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Table Joining Service mahdollistaa paikka- ja tilastotiedon yhdistelyn ja jatkokäytön.
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Table Joining Service 
silta paikkatiedon ja tilastotiedon välille

Rajapintapalveluiden yleis-
tyminen on parantanut 
paikka- ja tilastotietojen 
saatavuutta. Ajantasainen ja 
laadukas tieto on usein saa-

tavilla suoraan palvelusta ja parhaimmassa 
tapauksessa avoimella lisenssillä. Jos raja-
pintapalvelut toteuttavat yhteisesti sovitun 
avoimen standardin, ollaan vielä parem-
massa tilanteessa, sillä aineistoja voidaan 
käyttää millä tahansa standardia tukevalla 
sovelluksella.

OGC (Open Geospatial Consortium) on 
tehnyt jo kauan paikkatietojen standardi-
sointia, ja tilastotietojen osalta on olemassa 
laaja SDMX-standardi (Statistical Data and 
Metadata eXchange - ISO 17369:2013), 
jonka uusin versio on hyväksytty 2013. 
Paikka- ja tilastotiedot majailevat kuiten-
kin pitkälti omilla palvelimillaan autuaan 
tietämättöminä toistensa olemassaolosta, 
vaikka suuri osa tilastotiedosta olisi esitet-
tävissä myös osana paikkatietoa esimer-
kiksi teemakarttoina. 

Lisäksi paikkatiedoilla höystetty tilas-
totieto mahdollistaa tiedon analysoimisen 
spatiaalisen analyysin keinoin, jolloin voi-

daan tutkia ilmiöiden spatiaalista ulottu-
vuutta.

Miten yhdistää paikka- ja 
tilastotietoja?
Standardisoidun rajapintapalvelun avulla 
tietenkin. OGC:n Table Joining Service, 
lyhyemmin TJS, mahdollistaa tietojen 
yhdistämisen ja jatkokäytön. Standardi 
kuvaa kahdenlaisia operaatioita: tiedon 
lataamisoperaatiot (data access) ja tiedon 
yhdistämisoperaatiot (data joining). 

Lisäksi standardi määrittelee GetCa-
pabilities-operaation, jolla saa palvelun 
perustiedot, kuten palvelun tukemat 
lataus- ja yhdistämisoperaatiot, tiedot pal-
velun tarjoajasta ja mahdolliset käyttöön 
liittyvät rajoitukset.

Mitä seuraavaksi?

Vaikka Table Joining Service -standardi on 
hyväksytty jo vuonna 2010, on sen käyttö 
ollut verrattain vähäistä. Syyksi on arveltu 
muun muassa käytettyjen tiedonsiirto-
muotojen harvinaisuutta ja virhetilan-

teiden puutteellista hallintaa. Hollannin 
tilastoviranomainen CBS teki Eurostatin 
rahoituksella selvitystyön, jossa hahmo-
teltiin erilaisia skenaarioita TJS:n käytölle 
Hollannissa ja laajemmin koko Euroopassa. 

Selvityksestä kävi ilmi, että tarve tieto-
jen yhdistelylle on olemassa. Esimerkiksi 
useat Inspire-direktiivin liitteen 3 aineis-
toista ovat sellaisia, että niitä on säilytetty 
taulukkomuotoisina ilman geometriatietoa. 

TJS:n avulla aineistot voidaan liittää 
esimerkiksi hallinnollisiin tai tilastollisiin 
alueyksiköihin ja tarjota käytettäväksi sitä 
kautta. 

Näin jokaisen liitteen 3 tiedontuottajan 
ei tarvitse erikseen tarjota alueita oman 
palvelunsa kautta, vaan riittää että heillä 
on rajapintapalvelu, jonka kautta TJS saa 
luettua tilastotiedot yhdistettäväksi paik-
katiedon kanssa.

Standardissa havaittuja puutteita on 
lähdetty ratkomaan ja sen päivitystä suun-
nitellaan. Työhön on jo ilmoittanut kiin-
nostuksensa laaja joukko toimijoita, kuten 
Hollannin ja Suomen tilastoviranomaiset, 
maanmittauslaitokset Suomesta ja Sloveni-
asta sekä tietysti OGC. Toivottavasti kauan 
odotettu silta tilasto- ja paikkatiedon välille 
saadaan tällä kertaa jykevämmäksi ja laa-
jempaan käyttöön!

▶ TJS-standardin kuvauksen löydät 
OGC:n sivuilta www.opengeospatial.
org/standards/tjs

Tiedon lataamisoperaatiot ovat
• DescribeFrameworks: palvelun kautta saatavilla olevat paikkatietoaineistot
• DescribeDatasets: palvelun kautta saatavilla olevat attribuuttitiedot (tilastotiedot) 
• DescribeData: palvelun kautta saatavien attribuuttitietojen kuvailu
• GetData: yhdistetyn tiedon lataaminen

Tiedon yhdistämisoperaatiot ovat
• DescribeJoinAbilities: tiedon yhdistämistä tukevien paikkatietoaineistojen ja 

tulostiedostojen tiedostomuodot
• DescribeKey: paikkatietokohteiden tunnukset (id) 
• JoinData: tietojen yhdistäminen
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