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TIIVISTELMÄ
Yhteiskunnallamme on ratkaistavana suuria haasteita. Ilmastotavoitteiden toteuttaminen,
globaalit uhat, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat
julkiselta ja yksityiseltä sektorilta uutta osaamista ja luotettavaa tietopohjaa.
Mikä tahansa tieto ei riitä. Sen on kytkeydyttävä fyysiseen todellisuuteen: ihmisten, ympäristöjen ja toimintojen sijaintiin. Tämä paikkatiedoksi kutsuttu informaatio on nyt tarpeellisempaa kuin koskaan. Sen avulla voimme vastata aikamme haasteisiin ja synnyttää uutta,
kansainväliseen kasvuun tähtäävää yritystoimintaa.
Kansallinen paikkatietostrategia kuvaa keinot, jolla varmistamme suomalaisen paikkatiedon
saatavuuden, laadun ja turvallisuuden. Sen toteuttaminen tekee maastamme johtajan paikkatiedon hyödyntämisessä.
Edelläkävijyys ei ole itseisarvo, mutta se on ponnahduslauta uudelle yritystoiminnalle ja tehostuville yritys- ja kansalaispalveluille. Se vauhdittaa kokonaistuottavuuden kasvua muun
muassa poistamalla päällekkäistä tietotyötä ja virtaviivaistamalla yritysten ja julkisen sektorin työnkulkuja.
Paikkatiedon käytön kasvu ja laajentuminen luovat myös uusia vaatimuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tiedon ja sen käytön suojaamiseen sekä oikeudettoman käytön torjuntaan.

Strategian sisältö pähkinänkuoressa
Asiantuntijatyöryhmien koostama strategia jakautuu kolmeen toimenpideohjelmaan, joita
tukevat kolme mahdollistavaa toimintatapaa.
Ohjelma 1 – Ympäristöhaasteiden ratkaiseminen paikkatiedolla. Haasteita ovat hiilineutraalin yhteiskunnan toteuttaminen, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden takaaminen. Ohjelma tavoittelee kestävää Suomea, jossa päätöksentekoa ohjaa ennakointi
reagoinnin sijaan.
Ohjelma 2 – Paikkatieto liiketoiminnan moottorina. Paikkatieto-osaamisen kaupallistaminen vaatii tuotteistamisen ja kansainvälisen kasvun tukemista. Ohjelma tähtää uuden työllistävän liiketoiminnan syntyyn.
Ohjelma 3 – Paikkatieto tietovarantojen rakennemuutoksessa. Paikkatiedon hyödyntäminen edellyttää kansallisten tietovarantojen systematisointia ja yhteentoimivia tietojärjestelmiä. Muun muassa avoin paikkatieto edistää dataa hyödyntävää palvelutaloutta, datataloutta. Ohjelman toteutus parantaa julkisten palveluiden tuottavuutta ja palvelukykyä.
Ohjelmien toteuttamiseksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin on kehitettävä yhdessä paikkatietoon kytkeytyviä toimintojaan ja järjestelmiään. Niiden on lisäksi varmistettava palveluiden tietosuoja ja -turva, koska paikkatietoa on mahdollista käyttää väärin. Kolmanneksi toimijoiden on yhdenmukaistettava paikannusteknologioiden käyttötavat.
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JOHDANTO
Kansallinen paikkatietostrategian ensimmäinen versio on vuodelta 2005, minkä jälkeen sitä
on uudistettu 3–5 vuoden välein. Strategian merkittävin uudelleenlinjaus on vuoden 2017
Paikkatietopoliittinen selonteko, jonka Eduskunta hyväksyi seuraavana vuonna.
Viime vuosina paikkatiedon käyttö on nopeasti laajentunut ja monipuolistunut, samoin kuin
siihen liittyvät vaatimukset. Erityisesti seuraavat syyt ovat tehneet strategian uudistamisen
välttämättömäksi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Paikkatiedon määrä on moninkertaistunut ja kasvun odotetaan edelleen kiihtyvän.
Organisaatiot suosivat tiedolla johtamista ja yksityishenkilöt käyttävät päivittäin
sijaintiin perustuvia palveluita. Paikkatiedon uusia käyttökohteita syntyy lähes
päivittäin ja paikkatiedot päivittyvät jatkuvasti.
Paikkatietoa hyödyntävä uusi liiketoiminta lisääntyy ja datatalouden mekanismit
hyödyntävät avointa ja kaupallista paikkatietoa.
Paikkatiedon haltijat vastaavat yhä useammista yhteiskunnan kannalta oleellisista
toiminnoista.
Paikkatieto-osaaminen ja tietotaito ovat oleellisia kansainvälisen kilpailukyvyn
kannalta.
Tiedonhallinnan haasteet, kuten tietoturva ja kyberturvallisuus, kasvavat jatkuvasti
ja koskettavat myös paikkatietoa.
Valmiudet paikkatiedon hyödyntämiseen eivät jakaudu maailmanlaajuisesti
tasaisesti, ja Suomessakin aluerakennemuutos saattaa johtaa epätasapainoon
paikkatiedon hyödyntämisessä.

