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Tiivistelmä	

Paikkatietoselonteko	linjaa,	minkälaisia	paikkatietoja	yhteiskunnassa	tarvitaan	sekä	miten	
niiden	tuottamista,	hallintaa	ja	jakelua	kehitetään	ja	miten	niiden	käyttöä	edistetään.		

Julkishallinto	tuottaa	ja	ylläpitää	useita	keskeisiä	paikkatietovarantoja	ja	niihin	liittyviä	
tietopalveluita.	Sekä	kunnilla	että	valtion	organisaatioilla	on	merkittäviä	paikkatietoja	
hyödyntäviä	toimintoja	-	jatkossa	myös	maakunnilla.	Tavoitteena	on	velvoittaa	julkishallinnon	
kaikki	toimijat	huolehtimaan	paikkatietojen	yhteiskäyttöisyydestä	ja	saatavuudesta	siten,	että	
julkisen	hallinnon	prosessit	ovat	tehokkaita,	päällekkäinen	työ	vähenee	ja	innovaatioille	syntyy	
edellytyksiä.			

Paikkatietopoliittinen	selonteko	toteuttaa	hallitusohjelman	tavoitetta	kehittää	käyttäjälähtöiset,	
tuottavuutta	ja	tuloksellisuutta	nostavat	yhden	luukun	digitaaliset	julkiset	palvelut.	Se	liittyy	
kärkihankkeen	Digitalisoidaan	julkiset	palvelut	osahankkeeseen	Julkisen	hallinnon	yhteinen	
paikkatietoalusta.		

Selonteon	visio:	Suomessa	on	maailman	innovatiivisin	ja	turvallisin	paikkatiedon	
ekosysteemi.	Paikkatietojen	hyödyntämisen	laaja-alaisuuden	vuoksi	tavoite	koskettaa	lähes	
kaikkia	yhteiskunnan	osa-alueita.		

Vision	saavuttamiseksi	määriteltiin	tarvittavat	kiireellisimmät	toimenpiteet:	

1)	Lainsäädäntö	kehityksen	mahdollistajaksi	
Lainsäädännön	kehittäminen muun	muassa	varmistamaan	kaikkien	viranomaisten	keskeisten	
paikkatietojen	yhteiskäyttöisyys,	määrittelemään	yhteiskunnan	kannalta	keskeiset	
paikkatietovarannot	ja	kuvaamaan	julkishallinnon	organisaatioiden	paikkatietotoimintoihin	
liittyvät	vastuut	ja	roolit.		
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2)	Osoitetiedot	ja uusi logistinen toimintaympäristö

Valtakunnallisten	osoitetietojen	kuntoon	saattaminen	yhteistyössä	eri	toimijoiden	(erityisesti	
kuntien)	kanssa.	Sisältää	turvallisuusviranomaisten	tarpeiden	huomioimisen.	

3)	Tarkka paikannus kaikkien käyttöön	
Kansallisen	satelliittipaikannusta	tarkentavan	FinnRef-paikannuskorjauspalvelun		ottaminen	
laajasti	ja	avoimesti	yleiseen	käyttöön	tulevaisuuden	paikannus-	ja	logistiikkapalveluita	varten,	
muun	muassa	autonomisessa	liikenteessä.			

4) Paikkatietopoliittisen selonteon toimenpideohjelma 	
Valmistellaan	ja	käynnistetään	vaiheistettu	toimenpideohjelma,	jonka	puitteissa	huolehditaan	
päätettyjen	toimenpiteiden	toteuttamisesta	ja	toimenpidekokonaisuuden	kehittämisestä.		
Ensimmäisen	vaiheessa	keväällä	2018	selvitetään	tarkemmin	edellä	esitettyjen	toimenpiteiden	
(1-3)	toteuttamisen	edellytykset	ja	käynnistetään	toteuttamiskelpoisiksi	osoittautuneet	
toimenpiteet.		

Yllä	mainittujen	toimenpide-ehdotusten	lisäksi	selonteon	taustamuistioon	(liite	1)	kirjattiin	
myöhemmässä	vaiheessa	tarkasteltavia	toimenpide-ehdotuksia:	

· Tietämyksen	lisääminen	paikkatietojen	hyödyistä.	

