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Etäyhteyksissä oli monella osallistujalla valitettavasti ongelmia. Seuraavia kokouksia varten käytämme Lync 

/ Skype for Businessia, jossa toivottavasti äänen puuroutumista ei tapahdu. 

 



1. Työryhmä esittäytyi 
Työryhmään oli kutsuttu laaja-alaisesti edustajia julkiselta sektorilta, seurantojen ja kartoitusten 

vastuuhenkilöitä ja harrastajaryhmistä. Osaanottajajoukko oli ensimmäisessä kokouksessa ilahduttavan 

laaja. Työryhmä ei välttämättä kokoonnu koko porukalla toiste, vaan järjestetään teemakokouksia, joihin 

voi osallistua jos kokee asian omakseen. 

2. Lajitietokeskus-projektin esittely (Kari Lahti) 
Kari Lahti esitteli projektin rahoitusta ja tarkoitusta. Lajitietokeskusta rakennetaan osana Syken vetämää 

Envibase -projektia. Projekti kestä kolme vuotta ja nyt siitä on ensimmäinen puoli vuotta takana. Laji.fi-

sivusto on julkaistu ja näyttää alustavaa dataa Lajitietokeskuksen sisällöstä. Sivuston sisällönhallintaa 

kehitetään, jonka jälkeen portaalissa julkaistaan enemmän taustaa hankkeesta ja pöytäkirjoja yms. kaikkien 

nähtäville. 

Tietojärjestelmänäkulmasta Lajitietokeskus-projektissa ei ole tarkoitus korvata olemassa olevia järjestelmiä, 

vaan ennen kaikkea yhdistää olemassa olevaa tietoa yhden luukun taakse. Projektissa kuitenkin kehitetään 

myös uusia järjestelmiä kuten Kotka-kokoelmanhallintaa kaikkien luonnontieteellisten museoiden käyttöön 

ja uusi havainto-, seuranta- ja kartoitusjärjestelmä, joka voi palvella esimerkiksi niitä kuntia 

vieraslajiseurannassa, joilla ei ole tarkoitukseen omaa järjestelmää. 

Teppo Helo kommentoi: Tarvitaan pienemmän toimijan näkökulma mukaan. Monenlaiset 

kansalaistieteeseen liittyvät ratkaisut korkealla prioriteetilla. 

3. Lajitietokeskus-projektin muut työryhmät 
Keskusteltiin lyhyesti muista työryhmistä. Ryhmillä on paljon päällekkäisyyksiä, eikä ole ihan selvää mikä on 

kullekin henkilölle osuvin ryhmä. Vierailut ovat sallittuja! 

4. HaSeKa-työryhmän tarkoitus ja asioista tarkemmin 
Kävimme läpi teemoja, joihin työryhmän on tarkoitus antaa panoksensa tulevaisuudessa. 

4.1 Havainto-, seuranta- ja kartoitusjärjestelmä (työnimi: HaSeKa) 
Lajitietokeskusprojektissa kehitetään ilmoitusjärjestelmä, johon on helppo kustomoida erilaisia lomakkeita 

projektien tarpeisiin. Omia lomakkeita voi luoda retkeilyyn, projekteille, seurantatutkimuksille hyvin 

helposti ilman omia tietokantoja. HaSeKan tavoitteena on korvata Luomuksen n. 15 muuta järjestelmää, ei 

kuitenkaan kaikkia. esim. rengastusjärjestelmät säilyvät. Kotka ja Havaintojärjestelmä tulevat olemaan 

tietoteknisesti hyvin läheistä sukua keskenään. 

Erilaisia lomakkeita: 

 yksinkertaisin: tunnista laji -lomake (ei vaadi rekisteröitymistä) 

 valtaosa lomakkeista vaatii rekisteröitymisen, rekisteröitymättömillekin tunnus luodaan havaintoa 

ilmoittaessa ensimmäisen kerran 

 myös toiminnallisuutta harrastajille omien pienten kokoelmien ylläpitoon 

Kommentti eilisestä Kotka-kokouksesta: Vakavasti otettavan kokoelman omistajat veisivät museon kautta 

tiedon Kotka kokoelmanhallintajärjestelmään, eivät HaSeKaan. 

Kysymys: Miksi ei luotettavasti tehtyä rekisteröitymistä (esim. pankkitunnistautuminen)? 

