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Asia: Lausuntopyyntö mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – 
ehdotus kokonaisuudeksi 
 
Geodeettinen laitos on vuosikymmenten kuluessa kehittynyt geodeettista tutkimusta 
tekevästä tutkimuslaitoksesta monipuoliseksi paikkatiedon asiantuntija- ja 
tutkimuslaitokseksi, jonka tunnettuus on paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti 
merkittävä. Geodeettisen laitoksen tehtävänä on ollut myös huolehtia geodeettisesta, 
fotogrammetrisesta ja muusta paikkatietojen metrologiasta. Geodeettisen laitoksen 
yhdeksi keskeisimmistä tehtävistä on tullut paikkatiedon uusien mahdollisuuksien, 
menetelmien ja laitteiden käyttöönoton edistäminen yhteiskunnassa koko 
geomatiikan alalla mukaan lukien kaukokartoitus, fotogrammetria, geodesia, 
geodynamiikka, geoinformatiikka, kartografia, navigointi ja paikannus. Laitoksen laaja 
osaamispääoma kattaa näin ollen paikkatietojen koko arvoketjun paikannuksesta, 
tiedonkeruusta, tiedon käsittelyyn, analysointiin ja aina loppukäyttäjien 
sovelluskehitykseen ja vuorovaikutus- ja paikkatiedon käytettävyystutkimukseen asti.  
 
Julkisen hallinnon tietohallinnon kehittäminen korostaa valtakunnallisten 
tietovarantojen roolia yhteisinä ja yhteiskäyttöisinä tietovarantoina. Samalla 
paikkatietoinfrastruktuureista on tullut keskeinen paikkatietojen käytön edistämisen 
väline. Euroopassa tätä kehitystä säätelee INSPIRE-direktiivi ja sen perusteella 
annettu kansallinen lainsäädäntö. Geodeettinen laitos selvittää yhdessä 
Maanmittauslaitoksen kanssa millainen on tulevaisuuden maastotietojärjestelmä. 
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen LYNET–yhteenliittymässä kansalliset 
ympäristöalan seurannat liitetään osaksi paikkatietoinfrastruktuuria, mikä tulee 
lisäämään ympäristö- ja luonnonvaratietojen hyödyntämistä ja korostamaan 
Geodeettisen laitoksen roolia paikkatietojen yhteiskäyttöisyyden tuntijana. Haasteena 
tulee olemaan yhtenäisen kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin luominen. 
Yhtenäisen ja avoimen kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin tulisi johtaa mittaviin 
säästöihin ja tuottavuuden kasvuun valtiohallinnossa, kunnissa ja yksityisellä 
sektorilla. 
 
Metsähovin geodeettinen perusasema ja FinnRef-verkko muodostavat Suomen 
paikkatietoreferenssijärjestelmien rungon. Niiden uudistaminen vuosina 2012-17 
takaa entistä tarkemman kansallisen koordinaattijärjestelmän ja paikannuspalvelun. 
Datan saatavuus ja avoin paikannuksen differentiaalipalvelu  korostaa laitoksen 
roolia kansallisena paikkatietotoimijana. Tästä on odotettavissa merkittäviä säästöjä 
yhteiskunnalle. Infrastruktuurin ylläpitoon, kehittämiseen ja tutkimukseen on 
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, jotta kaikkien käyttäjien tarpeet voidaan 
ottaa huomioon. 
 



 
 

 

Tämän taustan pohjalta Geodeettinen laitos antaa seuraavat kannanotot koskien 
selvitystä: 
 
1. Tutkimuslaitosten rakenteellinen  uudistaminen ja ohjaus 
 

Selvityksen mukaan  ehdotetaan yhdistettäväksi Geodeettinen laitos, 
Maanmittauslaitoksen paikkatieto- ja ilmakuvatoiminnot, Suomen 
ympäristökeskuksen paikkatietotutkimus ja geoinformatiikka sekä 
mahdollisesti Puolustusvoimien topografiatoiminnot Paikkatiedon tutkimus- ja 
kehittämiskeskukseksi. 
 
