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Luonnontieteellinen museo

1. Työryhmän esittäytyminen

2. Lajitietokeskuksen kokonaisuuden esittely

3. Työryhmien esittely ja karkea asiajako

1. Ympäristöviranomaiset

2. Lajitieto (ml. taksonomia- ja nimistö)

3. Kokoelmat ja digitointi

4. Havainnot, seurannat ja kartoitukset

5. Kokonaisarkkitehtuuri

6. Paikkatieto

7. Lajitiedon tutkimuskäyttö

8. Opetuskäyttö (yliopisto- ja koulutaso)



4. HaSeKa-työryhmän tarkoitusta ja asiota tarkemmin

4.1. Havainto-, seuranta- ja kartoitusjärjestelmä

Ilmoitusjärjestelmä, johon on helppo kustomoida erilaisia lomakkeita 
projektien tarpeisiin.

oma.laji.fi / ilmoita.laji.fi / ? 

HaSeKa

(kansalais)
Havainnot

(koordinoidut)
Seurannat

(koordinoidut)
Kartoitukset

Kotka     
(luonnontieteellisten museoiden)
Kokoelmat

Järjestelmä X
(esim oma.riista.fi)

Järjestelmä Y
(esim lintujen rengastus)

HaSeKa

Havainnot

• "Tunnista laji" -lomake [ei vaadi rek.]
• Avoin ja helppo havaintolomake [ei vaadi rek.]
• Yksinkertainen havaintolomake
• Retkikertomuslomake
• Pikalomake (tweet-tyyliin)
• Omien pienten kokoelmien ylläpito

Seurannat • Lintujen pesäkortti [avoin]
• Merikotkan pesätutkimus [vaatii pääsyn]
• Maalintujen linjalaskenta
• Talvilintulaskenta
• Vesilintulaskenta
• ...



• Sammakko- ja matelijaseuranta
• Vieraslajien torjunta [vaatii pääsyn]

Kartoitukset

• Perhosatlas
• Kasviatlas
• Lintuatlas
• ...

Uuden projektilomakkeen luonti

• Tapahtuu HaSeKassa itsessään ylläpito-oikeudet omaavan 
käyttäjän tunnuksilla. Koodausta ei välttämättä tarvita!

• Valitaan millä kielillä lomake toteutetaan (fi,sv,en).

• Annetaan lomakkeelle nimi, kuvaus, logokuva jne.

• Määritellään lomakkeen avoimmuus: avoin rekisteröimättömille 
/ avoin rekisteröidyille / vain sallituille henkilöille.

• Määritellään "tiedon logistiikka": Lähetetyt lomakkeet 
hyväksytään saman tien / Määriteltyjen henkilöiden pitää 
tarkastaa lomake.

• Valitaan käytettävissä olevista elementeistä projektin 
lomakkeen looginen koostumus, esim:

◦ Kohde (named place)

▪ [1-n] Havaintotapahtuma (gathering)

• [0-n] Yksilö (unit)

• Valitaan elementejen oletuskentistä ne, joita halutaan käyttää, 
esim:

◦ Havaintotapahtuma:

▪ alkuajankohta, loppuajankohta, kellonaikojen kanssa tai 
ilman

▪ paikkatyyppi: piste, reitti, polygoni, ruutu tai kombinaatio

◦ Yksilö:

▪ laji, lkm



▪ lajiryhmäkohtaiset lisämuuttujat, esim linnulle:

• paino, siiven mitta, pesivä, lentosuunta, ...

• Valitaan/luodaan elementteihin liitettävät lisäkentät, esim

◦ Kohde

▪ Tyyppi: [valoansa, syöttiansa, ...], pakollinen

◦ Havaintotapahtuma

▪ Etäisyys lähimpään vesialueeseen: [yksikkö: m, rajat 0-
∞], ei pakollinen

• Määritellään mitkä oletuskentistä ovat käytössä, pakollisia

• Määritellään mitkä oletuskenttien validoinneista ovat käytössä

• Määritellään kustomoidut validoinnit (vaativat koodausta!)

"Tiedon logistiikka"

Sisäänkirjautuminen

• Tavoitteena, että käyttäjät voivat käyttää nykyisiä tunnuksiaan

◦ Haka -tunnus

◦ Virtu -tunnus

◦ Tiira -tunnus



◦ Hatikka -tunnus

◦ Rengastajien Lintuvaara -tunnus

• Mutta tunnusten "mappaus" vaatii paljon työtä!

• Ei-rekisteröidyille luodaan automaattisesti ilmoituksen 
yhteydessä tunnus (käyttäjätunnus on sähköpostiosoite ja 
salasana lähetetään siihen automaattisesti)

Karttapalvelut

• Havaintoon voidaan piirtää erikseen vaikka kaikki seuraavista

◦ Tutkimuksen alue (vaikka YKJ-kymppiruutu)

◦ Kuljettu reitti

◦ Yksittäisen havainnon paikka (piste tai esiintymisalue)

▪ Yksittäistä havaintoa tehdessä oma senhetkinen paikka

(kuvituskuvaa, kuvan tapahtumat eivät liity aiheeseen)





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 / teemasivut 

"Kiinnostavat"?

• Laji.fi käyttäjille tulee mahdolliseksi määritellä omat 
kiinnostavuutensa

• Tällöin esim etusivulla näytetään uutisten ohessa uudet 
mielenkiintoiset havainnot

◦ Käyttäjä valitsee mitkä eliöryhmät häntä kiinnostavat

▪ Mutta mikä on kiinnostavaa minkäkin eliöryhmän sisällä?