Strategiatyöskentely
Strategian perustana ovat asiantuntijoiden työpajatyöskentely keväällä 2021 ja kaksi
ajankohtaista kansainvälistä raporttia (liite 2).
GeoForum Finland ry kokosi asiantuntevan työryhmän, joka tunnisti ja arvioi paikkatiedon
kannalta keskeisiä yhteiskunnan muutostrendejä sekä määritteli toimenpiteitä, joilla näihin
muutoksiin tulisi vastata. Työryhmä arvioi edelleen hyötyvaikutuksia, joita toimenpiteillä ja
paikkatiedon avulla saavutettaisiin. Työryhmän jäsenet ja työpajat on lueteltu liitteessä 1.

Raportti: Towards a Sustainable Geospatial Ecosystem Beyond SDIs
Towards a sustainable geospatial ecosystem beyond SDIs on paikkatiedon eurooppalaisen
sateenvarjo-organisaation EUROGI:n kokoama, kommenttikierroksella oleva esitys
paikkatiedon muuttuneesta roolista yhteiskunnassa. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän
talvella 2020–2021 työstämä raporttiluonnos peilautuu hyvin myös Suomen tilanteeseen.
Raportissa arvioidaan paikkatietoinfrastruktuuri-konseptin, SDI – Spatial Data
Infrastructure, asemaa nykypäivänä. SDI sisältää määritteitä paikkatiedosta, sen käyttäjistä
ja työkaluista. Raportin keskeinen havainto on paikkatietoteknologiaan liittyvän kehityksen
räjähdysmäinen nopeus. Se on tehnyt viime vuosituhannella syntyneen konseptin linjaukset
vanhentuneiksi. Muun muassa EU:n INSPIRE-direktiivi nojautuu vahvasti juuri SDI3

konseptiin. INSPIRE tähtää EU-tasoiseen paikkatiedon harmonisointiin tavalla, joka
mahdollistaa rajat ylittävien sovellusten toteutuksen.
Raportin tuottanut asiantuntijaryhmä on avannut keskustelun visiosta, jossa paikkatietojen
ylläpidon ja hallinnan roolijako on muuttunut. Jatkuvasti laajeneva joukko toimijoita kerää
paikkatietoa, jota syntyy moninkertaisesti nykyistä enemmän.

Global Geospatial Information Management -aloite
Toinen kansainvälisesti merkittävä aktiviteetti on YK:n Global Geospatial Information
Management (UN-GGIM) -aloite, joka edistää paikkatiedon käyttöä keskeisten
maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi.
UN-GGIM tarjoaa foorumin yhteydenpitoa ja koordinointia varten jäsenvaltioiden välillä
sekä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen välillä. Tuloksena on Integrated
Geospatial Information Framework (IGIF), joka tarjoaa perustan ja oppaan paikkatiedon
hallinnan ja siihen liittyvien resurssien kehittämiseen, integrointiin ja vahvistamiseen
kaikissa maissa.
IGIF on viitekehys, jolla paikkatiedon hyötyvaikutukset pystytään varmistamaan. Hyvin
dokumentoidun konseptin merkittävä havainto on paikkatiedon laaja ja monitasoiseen
vaikutus yhteiskunnassa.
Molemmat kansainväliset raportit lisäävät tarvetta tarkastella kansallista
paikkatietostrategiaa lähitulevaisuudessa vielä nyt esitettyä laajemmin. Suomen on syytä
arvioida paikkatietoinfrastruktuurikehityksen kypsyystaso ja tunnistaa miten IGIF-viitekehys
voi antaa uutta tukea alan etenemiselle.