Geodeettinen laitos suhtautuu esitettyyn uudistusmalliin pääosin myönteisesti, 
mutta laitosten yhdistämiseen liittyviä yksityiskohtia tulee tarkentaa niin, että 
yhdistämisen lähtökohtana käytetään toimintoja, eikä niinkään yksikköjä. 
Geodeettinen laitos näkee merkittävästi synergiaa luovaksi 
Maanmittauslaitoksen osalta ainoastaan yleisen paikkatietojen käytön 
tehostamiseen ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvän kehittämis- 
ja tukitoiminnan siirtämisen kansalliseen Paikkatiedon tutkimus- ja 
kehittämiskeskukseen.  
 
Geodeettinen laitos pitää työryhmän esittämää fuusiomallia parempana 
vaihtoehtona koota paikkatietoalan yleisiä tutkimus-, kehittämis- ja tukitehtäviä 
osaksi MMM:n hallinnonalalla valmisteilla olevaa laajempaa tieto- ja 
paikkatietotekniikan kehittämiskeskusta, jonka suunnittelu ja käynnistäminen 
on yksi hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuottavuushankkeista (ns. ELMA-
hanke). MMM:n hallinnonalalle syntyvä uusi tieto- ja paikkatietotekniikan 
kehittämiskeskus olisi kooltaan merkittävästi suurempi, kuin 
asiantuntijaryhmän esittämä keskus ja se kykenisi tuottamaan yhteiskunnalle 
käytännössä samat paikkatietoalan tukipalvelut jopa tehokkaammin 
puuttumatta eri laitosten tuotannolliseen toimintaan. Suomen 
ympäristökeskuksen paikkatietotutkimus ja geoinformatiikka voidaan myös 
liittää tähän uuteen laitokseen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

 
2. Tutkimusrahoitus ja tilaajaperusteisen tutkimuksen laajentaminen 
 

Geodeettinen laitos ei pidä perusteltuna myöskään esitetyn kaltaista 
systemaattista määrärahojen siirtämistä tutkimuslaitoksilta ns. strategisen 
tutkimuksen rahoitusvälineeseen. Pienten erityisalojen osalta merkittävä 
perusrahoituksen leikkaus käytännössä lamauttaisi toiminnan ja hankaloittaisi 
myös kilpailtavan rahan hakemista riittävässä laajuudessa. 

 
 
3. Tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyön lisääminen 
 

Geodeettinen laitos ei pidä perusteluna Geodeettisen laitoksen liittämistä 
yliopistoihin, koska siinä tapauksessa menetettäisiin ainutlaatuinen 
kansallisten koordinaatti-, korkeus- ja paikannusjärjestelmien ylläpitoon liittyvä 
tutkimuksen ja seurannan muodostama vahva yhteys. Tämä johtaisi 



 
 

 

todennäköisesti osin päällekkäisten geodeettisten toimintojen 
rakentamistarpeeseen maanmittauksen toimialueella. 
 
Geodeettinen laitos kannattaa tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön 
lisäämistä. Tästä ovat osoituksena perustetut yhteisprofessuurit Helsingin 
yliopiston kanssa. Useampien professuurien yhteisrahoituksesta muiden 
tahojen kanssa ollaan paraillaan neuvottelemassa. 
 
Geodeettinen laitos on lisäämässä yhteistyötä LYNET-yhteenliittymässä 
yhteisten tutkimusohjelmien, kansainvälisen toiminnan verkoston, 
asiantuntijapalvelujen, kirjaston, seurantojen, tukipalveluiden ja osaamisen 
kehittämisen alueella. 
 
Geodeettinen laitos on kehittämässä tutkimusyhteistyötä erityisesti AALTO-
yliopiston,  Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Tampereen teknillisen 
yliopiston kanssa. Lisäksi tutkimushankkeissa tehdään yhteistyötä koti- ja 
ulkomaisten tutkimuslaitosten, yritysten ja yliopistojen kanssa siten, että 
paikkatietoalan osaamispääoma maassa kasvaa ja kansainvälisiä hankkeita 
kyetään toteuttamaan nykyistä enemmän. 
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