· Tietojen	ja	tietopalveluiden	yhteiskäyttöisyyttä	edistävän	paikkatiedon	ekosysteemin	
kehittäminen.			

· Turvallisuusviranomaisten	yhteisen	palvelualustan	kehittäminen.		

· Eri	sektoreiden	välisen,	paikkatietotoimintoja	ja	siihen	liittyvän	liiketoiminnan	
edellytyksiä	edistävän	yhteistyöelimen	käynnistäminen.	

Yllä	kuvatuilla	toimenpiteillä	luodaan	Suomelle	mahdollisuudet	kehittyä	paikkatietoja	maailman	
parhaiten	hyödyntäväksi	yhteiskunnaksi.	
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1. Johdanto		
Paikkatietoselonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden
tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään.

Suomessa paikkatietotoiminnot ovat kansainvälisesti vertaillen hyvällä tasolla. Paljon on kuitenkin
vielä tehtävissä paikkatietojen hyödyntämisen edistämiseksi ja niihin liittyvän liiketoiminnan
kehittämiseksi. Tässä dokumentissa esitetään kiireellisimpiä toteutuksen I-vaiheessa
käynnistettäväksi ehdotettavia toimenpide-ehdotuksia ja liitteenä olevassa taustamuistiossa muita
kiireellisiä toimenpide-ehdotuksia. Ehdotetussa selonteon toimenpideohjelman ensivaiheessa
selvitetään tässä esitettyä yksityiskohtaisemmin toimenteiden toteuttamisen edellytyksiä - myös
kustannus-hyötyanalyysein. Seuraavassa vaiheessa toteuttamiskelpoiseksi osoittautuneita
ehdotuksia ryhdytään toteuttamaan laaja-alaisena yhteistyönä.

1.1. Mitä	on	paikkatieto	ja	karttatieto?			

Paikkatiedossa sijainti ilmaistaan esimerkiksi osoitteella, alueen nimellä (vaikkapa kunnan tai valtion
nimi), tunnuksella (esim. kiinteistötunnus) tai koordinaateilla. Näistä tärkeimpiä ovat koordinaatit,
jotka määritetään ja ilmoitetaan aina jonkin ns. vertausjärjestelmän mukaisesti. Paikkatieto ja siihen
liittyvä terminologia on määritelty tarkemmin mm. Inspire-direktiivissä (2007/2/EY) ja sen nojalla
annetussa laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009).

Laissa paikkatietoinfrastruktuurista ”paikkatiedolla tarkoitetaan sellaista sähköisessä muodossa
olevaa Suomen aluetta koskevaa tietoa, joka sisältää tietokohteiden ominaisuutena kohteen
sijainnin välittömänä tai välillisenä viittauksena tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen”.

Paikkatietoja ovat esimerkiksi tiedot rakennuksista, toimipisteistä, kunnista, luonnonsuojelualueista,
säästä, rikoksista, onnettomuuksista, radion kuuluvuudesta, mobiilipuhelimien sijaintitiedoista ja
liikenneväylistä sekä muiden muassa tilastotiedot.  Paikkatietoa voidaan sen sisältämän
sijaintiominaisuuden ansiosta hyödyntää ja yhdistää tehokkaasti erilaisilla paikkatietomenetelmillä
monenlaisissa analyyseissä, suunnitelmissa ja kartoissa. Paikkatiedot integroituvat osaksi kaikkea
muuta tietoa eikä tiedonmäärittely paikkatiedoksi muuta tietojen muita käyttömahdollisuuksia
millään tavalla.

	

Kaikki tieto, jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti, on paikkatietoa.

