRE-
direktiivin ja direktiivin täytäntöönpanosään-
nösten toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja tek-
nisiä kysymyksiä koskeva neuvontapalvelu; 
ja 

3) paikkatietoaineistoja ja niiden käyttöä 
koskevia ehtoja ja sopimusmalleja koskeva 
neuvontapalvelu. 

Maanmittauslaitos toteuttaa lisäksi muina 
annetun lain 9 §:n mukaisina tukipalveluina: 

1) aineistojen muuntamiseen liittyviä verk-
kopalveluita (muunnospalveluita), joita kos-
kevista teknisistä vaatimuksista säädetään 
INSPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla an-
nettavassa komission asetuksessa.; ja 

2) tietopalveluiden yhdistämiseen liittyviä 
verkkopalveluita, joita koskevista teknisistä 
vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 
16 artiklan nojalla annettavassa komission 
asetuksessa.  

Maanmittauslaitos pitää lisäksi yllä 1 mo-
mentissa tarkoitettuja asiantuntijapalveluita, 
2 momentissa tarkoitettuja palveluita ja paik-
katietoinfrastruktuurin yleistä toimivuutta tu-
kevaa internet-sivustoa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asian-
tuntijapalveluiden ja 3 momentissa tarkoite-
tun internet-sivuston tulee olla käytettävissä 
1.1.2010 mennessä. 2 momentissa tarkoitet-
tujen palveluiden tulee olla käytettävissä IN-
SPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla annet-
tavassa komission asetuksessa määritellyn 
aikataulun mukaisesti. 
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6 § 

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtä-
vänä on: 

1) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruk-
tuurin yleistä kehittymistä, 

2) seurata tämän lain mukaisten toimenpi-
teiden toteutumista maanmittauslaitoksen 
vuosittain valmistelemien seurantaraporttien 
pohjalta ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin 
puutteiden korjaamiseksi, 

3) käsitellä EU:n komission valmistelemia 
paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon 
liittyviä kannanottoja ja esityksiä, 

4) käsitellä mahdolliset paikkatietoinfra-
struktuurin toimeenpanoon liittyvät kansalli-
set soveltamisohjeet, 

5) käsitellä mahdolliset yleisten verkkopal-
veluiden käyttöön liittyvät maanmittauslai-
toksen esittämät paikkatietoinfrastruktuurista 
annetun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut 
ehdot ja rajoitukset, ja 

6) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja paik-
katietoalan kehittämistä koskevista asioista. 

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimi-
kausi on kolme vuotta. Neuvottelukunnassa 
ovat edustettuina sisäasiainministeriö, puo-
lustusministeriö, valtiovarainministeriö, maa- 
ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestin-
täministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja 
elinkeinoministeriö. Lisäksi neuvottelukun-
taan nimitetään enintään 6 jäsentä, jotka 
edustavat alan yhteistyöverkostoja ja lain 
mukaisten paikkatietojen ja -palveluiden 
tuottajia ja käyttäjiä. 

Neuvottelukunnan sihteeristöorganisaatio-
na toimii maanmittauslaitos. Neuvottelukun-
nan pysyvänä teknisenä asiantuntijana toimii 
Geodeettinen laitos. Neuvottelukunnalla voi 
olla myös muita pysyviä asiantuntijoita. 
 

7 § 

Paikkatietoinfrastruktuurin toteutumisen ja 
käytön seuranta 

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 
18 §:n 1 momentissa tarkoitetun seurannan 
tulee tuottaa tiedot aineiston katseluun ja siir-

tämiseen kohdistuvien palvelupyyntöjen lu-
kumääristä. 

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain yh-
teenvedon paikkatietoinfrastruktuurista anne-
tun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
seurannasta. Yhteenvedon tulee sisältää tie-
dot: 

1) metatiedon kattavuudesta ja siitä, miten 
olemassa oleva metatieto vastaa INSPIRE-
direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu-
jen täytäntöönpanosääntöjä; 

2) metatietojen saatavuudesta paikkatie-
toinfrastruktuurista annetun lain 8§:n tarkoit-
tamassa hakupalvelussa; 

3) paikkatietoinfrastruktuurista annetun 
lain 6 §;ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten 
paikkatietoaineistojen maantieteellisestä kat-
tavuudesta;  

4) paikkatietoinfrastruktuurista annetun 
lain 6 §;ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten 
paikkatietoaineistojen lain 7 §:n mukaisesta 
saatavuudesta tietoverkossa ja siitä, miten ne 
vastaavat INSPIRE-direktiivin 7 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosääntö-
jä; 

5) paikkatietoinfrastruktuurista annetun 
lain 6 §;ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten 
paikkatietoaineistojen käytöstä tietoverkossa 
ja siitä, miten paikkatietoaineistoihin liittyvät 
tietopalvelut vastaavat INSPIRE-direktiivin 
16 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpano-
sääntöjä; 

6) paikkatietoaineistojen ja -palveluiden 
saatavuus- ja käyttöehdoista sekä niitä vas-
taavista maksuista; 

7) julkisen saatavuuden rajoituksista ja ra-
joittamisen syistä INSPIRE-direktiivin 13 ar-
tiklan mukaisesti. 

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja 
maanmittauslaitoksen on luovutettava tässä 
pykälässä tarkoitetut edellistä vuotta koske-
vat seurantatiedot maa- ja metsätalousminis-
teriölle vuosittain helmikuun loppuun men-
nessä. 

8 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 
20   . 

————— 
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