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Agenda 2030

Kestävän kehityksen tavoitteet

Suomen edistymistä kunkin tavoitteen suhteen 
mitataan joukolla YK:n maailmanlaajuisia ja EU:n 
sovittuja tavoitteita ja indikaattoreita.

Tavoitteisiin pääsemiseen ja mittaamisen tueksi 
tarvitaan paikkatietoa, -teknologiaa ja osaamista.

ILMASTONMUUTOS LUONNONVAROJEN 
EHTYMINEN

ELINTASON
EPÄTASA-ARVO

Globaalit uhkakuvat
(Jared Diamond, sovellettuna)

POLIITTINEN
EPÄVAKAUS

Globaalien uhkakuvien moniulotteinen luonne 
edellyttää uusia lähestymistapoja rauhan, 
terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Paikkatieto luo välttämättömän perustan 
päätöksenteolle mahdollistamalla suurien 
tietomäärien analysoinnin, tulkitsemisen ja 
monimutkaisten tietojen selkeän
visualisoinnin.

Eduskunta hyväksyi Paikkatietopoliittisen 
selonteon 29.11.2018

Selonteon VISIO 2025:
Suomessa on maailman innovatiivisin ja 
turvallisin paikkatiedon ekosysteemi

Selonteon yksi toimenpide on aikaansaada 
uusi yhteistyöelin

Paikkatietopoliittinen 
selonteko 11/2018

Taustaa



VISIO

Vahva ja tunnettu yhteisö mahdollistaa 
laaja-alaisesti paikkatiedon tuottamat 
hyödyt. 
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MISSIO

GeoForum lisää paikkatiedon merkityksen 
ymmärrystä yhteiskunnassa. Yhdistys 
parantaa yhteistyötä paikkatietoalan ja 
paikkatietoja käyttävien organisaatioiden; 
yritysten, julkishallinnon, opetus- ja 
tutkimuslaitosten kesken.
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ILMASTONMUUTOS KAUPUNGISTUMINEN DIGITALISAATIO

TURVALLISUUS VASTUULLISUUS TERVEYSUHAT

TALOUSELÄMÄ

JULKINEN HALLINTO TEKNOLOGIAKÄYTTÄJÄTARPEET

OSAAMINEN DATA

Strategiatyössä tunnistetut toimintaympäristön muutostekijät 2020-2022
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ILMASTONMUUTOS

Globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi 
tarvitaan tietoa ja osaamista. Ennalta-
ehkäisy, tilannearviointi ja korjaavien 
toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 

kaipaavat uusia tehokkaita keinoja.

KAUPUNGISTUMINEN

Kaupungistuminen haastaa maankäytön 
suunnittelun ja rakentamisen, muuttaa 

palvelu- ja elinkeinorakenteita sekä 
korostaa kaupunkiympäristön ja sen 
monimuotoisuuden suojelutarvetta.

DIGITALISAATIO

Toiminta perustuu yhä enemmän tietoon. 
Toimintatapoihin ja rakenteisiin syntyy 
pysyviä, kokonaisvaltaisia, systeemisiä 
muutoksia. Uudet teknologiat, tekoälyn 

käyttö ja automaatio lisääntyy.

TURVALLISUUS

Turvallinen yhteiskunta tarvitsee 
laadukasta tietoa ja uusia menetelmiä. 

Tietosuojan ja tietoturvan huomiointi on 
kasvava haaste, joka luo paineita 

osaamiselle ja uusien menetelmien 
kehittämiselle.

VASTUULLISUUS

Yhteiskuntavastuullisuuden merkitys 
lisääntyy. Taloudellinen, ekologinen ja 
sosiaalinen vastuullisuus edellyttävät 

laadukasta ja johdonmukaista seurantaa, 
laskentaa ja analysointia.

TERVEYSUHAT

Pandemian vaikutuksesta digitaalisten 
valmiuksien, osaamisen ja kyvykkyyden 

merkitys korostuu. Toimintatavat 
muuttuvat, ja digitaaliset menetelmät ja 

yhteistyö yleistyvät.

Strategiatyössä tunnistetut toimintaympäristön muutostekijät 2020-2022

Jäsenorganisaatioiden toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä 1/2 :
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TALOUSELÄMÄ

Panostus EU:n digitaaliseen 
sisämarkkinaan ja datatalouteen jatkuu, 
kun Suomessa toteutetaan voimakasta 

elvytyspolitiikkaa. Tietoon perustuvassa 
toiminnassa perinteisten mallien 

tehokkuutta on parannettava. Täysin 
uusia toimintamalleja syntyy ja 

suhtautuminen tiedon omistajuuteen 
liberalisoituu.

JULKINEN HALLINTO

Perusrekisterikokonaisuus on 
murroksessa. Hallinnonalojen välinen 

yhteistyö muodostuu välttämättömäksi, 
mutta kuntien heterogeenisuus haastaa 

etenemistä. Panostukset yhteisiin 
tietovarantoihin kuitenkin lisääntyvät, 
kun tietojen ja päätöksenteon avoimuus 

kasvaa. Myös datamäärät kasvavat, mikä 
korostaa tiedon laatua ja sen saatavuutta.

DATA

3D, digitaaliset kaksoset ja simulointi 
yleistyvät. Sensorit, avaruusdata, 5G ja 
joukkoistaminen moninkertaistavat 

datamäärät. Avoin data yleistyy. Data 
privatisoituu ja omistajuus hämärtyy. 
Reaaliaikaisuus, analytiikka ja tiedon 

yhteiskäyttötarve kasvaa.

KÄYTTÄJÄTARPEET

Paikkatieto on arkipäiväistynyt 
käyttäjätarpeiden mittaamisessa. 