Kartta on visuaalinen esitys paikkatiedoista. Karttatieto on jotakin käyttötarkoitusta
varten paikkatiedoista valittu ja visualisoitu tietojoukko.
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1.2. Millaista	paikka-	ja	karttatietoa	Suomessa	tarvitaan	

Paikkatietojen tehokasta ja innovatiivista käyttöä ja tuottamista kehittämällä saavutetaan
merkittäviä taloudellisia ja laadullisia hyötyjä. Muun digitalisointikehityksen kanssa vähennetään
päällekkäistä työtä, saavutetaan säästöjä tehostamalla prosesseja sekä luodaan uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

Tieto liikennevälineiden, rakennusten, työmaiden, raaka-aineiden, maankäytön, luonnon,
käyttörajoitusalueiden ja monien muiden kohteiden sijainnista on päätöksenteon kannalta oleellista.
Paikkatietojen hyödyntäminen päätöksenteossa ja erilaisissa analyyseissä on joillakin toimialoilla jo
sisäänrakennettu toiminnallisiin prosesseihin: esimerkiksi pelastuspalvelu, aluesuunnittelu,
metsätalous ja -teollisuus, ympäristönsuojelu sekä logistiikka ja kaupan alan toimipaikkasuunnittelu.
Monilla toimialoilla paikkatietojen hyödyntämistä kannattaa vielä kehittää päätöksenteon tukena ja
operatiivisessa toiminnassa.

Ajantasaisen paikkatiedon määrä kasvaa nopeasti, kun uusia menetelmiä ja teknologioita kehitetään
ja otetaan käyttöön. Osa paikkatietojen käytön uusista mahdollisuuksista ja tarpeista liittyy eri
teknologioiden sulautumiseen ja yhteiskäyttöön.  Esimerkiksi puhelimet ja autot sekä tuottavat että
hyödyntävät paikkatietoa yhä laajemmin. Erityisesti tekoäly, robotisaatio, automaatio ja ns.
esineiden internet sekä ns. big data luovat edellytyksiä paikkatiedon hyödyntämiselle ja vaatimuksia
niiden ominaisuuksille.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja erityisesti henkilötietojen suoja tulee ottaa lainsäädäntöä
kehitettäessä vakavasti huomioon, koska paikkatietoja voidaan yhdistellä sijaintitiedon avulla.

Paikkatietoa käytetään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla monien toimintojen ytimessä.
Paikkatietoihin sisältyy kuitenkin vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia.
Paikkatietopoliittisen selonteon avulla pyritään varmistamaan, että tuo potentiaali
hyödynnetään. Se edellyttää, että tiedot ja niihin liittyvät prosessit ja palvelut ovat
hyvin yhteentoimivia ja vaivattomasti käytettävissä erilaiset yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuden vaatimukset huomioiden.

Esimerkkejä: Laadukkailla paikkatiedoilla ja luotettavalla, tarkoilla paikannuspalveluilla
mahdollistetaan automaattisesti ohjautuvien laitteiden toiminta (kuljetukset merellä, maalla
ja ilmassa, liikkuminen palveluna). Paikkatiedot ovat myös esineiden internetiin liittyvän
liiketoiminnan ja lisätyn todellisuuden palveluiden perusta. Täsmäviljelyssä itse kulkeva traktori
havainnoi maaperän kosteutta sekä kasvillisuuden lehtivihreää ja ohjaa niiden perusteella
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden annostusta. Tarkkojen satelliittikuvien saannin
parantuminen mm. helpottaa ympäristön suunnittelua ja muutosten seurantaa sekä
maanviljelijöiden viljelytukien valvontaa ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Kolmi- tai
neliulotteisista ympäristöä kuvaavista malleista on tulossa kaiken ympäristötiedon hallinnan
käyttöliittymä. Niiden avulla suunnitellaan, rakennetaan, ylläpidetään ja muokataan
ympäristöä, rakennuksia ja rakenteita. Selonteon teknisen kehityksen vaikutukset -
osaselvityksessä todetaan että ”paikkatietoja hyödynnetään tulevaisuudessa kaikessa missä
käytetään dataa”.
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Henkilötietojen (oman datan) suojan merkitys kasvaa, koska kaupalliset toimijat ja julkishallinto
keräävät kansalaisista yhä enemmän tietoja omiin rekistereihinsä. Siksi on tarve määritellä
aikaisempaa täsmällisemmin kansalaisen oman datan käytön periaatteet ja oikeus omaan dataan.

Tavoitteiden asetannassa noudatetaan julkisessa hallinnossa yhteisesti hyväksyttyjä digitalisoinnin
periaatteita.