 Ei ehkä voida vaatia, että kaikki haluavat tunnistautua luotettavasti. Tarkoituksemme on 

mahdollistaa se, että käyttäjät voivat kirjautua sisään olemassa olevilla tunnuksilla, esim. Haka, 

Virtu, rengastajatunnus, mielellään myös Tiira-tunnuksilla. Tunnukset linkitettävä keskenään. Tämä 



vaatii käsityötä, sillä tunnuksia ei voi yhdistää pelkästään nimen perusteella. Tulossa myös oma 

kirjautumisjärjestelmä niille, joilla ei ole ennestään jotakin käyttäjätunnusta. 

Kommentti: Riistapuolella ollaan jo siirtämässä useiden järjestelmien tunnuksia yhteen. 

 Tämä helpottaa työtä! 

Seurannat: Käytännössä kaikki museon koordinoimat seurannat ollaan siirtämässä HaSeKaan. 

Kartoitukset: Lintuatlas koostuu monista lähteistä, tuleeko ikinä Lintuatlas-lomaketta? Kasviatlaksen data 

on Kastikassa, ei ole vielä tiedossa, siirretäänkö HaSeKaan joskus. 

HaSeKa toisi helpotuksen kuntien lajiseurannoille, jotka tällä hetkellä Exceleissä ja joiden tieto ei liiku.  

Kysymysi: Kunnilla erityistarve asiantuntijan tekemään tulkintaan lajitiedosta (arvokkaat elinympäristöt), 

kattaako järjestelmä asiantuntijan tekemiä tulkintoja?  

 On mahdollista ilmoittaa muitakin kuin pistemäisiä havaintoja, mutta ensisijainen tarkoitus on 

toimia raakadatan lähteenä, tulkinta tehtävä muualla. 

Oman projektin / lomakkeen luonti HaSeKaan: 

- Kuka tahansa, jolle on annettu riittävät oikeudet, voi luoda lomakkeen. Tässä ei tarvita 

koodaustaitoja, vaan ohjelma tarjoaa palasia, joista koostetaan lomake: esimerkiksi "nimetty 

paikka", "keruutapahtuma", "havainto", "yksilö". 

- Valitaan mitä palasten kenttiä ja ominaisuuksia käytetään. Esimerkiksi kun syötetään lajinimi, joka 

löytyy taksonomisesta tietokannasta, voidaan näyttää kyseiselle lajiryhmälle ominaiset 

lisämuuttujat. On myös mahdollista määritellä ihan omia muuttujia havainnolle ja yksilölle. 

- Automaattiset validoinnit ovat pitkälti samat kaikille lomakkeille, esimerkiksi koordinaattien ja 

kunnan täytyy täsmätä. Myös monimutkaiset tarkistukset ovat mahdollisia, mutta tämä vaatii 

koodaajaa. 

Kysymys mobiilitallennuksesta: 

 HaSeKa on ainakin aluksi puhtaasti selainperusteinen järjestelmä, jota voi käyttää myös kännykällä 

tai tabletilla. Rajapintojen avulla on mahdollista koodata laitekohtainen mobiilisovellus. 

Lajitietokeskuksella ei ole resursseja koodata sovellusta itse joka kännykkämallille, ainakaan ihan 

ensimmäisessä vaiheessa.  

 Local storage on mahdollinen (tallentaa tiedot, kun mobiiliyhteys ei käytössä ja lähettää, kun 

seuraavan kerran verkossa). Tämän toteutus on kuitenkin hyvin hankalaa, eikä sitä voida luvata. 

 Rajapinnoista ei vielä ole julkaistua dokumentaatiota, järjestelmä on vasta kehityksen alkumetreillä. 

Kysymys: Ei-rekisteröityneestä käyttäjästä jälki järjestelmään?  

 HaSeKa-järjestelmän avoimella (ei rekisteröitymistä vaativalla lomakkeella) havaintoa 

tallennettaessa vaaditaan sähköpostiosoite ja nimi. Tällöin luodaan automaattisesti käyttäjälle 

käyttäjätunnus ja lähetään sähköpostitse mahdollisuus käydä aktivoimassa se. Jos 

sähköpostiosoitetta on jo käytetty aiemmin, mutta tunnusta ei ole aktivoitu, havainto liitetään 

olemassa olevaan käyttäjään. Tällöin sähköpostiosoitteeseen lähetetään viesti havainnosta. Tämän 

tarkoitus on estää havaintojen ilmoitus jonkun muun nimissä.  