• Uusi maakuntahavainto

• Pohjoisin havainto

• Epätavallinen havainto ajankohtaan nähden

• Harvinainen laji

• ...

Haku

• Hakuja voi rajata ainakin

◦ taksonomisesti

▪ laji, ylempi taksonominen taso tai "muotoryhmä"

◦ ajalla

◦ vuodenajalla



◦ maantieteellisesti (esim piirtämällä alue kartalle)

◦ kunnan mukaan

◦ luonnontieteellisen maakunnan mukaan

◦ luotettavuuden mukaan

◦ lähteen mukaan

◦ projektin mukaan

◦ ...

• Tulokset voi saada

◦ listana

◦ kartalle

◦ Exceliin

◦ Paikkatiedostona (KML, shape, ?)

◦ Paikkatietotuotteena (WFS, web feature service)

Projektien omat sivut, 

• Esim 

◦ perhoset.laji.fi   

◦ talvilintulaskenta.laji.fi

• Mahdollista toteuttaa myös ulkopuolisina palveluina käyttäen 
lajitietokeskuksen tarjoamia rajapintoja!

◦ Esim  perhosatlas.fi

• Millaisia ominaisuuksia halutaan kullekkin projektille / 
tutkimukselle?

• Minimalistinen esimerkki: http://laji.fi/sammakot-ja-matelijat

http://laji.fi/sammakot-ja-matelijat


Työryhmän rooli:
• Antaa palautetta
• Ehdottaa ominaisuuksia
• Kerätä toiveita kentältä

4.3. Salauskriteerit

• Käyttäjä voi itse salata omaa havaintoaan (riippuen 
lähdetietojärjestelmästä)

• Kun tietojärjestelmästä toimitetaan dataa lajitietokeskukseen, 
voidaan tarjoa erikseen julkinen ja vain viranomaiskäyttöön 
tarkoitettu versio

◦ Julkinen versio voi olla karkeistettu tai kokonaan salattu

• Näiden varotoimien lisäksi lajitietokeskuksen tietovarasto 
karkeistaa ja/tai salaa kokonaan julkisesti näkyvät tiedot 
joillakin kriteereillä

◦ Yksinkertaisimmillaan tämä on lista lajeista joille 
määritellään salaustaso

◦ Monimutkaisimmillaan sääntö voi olla jotain seuraavaa:

▪ Jos laji on [X tai Y] ja aika on [alku-loppu] ja maakunta on 
[X, Y tai Z], niin havainto salataan kokonaan



Työryhmän rooli:
• Keskustella siitä ketkä ylläpitävät salauskriteerejä; millä 

perusteilla
• Määritellä millä tavoilla salauksien tulee toimia
• Mahdollisesti omalta osaltaan luoda salauskriteerit omalle 

lajiryhmälleen

4.4. Laadunvarmistus

• Jokaista lajitietokeskuksen tietovaraston tietuetta voidaan 
"annotoida"

◦ Tämä ei riipu lähdejärjestelmästä (HaSeKa, Kotka, Tiira,...) 
vaan on lajitietokeskuksen päälle rakennettu toiminto

• Lisäksi tietueeseen voi liittyä oma keskustelu, ja yksittäiseen 
annotointiin voi liittyä keskustelu

• Annotointi voi olla esimerkiksi

◦ Ehdotus toisesta lajimäärityksestä

◦ Asiantuntijan vahvistama toinen lajimääritys

◦ Paikan merkitseminen selvästi virheelliseksi (kunnaksi 
ilmoitettu Helsinki, koordinaatit Australiassa)

◦ Asiantuntijan vahvistus havainnon luotettavuudesta

◦ ...

• Asiantuntijat pitää määritellä

• Asiantuntijat tarvitsevat työkaluja joilla saavat oman 
lajiryhmänsä uudet/kiinnostavat/epäilyttävät havainnot helposti 
esille, jotta voivat käydä niitä läpi

• Asiantuntijoita pitää sitouttaa

◦ Sosiaalinen aspekti palkitsee?

▪ Vai käykö päin vastoin ja asiantuntija on pidettävä 
salassa?



Työryhmän rooli:
• Keskustella siitä kuinka järjestelmän pitäisi toimia; esim 

keskustelut: hyvää ja huonoa!
• Antaa palautetta kun järjestelmää kehitetään
• Ehdottaa ominaisuuksia

4.5. Erilaisten havaintoaineistojen kartoitus

Työryhmän rooli:
• Muodostetaan luetteloa tiedossa olevista tietokannoista ja/tai 

pöytälaatikkoaineistoista, joiden tiedot olisi kiva saada 
lajitietokeskukseen

• (Neuvotellaan käyttöehdoista, jne.)

4.6. Muiden tarpeiden ja toiveiden kartoitus

• Mitä emme ole ajatelleet lainkaan?



5. Työryhmän kokoonpanosta keskustelu

6. Työtavat ja dokumenttien jakaminen

• Usealla työryhmällä käytössä "Yammer":

◦ https://www.yammer.com/lajitietotesti  

7. Muut asiat 

8. Seuraavat tapaamiset

Liite:

Nykyisiä havaintojärjestelmiä:

Löydös - https://loydos.luomus.fi/loydos/forms/luontohavainto

Kirjekyyhky - https://rengastus.helsinki.fi/

Hatikka - https://hatikka.fi

Kotka - https://kotka.luomus.fi

Tiira - http://tiira.fi/

Hyönteistietokanta - 
http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html

http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html
https://kotka.luomus.fi/
https://hatikka.fi/
http://tiira.fi/
https://rengastus.helsinki.fi/
https://loydos.luomus.fi/loydos/forms/luontohavainto
https://www.yammer.com/lajitietotesti