2. Visio	2025	

Laadukkaat paikkatiedot ja niiden monipuolinen hyödyntäminen edistävät ja tehostavat Suomen
hyvää hallintoa, vahvistavat yritysten kilpailukykyä, luovat uusia innovaatioita ja
vientimahdollisuuksia sekä parantavat suomalaisten arkea.

Tavoitetilassa:

· Julkisen sektorin hallinnoimat laadukkaat paikkatietovarannot sekä niihin liittyvät
peruspalvelut ovat käyttäjien tarpeiden ja määriteltyjen vaatimusten mukaisia,
mahdollisimman avoimia ja laajasti käytössä.

· Julkisen sektorin vastuut ja roolit on määritelty ja sen vastuulla olevien paikkatietojen
tuotanto, ylläpito ja hyödyntäminen ovat tehokkaita ja ajanmukaisia.

· Paikkatietojen hyödyntämisessä otetaan huomioon henkilötietojen suoja ja yhteiskunnan
kokonaisturvallisuus siten, että tiedon käytöstä ja hyödyntämisestä ei muodostu uhkaa
kansalliselle turvallisuudelle eikä yksilöille.

3. Kiireellisimmät	toimenpide-ehdotukset	2018-25				
Tässä esitellään kiireellisimmät toimenpide-ehdotukset jatkoselvityksiin. Kuvaukset toimenpiteiden
hyödyistä esitetään liitteessä 1 Taustamuistion kohdassa 2. Taustamuistiossa on lisäksi myöhemmin
tarkempaan selvitykseen ehdotettavia toimenpiteitä kohdassa 3.

3.1. Lainsäädäntö	kehityksen	mahdollistajaksi	

Kaikki julkishallinnon toimijat velvoitetaan huolehtimaan siitä, että niiden vastuulla olevat
kansallisesti tärkeät paikkatiedot ovat hyvin hallittuja ja kansainvälisten standardien mukaisina
yhteiskäyttöisinä saatavana. Lainsäädännössä on tarkoitus määritellä periaatteet siitä, mitä
tarkoitetaan yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisillä paikkatietovarannoilla ja niihin liittyvillä

Mahdollistavalla lainsäädännöllä määritellään muun muassa julkishallinnon
paikkatietotoimintoihin liittyvät vastuut ja roolit - myös maakuntahallinnon osalta.
Lainsäädännön muutoksilla velvoitetaan kaikki julkishallinnon toimijat huolehtimaan
siitä, että niiden tuottamat paikkatiedot ovat yhteiskäyttöisesti saatavilla. Näin tuetaan
tietojen tehokasta ja innovatiivista hyötykäyttöä ja yritysten liiketoimintaa nopeasti
muuttuvassa yhteiskunnassa.

Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.
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peruspalveluilla.  Julkishallinnon paikkatietotoimintojen yhteinen tehtävä on edistää koko
yhteiskunnan paikkatietotoimintojen, ns. paikkatietoinfrastruktuurin, vaikuttavuutta. Maakuntien
tulee alusta alkaen noudattaa näitä samoja periaatteita.

Osa kansallisista paikkatietovarannoista on käsiteltävä nykyistä paremmin kansallisessa
lainsäädännössä. Tällaisia ovat muun muassa kansalliset maastotiedot, luonnonvarat, osoitetiedot ja
paikannimet sekä niihin liittyvät jakelu- ja metatietopalvelut. Digitalisaation myötä valtakunnallisten
tietokokonaisuuksien ylläpito muuttuu yhä laajemmin eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvaksi,
mikä edellyttää siilojen purkamista sekä vastuiden ja tiedonhallinnan periaatteiden määrittelyä.
Digitalisaatiolle on luoteenomaista disruption kautta tapahtuva toimintojen uudelleen
organisoituminen. Sen vuoksi tarvitaan uudenlaista yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Kaikissa paikkatietotoiminnoissa on aina otettava huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja
henkilötietojen suoja. EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvän kansallisen lainsäädännön laadinnassa
pitää käsitellä myös paikkatietoon liittyvät kysymykset. Henkilötietojen (oman datan) suojan
merkitys kasvaa, koska kaupalliset toimijat ja julkishallinto keräävät kansalaisista yhä enemmän
tietoja omiin rekistereihinsä. Siksi on tarve määritellä aikaisempaa täsmällisemmin kansalaisen oman
datan käytön periaatteet ja oikeus omaan dataan.