Kommentteja:  

Metsästäjät ilmoittavat anonyymisti rengaslöytöjä.  



Vakavasti otettaviin seurantoihin osallistuvat ihmisetkin voivat syöttää potaskaa.  

Toisaalta on tarve kevyelle järjestelmälle, sillä toisia ärsyttää myös sähköpostin saaminenkin. 

Pystyttävä erottamaan tunnistautumattomat havainnot, joilla on vähemmän painoarvoa. 

Vastauksena kysymykseen tiedon käytöstä: 

 HaSeKasta saa ulos omat datansa sellaisenaan (esim. Exceliin soveltuvassa muodossa). 

 Lajitietokeskuksen tietovaraston kautta saa koottuna dataa myös muista järjestelmistä. Jos 

käyttäjätunnusten linkitys on kunnossa, tietovarasto osaa myös antaa omat havainnot muista 

järjestelmistä. 

 Tietovarastoon vietäessä tiedon tarkkuustaso voi heikentyä. Tietovaraston ja HaSeKan tietomalli on 

sama, joten kaikki muuttujat voidaan viedä tietovarastoon. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole 

kaikkien järjestelmien osalta (jos järjestelmät eivät välitä tietovarastoon kaikkea tietoa). 

Tietovarastosta data on saatavilla useammissa muodoissa kuin HaSeKasta (analyysipalvelut, 

paikkatietotuotteet, karttapalvelut, Excel-yhteensopivat muodot). 

 Tietovaraston tietojen perusteella tulisi olla mahdollista saada linkki alkuperäislähteisiin, joista saa 

alkuperäisen tiedon (mikäli ei ole jotain salattua). 

Havaitsijoiden nimien näyttämisestä julkisesti:  

Helsingin luontotietojärjestelmän julkiversiossa ei näytetä havaitsijoiden nimiä, koska näistä muodostuu 

henkilörekisteri. HaSeKassa havainnoija voi itse päättää haluaako nimensä näkyvän vai ei. 

Lajitietokeskuksen aineistopolitiikka ottaa kantaa tähän. 

Kommentti: Koordinaatit täytyisi aina ilmoittaa. 

 Paljon vanhoja havaintoja, joissa ei ilmoitettu koordinaatteja, uusissa järjestelmissä koordinaatit 

pakolliset. 

 Mutta: Vanhojen havaintokirjojen tallennus, joissa ei ole tarkkaa paikkatietoa, täytyy olla silti 

mahdollista.  

 Lisäksi ei voida vaikuttaa kaikkien havaintotapoihin, halutaan silti datat mukaan. 

Koordinaatti / kunta -validoinnista:  

Jos vaaditaan vain koordinaatit ja kunta haetaan automaattisesti, ei voida validoida kunnan ja 

koordinaattien ristiriitaa. Toisaalta kunnan vaatiminen on hankalaa, koska se ei ole aina tiedossa (etenkin 

vesialueet). 

Tietojärjestelmä vaikuttaa massiiviselta, mutta valmiita palasia on jo monta, joita voidaan käyttää monessa 

eri järjestelmässä (ei niin mahdoton tehtävä kuin ensi silmäyksellä voisi ajatella). 

Työryhmän rooli: 

 Antaa palautetta kun järjestelmää kehitetään 

 Testata järjestelmää 

 Ehdottaa ominaisuuksia 

 Kerätä toiveita kentältä 

 Priorisoida tutkimuksien ym. siirtämistä / toteutusta uudella järjestelmällä 



 

4.2 Laji.fi-portaalin haku- ja raportointisivut 
Työryhmältä kaivataan palautetta siitä, kuinka ilmoitettuja tietoja käytetään. Voidaan esimerkiksi tarjota 

havainnoijan ”elislistat” tai listat lajeista, mitä tänä vuonna on nähnyt. 

Mitkä havainnot ovat kiinnostavia? Tarvitaan kommentteja.  

Ehdotuksia/kommentteja: 

 Mitä lajeja joltain ruudulta löytyy: kaikki lajit, rajataan lajiryhmittäin. 