4

VISIO 2025
Kansallinen paikkatietostrategia tähtää seuraavaan visioon:
Suomi on edelläkävijä paikkatiedon hyödyntämisessä vastuullisen, tasa-arvoisen,
turvallisen ja älykkään yhteiskunnan ja hyvän elämän mahdollistamiseksi.
Vision elementtien merkitystä voi kuvata seuraavasti:
EDELLÄKÄVIJYYS
Vuonna 2025 suomalaiset saavat paikkatiedosta eniten hyötyä maailmassa. Edelläkävijyys
pohjautuu paikkatiedon laajaan hyödyntämiseen toimivassa ja teknologisesti
orientoituneessa yhteiskunnassamme.
Edelläkävijyys ei ole itseisarvo, mutta sen se on ponnahduslauta uudelle yritystoiminnalle ja
tehostuville yritys- ja kansalaispalveluille.
Saavutamme edelläkävijyyden tunnistamalla sijaintitiedon yhteiskunnallisen arvon ja
panostamalla paikkatietostrategian toimeenpanoon.
VASTUULLINEN, TASA-ARVOINEN, TURVALLINEN JA ÄLYKÄS YHTEISKUNTA
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vastuullisuutta kaikilta toimialoilta.
Paikkatieto mahdollistaa nykytilan analysoinnin ja tulevaisuusskenaarioiden luomisen. Se
tekee erilaisten toimenpiteiden ja suunnitelmien ympäristövaikutukset näkyviksi.
Paikkatietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti yhteiskunnan eriarvoisuuden poistossa,
esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, segregaatiokysymyksissä ja palveluiden
suuntaamisessa yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneille.
Älykkäät ratkaisut auttavat sekä tehostamaan toimintaa että ottamaan huomioon
seurausvaikutuksia. Paikkatieto yhdistää eri toimijoita ja järjestelmiä ja mahdollistaa siten
toimialarajat ylittäviä ratkaisuja.
HYVÄ ELÄMÄ
Hyvä elämä ja arki syntyy useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Hyvään elämään sisältyy
turvallisuus, terveellisyys, kestävyys ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. Paikkatieto on
oleellinen osa monissa näitä mahdollistavissa palveluissa ja järjestelmissä.
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STRATEGISET OHJELMAT
Kansallinen paikkatietostrategia jakautuu kolmeen toimenpideohjelmaan, joilla on kullakin
kolme painopistettä. Ohjelmat tarjoavat keinoja vastata yhteiskuntamme keskeisiin
haasteisiin ja muutostrendeihin.
Kullakin ohjelmalla on päätavoite, joka on mahdollista saavuttaa ohjelman määrätietoisella
toteuttamisella. Painopisteillä on niin ikään omat tavoitteensa ja toteuttajansa.
Ohjelmia mahdollistavat ja tukevat kolme läpileikkaavaa edelletystä, joita käsitellään
seuraavassa luvussa.
Kansallinen paikkatietostrategia 2022–2025

Edellytykset

Visio

Yhteiskehittäminen

Suomi on edelläkävijä paikkatiedon hyödyntämisessä vastuullisen, tasa-arvoisen,
turvallisen ja älykkään yhteiskunnan ja hyvän elämän mahdollistamiseksi.

Tietoturva
Paikannus

Ohjelmat

Painopistealueet

Tavoitteet

1

Ympäristöhaasteiden
ratkaiseminen
paikkatiedolla

Hiilineutraali
yhteiskunta

Kaupungistuminen

Luonnon
monimuotoisuus

2

Paikkatieto
liiketoiminnan
moottorina

Osaaminen

Liiketoiminnan
kehittäminen

Kansainvälinen
kasvu
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Paikkatieto
tietovarantojen
rakennemuutoksessa