Asiakkaiden vaatimukset palveluille 
kasvavat ja eriytyvät, mikä lisää 

palvelumuotoilun merkitystä.

OSAAMINEN

Teknologia, työkalut ja soveltaminen 
monipuolistuu. Myös työn tekemisen 

muodot muuttuvat, mikä korostaa 
moniosaamista ja syvää ydinosaamista. 

Rekrytointi vaikeutuu ja syntyy 
osaamisvajetta.

TEKNOLOGIA

Paikkatiedon yleistyminen ja 
käyttöönottokynnyksen aleneminen 

laajentavat toimijakenttää. Sähköisten 
palveluiden määrä jatkaa kasvua. 

Tietoekosysteemit ja alustat kehittyvät. 
Tekoälysovellukset hyödyntävät sijaintia. 

Autonomiset ratkaisut lisääntyvät.

Strategiatyössä tunnistetut toimintaympäristön muutostekijät 2020-2022

Jäsenorganisaatioiden toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä 2/2 :
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Tavoitteet
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Yhdistys luo jäsenilleen arvoa vahvistamalla yhteistyötä sekä tarjoamalla väylän 
tietoon, osaamiseen ja ratkaisuihin

Vahvan vaikuttavuuden kautta yhdistys toimii paikkatietoalan tunnustettuna 
edustajana ja lisää paikkatiedon merkityksen ymmärrystä yhteiskunnassa

Yhdistys osallistuu kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisten päätösten 
valmisteluun sekä auttaa synnyttämään yhteishankkeita yli hallinto- ja 
toimialarajojen



Toimenpiteet – 1. Verkoston luominen ja kasvattaminen

• Yhteisöä ja yhteistyötä vahvistetaan. Toiminta on jäsenille merkityksellistä ja se luo 
korvaamatonta lisäarvoa. Ihmiset tuntevat kuuluvansa yhteisöön.
• Luodaan verkosto, jolla tavoitellaan noin 1500 paikkatiedon ammattilaista noin 200:ssa organisaatiossa
• Potentiaalisten jäsenorganisaatioiden päättäjähenkilöt selvitetään ja kontaktoidaan jäsenyyteen liittyen
• Yhdistys tarjoaa kanavan saada ja jakaa tietoa, viestinnän sekä tapahtumien kautta

• Alan opiskelijat ja tutkijat toimivat aktiivisesti yhdistyksen jäseninä osallistuen toimintaan, 
jakaen ja kasvattaen asiantuntemustaan.
• Oppilaitokset ja opiskelijajärjestöt otetaan toimintaan mukaan
• Jäsenistön aktiivisten henkilöiden toiminta organisoidaan työryhmiin

• Alalla toimiville yhdistyksille tarjotaan tukea toiminnalle ja kontaktiverkoston laajentamiselle.
• Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuuksia tilaisuuksien järjestämiseen
• GeoForum tiedotuskanavat tuodaan yhdistysten hyödynnettäviksi
• Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus keskittää hallintotehtäviä GeoForumin hoidettavaksi
• GeoForum jatkaa Paikkatietoverkoston tehtävää alaa yhdistävänä yhteistyöverkostona
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Toimenpiteet – 2. Vahvan vaikuttavuuden aikaansaaminen

• Yhdistyksen toiminnalle luodaan kestävät puitteet
• Toiminnan edellyttämät resurssit järjestetään ja henkilöstö vakiinnutetaan
• Taloudelliset toimintaedellytykset varmistetaan
• Digitaalinen toimintaympäristö on toteutettu mahdollistamaan eri toimintamuodot

• Yhdistys toteuttaa viestintätoimet, joiden avulla paikkatieto ja sen merkitys on tehty 
tunnetuksi
• Toteutetaan ja ylläpidetään verkkosivustoa
• Tiedotetaan aktiivisesti uutiskirjeillä
• Pyritään jatkuvaan medianäkyvyyteen ja ollaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa
• Ylläpidetään kansainvälisiä yhteyksiä (esim. GI Norden)

• Yhdistys on alan tunnustettu edustaja ja se osallistuu aktiivisesti keskusteluun alan 
merkityksestä ja mahdollisuuksista 
• Tavoitetaan keskeiset yhteiskunnalliset vaikuttajat, mediatoimijat ja yhteisöt
• Osallistutaan yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun
• Kootaan alan osaaminen kansainvälisten toimijoiden kanssa käytävään keskusteluun
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Toimenpiteet – 3. Yhteishankkeiden luominen

• Yhdistys on esillä ja luonut suhteet eri toimialoilla toimiviin verkostoihin ja 
merkityksellisiin toimijoihin
• Pidetään aktiivinen yhteys verkostoihin
• Ylläpidetään yhteistä tapahtumakalenteria

• Edesautetaan monialaisia yhteishankkeita
• Saatetaan yhteen opetus- ja tutkimustoimijoita, yrityksiä, valtion laitoksia ja kuntia
• Tunnistetaan toimijoiden tarpeita ja yhteisiä tavoitteita
• Mahdollistetaan kohtaamisia ja uusien yhteistyösuhteiden syntymistä

• Toiminta aikaansaa innovatiivisia yhteistyöhankkeita
• Tunnistetaan teknologian trendejä ja toimintaympäristön muutostekijöitä
• Autetaan rahoituslähteiden ja t&k-ohjelmien hyödyntämistä
• Tarjotaan apua opinnäytetöiden hyödyntämiseen innovaatiotoiminnassa
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GeoForum tavoittaa eri alojen ammattilaiset laajasti

Lähde: 
Nathan Heazlewood
GIS Consultancy Practice
Lead
at Eagle Technology, NZ