 Ilmoittamisesta palkitseminen, hyödyllistä jos halutaan paljon havaintoja 

 Koulujen mukaanotto, koulut hyviä havainnoimaan yleisiä lajeja, kampanjat keväisin. 

 Mukaan myös vähemmän vakavasti otettavia lomakkeita, voidaan filtteröidä pois. 

 Huono puoli: Ihmiset ilmoittavat vain kiinnostavia asioita. Tietokanta tulkitsee havainnot 

yleisiksi jos paljon lajeja, virhe jos ilmoitusmäärät painottuvat harvinaisiin. 

 Yleisten havaintojen kirjaaminen mahdotonta aktiiviharrastajille, liian työlästä. 

 Järjestöt, tiettyihin eliöryhmiin keskittyvät, miten he rakentavat lomakkeita. Ei ole pakko 

rakentaa laji.fi:hin, voivat tehdä omille sivuilleen teemasivuston lajitietokeskuksen datan 

avulla. 

Teemasivut: 

Projekteille voidaan tehdä teemasivuja. Tietovaraston ja taksonomisen tietokannan sisältöä yhdistelemällä 

on paljon mahdollisuuksia saada mielenkiintoisia sivuja, mutta jonkun on ne myös toteutettava. Kuka 

tahansa voi tehdä teemasivun avoimien rajapintojen päälle. Seurannoille tulee ainakin sivut, joissa on 

automaattisesti generoitua statistiikkaa. Näihin keskitytään kuitenkin vasta projektin loppupäässä. 

Salausperiaatteet: 

Täsmällinen paikka karkeistetaan, ilmoitetaan vain viranomaisille. Tämä kerrottava jo ilmoitusvaiheessa. 

Syyskuun lopussa kokoustetaan viranomaisten kesken sensitiivisistä lajeista. Hankkeen aikana luodaan 

kansalliset lajilistat eri eliöryhmistä ja tiedot tallennetaan taksonomiseen tietokantaan. Uhanalaisuus ja 

sensitiivisyys eivät kulje käsi kädessä. 

Ville Hokkanen: Luken riistahavainnot.fi -sivusto on yksi esimerkki kuinka esimerkiksi suurpetohavaintoja 

voidaan esittää julkisesti. Kyseessä kuitenkin tiukasti suojellut lajit. 

Kysymys: Onko Ahvenanmaa mukana?  

 On kutsuttu mukaan kokouksiin. 

Kommentti: Tarvitaan valmius reagoida nopeasti jos esim. uuden lajin pesintä Suomessa. 

 Ruotsin listalla lajeja, jotka eivät esiinny Ruotsissa, on pyritty ennakoimaan esiintymistä. Samaa 

voidaan soveltaa. 

Kommentti: Tarvitaan kulttuurin muutos. Kaikki eivät halua omia havaintojaan julkiseen tietokantaan, 

eivätkä luovuta niitä edes viranomaisille.  

 Vaikka havainnot annettaisiin käyttöön, kaikki eivät halua luovuttaa henkilötietoja. HaSeKassa saa 

itse valita. Ei kuitenkaan voida automatisoidusti olla näyttämättä henkilön nimeä kaikista 

mahdollisista Lajitietokeskukseen toimitetuista datoista, jos käyttäjätunnuksia ei ole linkitetty 

järjestelmien välillä. 



Keskustelua tiedon käytöstä: 

Jos data on luovutettu viranomaisille, se on julkisuusperiaatteen mukaan myös esim. konsulttien käytössä. 

Lain mukaan kaikki kaavoituksessa käytetty on tieto julkista, ellei sitä ole lain mukaan salattu. 

Vastakkainasettelua lainsäädännössä: suojeltavien lajien esiintymistietoa ei voi jakaa. 

Kaikki eivät halua luovuttaa havaintojaan kaupalliseen käyttöön. 

Konsultin näkökulmasta data on asiakkaan omaisuutta, jonka käytöstä maksetaan. Epäreilua esim. 

tuulipuistoselvitykset, joista toinen joutuisi maksamaan ja toinen ei. Ei voida pakottaa ketään julkaisemaan 

dataa. Jos on dataa, joka halutaan salata, otetaanko Lajitietokeskukseen mukaan, onko arvokasta? 