Kansalliset
tietovarannot

Yhteentoimivuustyö

Datatalous

Kestävän kehityksen
Suomi, reagoinnista
ennakointiin

Uutta työllistävää
liiketoimintaa

Palvelukyvyn ja
tuottavuuden
parantaminen julkisissa
palveluissa

Kuva: Paikkatietostrategia pähkinänkuoressa

Ohjelma 1. Ympäristöhaasteiden ratkaiseminen paikkatiedolla
Sijainnilla – ja siksi paikkatiedolla – on merkitystä lähes kaikissa yhteiskuntamme
rakennettuun, sosiaaliseen ja luonnonympäristöön liittyvissä haasteissa.
Ohjelman 1 päätavoite on kestävän kehityksen Suomi, reagoinnista ennakointiin.
Ympäristöhaasteita ovat muun muassa luontokadon pysäyttäminen, hiilineutraaliuden
saavuttaminen, luonnonvarojen ylikulutuksen pysäyttäminen, kaupungistumisen hallinta ja
yhteiskunnan perusturvallisuuden takaaminen.
Paikkatiedon avulla on mahdollista ennakoida ja ymmärtää tulvia, maanvyörymiä,
maaperän eroosiota ja kuivuutta. Paikkatietojärjestelmät auttavat analysoimaan
ilmastonmuutoksen, elinympäristöjen häviämisen, väestönkasvun ja saastumisen
vaikutuksia ympäristöön.
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Jotta paikkatietoaineistosta olisi hyötyä seurannassa, analysoinnissa ja laskennassa, sen on
oltava kattavaa ja laatukriteerit täyttävää. Tämä saavuttaminen vaatii yhteistyötä tietoa
tuottavien toimijoiden kesken sekä tuotekehittäjien kanssa.
Seuraavassa on kuvattu ohjelman painopistealueet; paikkatiedon tarjoamat
mahdollisuudet, tavoite ja toimenpiteet, joilla tavoite toteutuu.

Painopiste 1.1 – Hiilineutraali yhteiskunta
Hallitusohjelman mukaan Suomen on määrä olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Tämä edellyttää nykyistä parempaa ympäristön tilan seurantaa maailmassa, jossa toiminta
ja haasteet ovat kansainvälisiä.
MAHDOLLISUUDET
Paikkatiedot ja -menetelmät mahdollistavat hiilineutraaliutta koskevan tiedon yhdistelyn
ja kuvaamisen ainutlaatuisella tavalla. Päätöksentekijät ja kansalaiset saavat näin
ajantasaisen ja ymmärrettävän kokonaiskuvaan nyky- ja tavoitetiloista ja pystyvät
vertailemaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia.
Yritysten toimenpiteet ja valinnat ovat ratkaisevan tärkeäitä ilmastotavoitteiden
toteuttamiselle. Yrityksen ohjaavat materiaali- ja energiavirtoja sekä tuotantoprosesseja ja
tekevät sijaintipäätöksiä. Yhteiskuntavastuuraportointi on yritysten tapa viestiä toimiensa
vaikutuksesta. Kattavat ja ajantasaiset paikkatietoaineistot luovat pohjan
totuudenmukaiselle ja laadukkaalle raportoinnille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden ratkaiseminen on jo synnyttänyt maahamme
uutta liiketoimintaa. Perustamalla ratkaisunsa paikkatieto-osaamiseen teknologiayritykset
voivat erottua kasvavilla rakennetun ympäristön markkinoilla, etenkin Aasiassa.
TAVOITE
Liike-elämä ja julkiset organisaatiot voivat hyödyntää ajantasaista ja laadukasta paikkatietoa
ilmastonmuutoksen torjunnassa.
TOIMENPITEET
1)
2)

3)
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Pailkkatietoala tunnistaa hiilineutraalisuustavoitteen kannalta keskeiset toimijat ja
ryhtyy yhteistyöhön näiden kanssa asiakastarpeiden kartoittamiseksi ja
asiakaskohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Julkiset organisaatiot yhteistyössä yritysten kanssa varmistavat laadukkaan ja
saavutettavan kansallisen paikkatiedon. Se tukee ilmastotyötä, lisää
huippututkimuksen laadukkuutta ja edistää sijaintipohjaisten menetelmien käyttöä
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi.
Paikkatietoalan kehittäjät osallistuvat aktiivisesti globaaliin CO2-päästöjen
seurantaan liittyvän yhteentoimivan paikkatiedon toteuttamiseen.