Kansallisessa lainsäädännössä pitää käsitellä myös niitä suomalaisia paikkatietovarantoja, jotka eivät
sisälly Inspire-direktiivissä määriteltyihin yhteiskäyttöisiin paikkatietoaineistoihin. Lisäksi on
huomioitava, että nykyistä tarkempien kolmiulotteisten paikkatietojen (kuten kaupunkimallit ja
liikenneväyliä koskevat paikkatietoaineistot) tuotanto ja käyttö ovat voimakkaasti lisääntymässä.
Maakuntauudistuksen myötä maakunnille siirtyy tehtäviä joiden yhteydessä hyödynnetään tai
tuotetaan paikkatietoaineistoja. Myös maakuntien paikkatietojen hyödyntämiskäytännöt on tarpeen
yhtenäistää soveltuvin osin.

3.2. Osoitetiedot	ja	uusi	logistinen	toimintaympäristö		

Osoitteet ovat yksi keskeisimmistä paikkatietovarannoista ja toimiva logistiikka on yksi yhteiskunnan
toiminnan peruspilareista. Kansalaisten liikkumisen kannalta osoitteilla on keskeinen merkitys.
Julkisella hallinnolla tulee olla aina käytössään kattava, yhtenäinen ja ajantasainen
osoitetietovaranto. Toiminnan tehostamiseksi osoitetiedon tulee sisältää rakennusten
sisäänkäyntien tunnukset ja sijaintitiedot, jotta reititys voidaan tehdä perille asti.

Osoitetietoprosessi pitää saada kuntoon. Osoitetietojen ylläpitovastuu on kunnilla. Osoitteet pitää
muodostaa kaikissa kunnissa yhtenäisesti. Myös kaikki taajamien ulkopuolella olevat tiet on
osoitteistettava. Osoitteet on tallennettava saman tietomallin mukaisesti. Osoitetietoprosessi pitää
kehittää sellaiseksi, että siinä ylläpidetyt koko maan kattavat osoitetiedot ovat saatavina
luotettavasti, virheettöminä ja ajantasaisina kaikkien tarpeellisten toimijoiden käyttöön.

Turvallisuusviranomaisten osoite- ja kulkuyhteystietotarpeet. Sisäisen turvallisuuden toimijoiden
pitää päästä mahdollisimman nopeasti perille kohteeseen. Siksi osoitetietoaineistoon tarvitaan

Osoitetietojen valtakunnallisen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saatavuus ovat keskeinen
lähtökohta sisäiselle turvallisuudelle, tehokkaalle logistiikalle ja tulevaisuudessa muun
muassa itseohjautuvien kulkuneuvojen toimintaympäristölle.
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käyntiosoitteet ja tiedot siitä miten sisäänkäynneille pääsee ajoneuvolla. Osoitetietojen lisäksi
sisäisen turvallisuuden viranomaiset tarvitsevat tietoja kulkuväylien korkeuksista ja leveyksistä,
kantavuudesta sekä ajoesteistä. Muita turvallisuusviranomaisten tarvitsemia tietoja ovat esimerkiksi
ajantasaiset tiedot kulkuyhteyksistä nopeasti muuttuvilla rakennustyömailla sekä muun muassa
kauppakeskusten, satamien ja uimarantojen nimet.

Yllä kuvattujen tietojen osalta on huolellisesti mietittävä tietojen avoimuutta ja käyttöoikeuksia.
Pitää huomioida sekä uuden teknologian (esim. itseohjautuvat ajoneuvot ja laitteet) mahdollistaman
uudenlaisen logistisen toimintaympäristön tarpeet, mutta myös yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuteen liittyvät uhkatekijät sekä palveluiden kansainvälinen kehitys. Viranomaisilla
on kansallisen turvallisuuden kannalta merkittäviä paikkatietoaineistoja. Niiden käyttöoikeudet tulee
rajata vain ulkoisen turvallisuuden viranomaisille.