Olisi hyvä, että toimijat huomaisivat, että mitä enemmän on dataa, hyödyttää myös heitä. Se, joka on 

maksanut datan tuottamisesta haluaa korvauksen. Koskee erityisesti lajeja, jotka vaikuttavat viereisiin 

hankkeisiin (tuulivoima ja linnut). 

Pelkkä lajilista ei riitä salaukseen, esim. linnuille halutaan monimutkaiset säännöt (talvehtiva jänkäkurppa, 

ja petolinnut pesivinä tai muuttomatkalla) ja lepakoiden talvehtimispaikka. 

Ruotsalaisilla viisi luokkaa karkeistamiseen, lajitasolla. Huom! Saaristossa 50 x 50 km voi ilmoittaa maaeliön 

paikan tarkalleen. 

4.3. Laadunvarmistus 
Lajitietokeskuksen tietovaraston sisällön laatua voidaan tarkistaa ja merkitä, eli "annotoida". HaSeKa-

työryhmä pääsee omalta osaltaan vaikuttamaan annotointijärjestelmän toimintaan. Tähän kaivataan 

palautetta ja ehdotuksia. 

Kuka tahansa rekisteröinyt käyttäjä voi kommentoida mitä tahansa havaintoa: esimerkiksi ehdottaa toista 

määritystä, merkitä paikan epäilyttäväksi, tms.  

Asiantuntijaksi määritetty voi vahvistaa havainnon oikeaksi tai voi merkitä, että havainnossa on jotain 

puutteita. Tämän jälkeen alkuperäiselle havainnoitsijalle lähtee ilmoitus, että havainnossa on puutteita. 

Asiantuntija voi vahvistaa toisen määrityksen: leima, että oikeasti tätä lajia. Hyväksyttyä määritystä 

käytetään tietovarastoon kohdistuvissa hauissa. 

Keskustelua: 

Voidaanko keskustelu sallia? Aiheutuuko skismaa? Moderoinnin tarve? 

Kuka on asiantuntija? 

 Työryhmältä kaivataan tähän kysymykseen ehdotuksia. Yhteisöllinen prosessi, kaikkien hyväksymä 

asiantuntija - yhdistyksen toimijat. Asiantuntijoiden sitouttaminen; ei ole mahdollisuutta maksaa 

palkkaa. Mikä palkitsee tekemään työtä? Asiantuntijan nimi julkinen, ei voi toimia anonyyminä. 

Asiantuntijoiden määrittelyn toimittava myös hankkeen jälkeen. Tähän tarvitaan prosessi. 

Päiväperhosseurannassa kaikki havainnot tarkistetaan jo, joten koko lähde voidaan annotoida suoraan 

vahvistetuiksi havainnoiksi. 

Tuplasti ja triplasti ilmoitetuista havainnoista, voitaisiin annotoida, että kyseessä on sama havainto. 

 



4.4. Havaintoaineistojen kartoitus 
HaSeKa-työryhmä omalta osaltaan kartoittaa erilaisia havaintoaineistoja Lajitietokeskukseen liitettäväksi. 

Näitä on karkeasti kahta tyyppiä: 

 aktiivisia tietojärjestelmiä 

 muuttumattomia tiedostoja (esim. Excel, Access tms.), jotka tallennettaisiin valtakunnallisen data-

arkistoon 

Tutkimustietoryhmä koordinoi orpojen datasettien säilyttämistä. 

Kysymys: Onko Metsäkeskus mukana työryhmissä?  

 On. 

5. Kehityksen aikatauluista 
Ensimmäinen prioriteetti tällä hetkellä on tietovarasto: tiedon vienti sisälle ja käyttö.  

Kotkan kehitystä jatketaan: ylläpitovaihe, laajennetaan ominaisuuksia. 

HaSeKa-järjestelmästä 1. versio kesäksi 2016, testiversio, jolla voi ilmoittaa havaintoja ja toivottavasti myös 

maalintujen linjalaskennan tietoja. Kolme prototyyppilomakketta: avoin, lintujen seuranta, vieraslajien 

torjuntalomake. 

Hatikan oma päiväkirja jossain vaiheessa siirtyy HaSeKaan, aluksi rinnakkain. 

Ensimmäinen näytettävä versio arvioidaan saatavan vuoden vaihteen tienoilla. 