Painopiste 1.2 - Kaupungistuminen
Kaupungistuminen kiihdyttää maankäytön suunnittelutarvetta ja rakentamista, joka on
nopeasti digitalisoitumassa ja muuttumassa paikkatietopohjaiseksi.
MAHDOLLISUUDET
Rakentamisessa käytettävät kolmiulotteinen tietomallinnus (BIM, Building Information
Model) ja paikkatietojärjestelmät (GIS, Geographic Information System) alkavat kytkeytyä
toisiinsa. Paikkatietoon ja sen laskenta- ja analysointimenetelmiin perustuvat prosessit
mahdollistavat tehokkaamman suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon.
Paikkatieto auttaa havainnollistamaan suunnitelmia hankkeita arvioiville ja niistä
päättäville. Sen avulla on toteutettavissa päätöksenteon ja vaikuttamisen digitaalinen
ympäristö, jossa nykyisten ja tulevien asukkaiden ja ympäristön tarpeet tulevat näkyviksi.
Kaupungistumisen haasteet ja vaikutukset heijastuvat myös kasvukeskusten ulkopuolelle.
Paikkatieto auttaa palveluiden järjestämisessä väestörakenteen ja
liikkumismahdollisuuksien mukaan.
Niin sanotut digitaaliset kaksoset ovat asian, esineen, rakennuksen, alueen, kokonaisen
kaupungin tai myös koko maan virtuaalisia versioita. Niissä on sekä pitkäaikaista että
jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi liikkumisesta, olosuhteista ja toimenpiteistä.
Paikkatieto on oleellinen osa digitaalisia kaksosia. Kaksoset tarjoavat reaaliaikaisen
tilannekuvan, jonka avulla on mahdollista johtaa, ohjata ja analysoida erilaisten
ympäristöjen toimintaa ja kehitystä.
TAVOITE
Rakennetun ympäristön digitaaliset kaksoset ovat yleisesti ja elinkaaren kattavasti käytössä
ja visuaalinen suunnittelu tukee kansalaisvuorovaikutusta.
TOIMENPITEET
1)

2)
3)

Rakennus- ja paikkatietoala luovat ja kehittävät yhdessä koko kaupunkiympäristön
kattavan digitaalisen kaksosen, joka palvelee kaikkia toimialoja läpi elinkaaren.
Kehittäjät laativat lisäksi säännöt kaksosen käytölle ja ottavat huomioon
turvallisuusnäkökulmat.
Rakennus-, kiinteistö- ja paikkatietoala tekevät yhteistyötä nimikkeistöjen,
standardoinnin ja kehittämisen koordinoimiseksi.
Valtio ja yritykset tukevat paikkatietoanalyysien käyttöönottoa koulutusta ja
tutkimusta lisäämällä.

Painopiste 1.3 – Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on ilmastonmuutoksen ohella yksi vaikeimmista
ympäristöämme ja kestävää kehitystä uhkaavista haasteista. EU:n biodiversiteettistrategian
tavoitteena on, että Euroopan ekologinen tasapaino alkaa palautua vuoteen 2030
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mennessä. Strategiassa on tunnistettu, että yli 50 % maailman BKT:stä liittyy vahvasti
luontoon ja on riippuvaista luonnon monimuotoisuudesta.
MAHDOLLISUUDET
Sijainti on avainasemassa, kun luonnonilmiöitä mallinnetaan ja ongelmiin haetaan
ratkaisuja sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Paikkatiedon voima on tietojen
yhdistelyssä, analysoinnissa ja havainnollistamisessa. Paikkatiedolla ja sen tarjoamien
menetelmien avulla voidaan kerätä, hallita ja käsitellä biodiversiteettitietoja
sijaintipohjaisesti sekä tarjota ympäristötiedot saavutettavasti ja läpinäkyvästi.
TAVOITE
Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on vahvistettu sijaintiin perustuvaa
tietopohjaa, joka mahdollistaa laajasti paikkatietoanalyysien käytön päätöksenteossa.
TOIMENPITEET
1)
2)

Luontotietoaineistojen tuottajat liittävät tietonsa digitaalisiin kaksosiin
päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi.
Tutkimusorganisaatiot toteuttavat palveluita, joissa edistyneisiin
paikkatietoanalyyseihin pohjautuen mallinnetaan ekosysteemin toimintaa
esimerkiksi tiettyjen eliölajien ekologisten elinympäristövaatimuksien näkökulmasta.