3.3. Tarkka	paikannus	kaikkien	käyttöön	

Selvitetään ja laaditaan suunnitelma siitä, miten kansallinen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään
kiintopisteverkkoon perustuva FinnRef-paikannuskorjauspalvelu voidaan ottaa laajasti ja avoimesti
yleiseen käyttöön tulevaisuuden paikannus- ja logistiikkapalveluita kehitettäessä ja käytettäessä.
Lisäksi selvitetään miten palvelu soveltuu myös turvallisuusviranomaisten käyttöön.

Euroopassa eletään tärkeää vaihetta satelliittinavigoinnin kehityksessä, sillä eurooppalainen globaali
Galileo- satelliittinavigointijärjestelmään on juuri otettu käyttöön ensimmäiset palvelut ja sen on
tarkoitus olla täysimääräisessä käytössä vuonna 2020. Tuetaan suomalaisten osallistumista
eurooppalaiseen yhteistyöhön avaruusasioissa ja satelliittidatan hyödyntämistä yhä uusilla
toimialoilla. Samalla edistetään Suomen kehittymistä merkittäväksi toimijaksi satelliittimarkkinoilla.

3.4. Paikkatietopoliittisen	selonteon	toimenpideohjelma	

Selonteon toimeenpanoa varten valmistellaan ja käynnistetään vaiheistettu toimenpideohjelma,
jonka puitteissa huolehditaan päätettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta ja
toimenpidekokonaisuuden kehittämisestä.  Ensimmäisen vaiheessa keväällä 2018 selvitetään
selonteossa esitettyä yksityiskohtaisemmin edellä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen
edellytykset myös kustannus-hyötyanalyysein. Toteuttamiskelpoisiksi osoittautuneista toimenpide-
ehdotuksista laaditaan toteuttamissuunnitelmat ja käynnistetään toimenpiteet.

Paikkatietopoliittinen selonteko ja sen toimenpideohjelma on alku uudenlaiselle
paikkatietotoimintojen kehitykselle. Toimenpiteiden toteutumisen myötä paikkatietojen
hyödyntäminen kasvaa kumulatiivisesti ja leviää aina uusille alueille. Toimenpideohjelmaa on
tarpeen päivittää useammin kuin itse selontekoa.

Yllä mainittujen toimenpide-ehdotusten lisäksi Selonteon taustamuistioon (liite 1) kirjattiin
myöhemmin tarkempaan tarkasteluun ehdotettavia toimenpiteitä kohdassa 3:

· Tietämyksen lisääminen paikkatietojen hyödyistä

Satelliittipaikannusjärjestelmät ja niitä tarkentavat palvelut luovat edellytykset
paikkatietojen tehokkaalle hyödyntämiselle logistiikassa, navigoinnissa, autonomisessa
liikenteessä, monissa käytännön mittaustehtävissä sekä kansalaisten arjessa.
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· Tietojen ja tietopalveluiden yhteiskäyttöisyyttä edistävän paikkatiedon ekosysteemin
kehittäminen.

· Turvallisuusviranomaisten yhteisen palvelualustan kehittäminen.

· Eri sektoreiden välisen, paikkatietotoimintoja ja siihen liittyvän liiketoiminnan edellytyksiä
edistävän yhteistyöelimen käynnistäminen

Ehdotetaan että maa- ja metsätalousministeriö huolehtii toimenpideohjelman käynnistämisestä ja
sen hallinnon organisoinnista.

4. Liitteet			
Liite 1 Selonteon taustamuistio

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0002&from=EN

	1. Johdanto
	1.1. Mitä on paikkatieto ja karttatieto?
	1.2. Millaista paikka- ja karttatietoa Suomessa tarvitaan

	2. Visio 2025
	3. Kiireellisimmät toimenpide-ehdotukset 2018-25
	3.1. Lainsäädäntö kehityksen mahdollistajaksi
	3.2. Osoitetiedot ja uusi logistinen toimintaympäristö
	3.3. Tarkka paikannus kaikkien käyttöön
	3.4. Paikkatietopoliittisen selonteon toimenpideohjelma

	4. Liitteet