 

6. Pohdimme työryhmälle tekemistä 

6.1. HaSeKa-työryhmä voisi aloittaa salattavien lajien lajilistoilla? 
 Ensin mietittävä rajaehdot, ennen kuin voi kysyä listoja. Ensin saatava mandaatti ministeröiltä, että 

tämä asia, jota vietävä eteenpäin.  

 Viranomaistyöryhmä koordinoi tätä asiaa. 

 

6.2. Keskustelua siitä mitä halutaan Sykestä (muut kuin uhanalaiset)? 
 Kokonaisarkkitehtuuriryhmä kartoittaa Syken järjestelmät. 

 

6.2. HaSeKa-työryhmä koostaa luetteloa kaikissa tiedossa olevista havaintojärjestelmistä syksyn 

aikana (pohja olemassa). Kaikille järjestelmille tehdään tilakartoitus: Missä mallissa data nyt? Mitkä ovat 

tulevaisuudennäkymät: Tehdäänkö rajapintoja, siirretäänkö HaSeKaan tai muuhun järjestelmään? 

Havaintoaineistojen metatietojen keruu on tärkeää; kuvauksen puuttuessa aineistot ovat 

käyttökelvottomia. Metatietoja on jo tallennettu Luomuksen metatietokantaan. Edellytys datalähteen 

liittämiselle tietovarastoon on se, että sillä on tunnus ja metatiedot ovat tallennettu Lajitietokeskukseen 

liitettyyn tietojärjestelmään.  

 

6.3. Kaupungin vieraslajisovellus – yksi pilotti, johon voidaan rakentaa rajapinnat. 
 



6.4.Yammer 

Yammer on yhteisötyökalu, jossa jokaisella työryhmällä on oma ryhmä keskustelua ja tiedostojen jakoa 

varten. Esko kutsuu osallistujat Yammeriin. 

6.5. HaSeKaa varten voi listata ominaisuuksia, jotka haluaisi nähdä (esim. liittyen karttatoimintoihin, 

mitä kaipaisi oman kokoelman hallinnointiin) Esimerkiksi: Jonkun lajin levinneisyys Kainuussa kartalla 

vuonna 1970 ja nyt. Yammeriin tulee tiedosto ominaisuuksien listausta varten. 

 

6.6. Sykessä voi perehtyä perhosseurantoihin ja pohjaeläinseurantaan, tästä voidaan kokoustaa 

erikseen. 

 

7. Seuraavat kokoukset 
7.1. Demoja näytettävissä puolen vuoden päästä. Kokous kutsutaan erikseen. 

7.2. Lajitietokeskuksen kehittäjät vierailevat Riistakeskuksessa tutustumassa mobiilisovelluksiin ja Oma 

Riista -palveluun yleisesti. 

7.3. Järjestetään kokous Syke:n koordinoimiin seurantoihin tutustumista varten. 

7.4. Minna Santaoja voi seuraavassa kokouksessa hiukan vielä pidemmälti kertoa 

tutkimuskiinnostuksistaan:  

"Katselen luontotietokäytäntöjä yhteiskuntatieteellisen tieteen ja teknologian tutkimuksen 

näkökulmasta. Olen kiinnostunut siitä minkälaisia erilaisia käsityksiä luontotiedosta on sen 

parissa toimivilla (mikä on ”oikeaa” tietoa) ja minkälaisia merkityksiä tieto eri tahoilla saa – ja 

miten nämä eri käsitykset ovat sovitettavissa yhteen. Minua kiinnostaa myös mm. miten 

tiedonhallinnan käytännöt ohjaavat harrastajien toimintaa, ja onko uusilla teknologioilla 

potentiaalia innostaa uusia harrastajia mukaan ja lisätä laajemmin kansan luontosivistystä." 

 

 

 

8. Konkreettiset toimet 
8.1. Kutsutaan jäsenet Yammer -työympäristöön. 

8.2. Perustetaan Yammeriin dokumentti, johon voi liittää tietoaineistojen tietoja. 

8.3. Perustetaan Yammeriin dokumentti, johon voi kirjata ideoita koskien HaSeKa -järjestelmää. 

8.4. Seuraavaa kokousta varten parempi etäyhteys: Lync eli Skype for Business 

 

 