Ohjelma 2. Paikkatieto liiketoiminnan moottorina
Yhteiskuntien digitalisaatio lisää innovatiivisten, työ-ja arkielämää helpottavien
ratkaisujen kysyntää. Yhdistämällä teknologia- ja palvelumuotoiluosaaminen paikkatietoosaamiseen on mahdollista synnyttää uutta kansainvälistä liiketoimintaa.
Ohjelman 2 päätavoite on uutta, työllistävää liiketoimintaa.
Paikkatiedon lisäarvo vakiintuneiden ja kasvuyritysten tuotteille ja palveluille on vielä
suurelta osin hyödyntämättä. Tilanteen muuttamiseksi teknologia- ja palvelukehittäjien on
oltava perillä paikkatiedon ja siihen tukeutuvien menetelmien mahdollisuuksista. Tämä
vaatii yhteistyötä kouluttajien, tutkijoiden ja kehittäjien sekä teknologiayritysten kanssa.

Painopiste 2.1 – Osaamisen varmistaminen
Paikkatietoalalla ja teknisellä sektorilla on kasvava pula henkilökunnasta, mikä saattaa
vaikeuttaa jopa lakisääteisten tehtävien suorittamista. Yhteiskunnassa paikkatiedon
hyödyntäminen kasvaa nopeasti, mikä edelleen kasvattaa asiantuntijoiden tarvetta.
MAHDOLLISUUDET
Paikkatiedon opetuksen resurssien riittävyys on ensimmäinen askel tarvittavan osaamisen
varmistamiseksi. Alan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta on pystyttävä parantamaan
perusopetuksesta lähtien käytännönläheisten esimerkkien kautta.
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Lukio-opetuksessa paikkatiedon rooli arkielämässä, tutkimuksessa ja vaikuttamisen
välineenä tulee olla selkeästi mukana opetussuunnitelmissa paikkatiedon teoreettisen
perustan lisäksi.
Paikkatietoon keskittyvät koulutusohjelmat ovat tärkeitä, mutta ne eivät synnytä alalle
kaikkea tarvittavaa osaamista. Maahamme on saatava ulkomaisia alan osaajia ja lisättävä
muiden alojen asiantuntijoiden paikkatieto-osaamista. Paikkatieto-alan osaajien
palkkauksen on oltava tasolla, joka motivoi työnhakijoita tilanteessa, jossa IT-osaajista on
pulaa.
Paikkatiedon soveltaminen digitalisoituvissa prosesseissa vaatii uutta tutkimus- ja
kehitystyötä. Muun muassa maankäytön prosesseissa on tältä osin selvää T&K-vajetta.
TAVOITE
Paikkatieto-osaamista ja -osaajia on kasvavaan tarpeeseen nähden riittävästi.
TOIMENPITEET
1) Opetushallinto lisää paikannuksen ja paikkatiedon perustiedot opetusohjelmiin.
Oppilaiden tulee saada riittävä käsitys paikkatietoalan tarjoamista ammateista ja
koulutuspaikoista toisen asteen ja yliopistotasolla.
2) Alan toimijat ja oppilaitokset tiivistävät yhteistyötään. Valtio tukee paikkatietoon
liittyvää oppisopimusmenettelyä.
3) Tutkimus- ja kehitysorganisaatiot hakeutuvat nykyistä lähemmäksi alan toimijoiden
prosesseja ja liiketoimintaa. Yritykset rahoittavat Professor of Practice -menettelyä alan
keskeisten prosessien kehittämiseen.

Painopiste 2.2 – Liiketoiminnan kehittäminen
Paikkatiedon tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet edellyttävät kehittyvien
teknologioiden jatkuvaa tunnistamista ja soveltavaa asiakaslähtöistä tuotekehitystyötä.
MAHDOLLISUUDET
Uusia innovaatioita ja kaupallistettavia tuotteita ja palveluita syntyy erilaisten toimijoiden
vuorovaikutuksessa. Teknologiaosaajien ja alan tutkimus- ja kehitystoimintaa tekevien on
siksi tiivistettävä yhteistyötä palvelutarjontaa kehittävien yritysten ja startupien kanssa.
Yhteistyö voi olla pelkästään hajautettua, toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Tätä
tehokkaampana vaihtoehtona on valtakunnallinen huippuyksikkö, joka toimii erilaisen
innovaatio- ja kehitystoiminnan keskiönä ja kansainvälisten yhteyksien luojana.
TAVOITE
Suomessa toimii kansainvälisen tason huippuyksikkö, joka tukee paikkatietoon perustuvien
innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista.
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TOIMENPITEET
1) Alan toimijat käynnistävät ja rahoittavat innovaatiotoimintaa tukeva Location
Innovation Hub -keskittymän.
2) Valtio ja kaupungit tukevat paikkatietopalveluita kehittäviä kasvuyrityksiä näiden
kansainvälisen kaupallistamisen polulla.
3) Yritykset toteuttavat Digital Twin Finland -ekosysteemin.

Painopiste 2.3 – Kansainvälinen kasvu
Paikkatiedon hyödyntäminen on muun muassa metsäsektorilla jo nyt kansainvälinen
kilpailuvaltti. Paikkatietoon liittyviä palveluita kehittävissä yrityksissä on kehitteillä
keihäänkärkituotteita ja -palveluita, joilla voisi olla maailmanlaajuista kysyntää.
MAHDOLLISUUDET
Suomi on kasvukykyisille yrityksille hyvä ponnahduslauta kansainvälistymiseen ja
työllistävään kasvuun. Tämä kuitenkin edellyttää, että etenkin julkiset asiakkaat ostavat
näiden yritysten tuotteita ja palveluita.
TAVOITE
Julkiset hankinnat ja niiden ohjeistot mahdollistavat ostot innovatiivisilta, vientikykyisiltä
yrityksiltä.
TOIMENPITEET
1) Julkisyhteisöt ja alan innovatiiviset yritykset tunnistavat yhteisiä tavoitteitaan ja
tiivistävät yhteistyötään.
2) Valtio, kunnat ja suuryritykset tukevat kasvuyritysten innovaatiokehitystä rahoituksella
ja hankkimalla näiltä tuotteita ja palveluita.
3) Valtio käynnistää ohjelmia, joissa on mukana tuki paikkatietoalan
keihäänkärkiosaamiselle.

Ohjelma 3. Paikkatieto tietovarantojen rakennemuutoksessa
Kansalliset perustietovarannot ovat uudistumassa ja valtio on yhteistyössä kuntien
kanssa toteuttamassa useita uusia tietovarastoja- ja palveluja lähivuosien aikana. Nämä
mahdollistavat palveluiden uudelleen organisoinnin ja tehostamisen entistä
asiakaskeskeisemmiksi.
Ohjelman 3 tavoite on palvelukyvyn ja tuottavuuden parantaminen julkisissa palveluissa.
Kehityksessä on tärkeää varmistaa, ettei päällekkäisiä tietovarastoja synny, vaan tiedot
ovat käytettävissä helposti käyttöönotettavien ja yhteentoimivien rajapintojen kautta.
Myös EU-tason paikkatiedon harmonisointi on otettava huomioon uudistuksissa.
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Datatalous on julkista ja yksityistä dataa hyödyntävää palvelutaloutta. Sen periaatteisiin
kuuluu tiedon jakaminen teknisten rajapintojen (API, Application Programming Interface)
kautta automaattisesti. Se mahdollistaa muun muassa uusien itsepalveluiden toteutuksen
ja ”yhden luukun periaatteen” monissa julkisissa palveluissa.
Avoin rajapinta sallii esimerkiksi tietyn viranomaisen tai yrityksen tietojärjestelmän hakea
dataa kaupungin rakennuslupatietokannasta tai digitaalisista asemakaavoista
reaaliaikaisesti tietoturvan sallimissa rajoissa. Tällöin ei ole tarvetta kopioida tietoa, mikä
vähentää tarpeetonta työtä ja virhemahdollisuuksia.

Painopiste 3.1 – Kansalliset tietovarannot
Digitaaliset palveluketjut laajentuvat ja datan laatu- ja reaaliaikaisuusvaatimukset kasvavat.
Näistä syistä siilomaiset, päällekkäisiä paikkatietoja sisältävät kansalliset tietovarannot ovat
murroksessa.
MAHDOLLISUUDET
Julkisen sektorin toimivaltakysymykset paikkatietovarantojen ylläpidossa ovat osin
epäselviä ja epätarkoituksenmukaisia tietojen käyttäjille. On tapauksia, joissa tiedon
omistajuus ja/tai ylläpitovastuut eivät ole käyttäjille selvää.
Erityisesti kuntien paikkatietoaineistojen liittäminen reaaliaikaisesti ja saumattomasti
valtakunnallisten palvelujen kokonaisuuteen edellyttää eri toimijoiden tavoitteiden ja
toiminnan parempaa yhteensovittamista. Toimijoiden on sitouduttava ja panostettava
yhteiskehittämiseen.
Paikkatietojen laajamittainen, tehokas ja luotettava hyödyntäminen rajapintojen (API)
kautta edellyttää tietoaineistoilta laatukriteerien täyttämistä.
TAVOITE
Paikkatietovarantojen tietojen ja palveluiden vastuut ovat selkeät ja laatukriteerit on otettu
kattavasti käyttöön.
TOIMENPITEET
1) Valtio ja kunnat luovat yhteisen vision kansallisten paikkatietovarantojen
asiakaslähtöiselle palvelukokonaisuudelle.
2) Valtio ja kunnat tunnistavat keskeiset paikkatietoa synnyttävät prosessit, toimijat ja
hyödyntäjät ja kehittävät tietosisältöjään tarvelähtöisesti.

Painopiste 3.2 – Yhteentoimivuustyö
Paikkatietojen yhteentoimivuus on välttämätön kehityskohde. Yhteentoimivuus tarkoittaa
paikkatietojen kuvaamista siten, että on tietoteknisesti mahdollista tunnistaa samaa
sijaintia koskevia tietoja.
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Yhteentoimivuuden tarve on käynyt ilmi aiemmissa kansallisissa paikkatietostrategioissa,
INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanossa ja muussa paikkatietotoimijoiden välisessä
yhteistyössä. Yhteentoimivuutta on edistetty pitkälti teknisen tason standardointi-,
tietomalli- ja harmonisointityöllä.
MAHDOLLISUUDET
Vaikka osa yhteentoimivuuden esteistä on yhä teknisiä, on kyse myös toimiala-, sektori- ja
toimijakohtaisten siilojen ja erilaisten käytäntöjen yhteensovittamisesta. Myös paikkatieto
voi näyttäytyä omana siilonaan, vaikka luonteenomaisesti se on läpileikkaava.
Yhteentoimiva paikkatieto kytkee eri toimialojen tietoja toisiinsa, jolloin niitä on
mahdollista hyödyntää ikään kuin saman järjestelmän osina. Sijaintia kuvaava paikkatieto
on myös luonnollinen yhteen sitova tekijä silloin, kun semanttinen tai syvällisempi
tietomallien harmonisointi ei ole mielekäs tai mahdollinen.
Esimerkiksi asunnon myyntisovellus pystyy yhteentoimivan tiedon avulla hakemaan eri
järjestelmistä tiedot asunnon lähialueen liikenneyhteyksistä, asuntojen hintatasosta ja
kaavoitustilanteesta.
Tällä strategiakaudella yhteentoimivuuden kehittämisessä on keskeistä edetä
konkreettisten tarpeiden ja käyttötapausten kautta välttäen teoreettista lähestymistä.
Todelliset käyttötapaukset sitovat yhteentoimivuuden todellisuuteen. Näin todennetut
ratkaisut ovat vietävissä standardeihin ja hyväksyttyihin tietomallien välisiin
muunnosmekanismeihin.
TAVOITE
Paikkatiedon standardisointi on yhdistetty kansalliseen yhteentoimivuustyöhön.
Vastuuorganisaatio on nimetty paikkatietostandardien kansallisten implementaatioiden
ylläpitoon ja jalkautuksen tukeen.
TOIMENPITEET
1) Suomessa standardointia toteuttavat tahot nimeävät kansallisen paikkatiedon
vastuuorganisaatiot muun muassa kansainväliseen yhteentoimivuustyöhön (OGC, CEN,
ISO) ja paikkatiedon laatukriteerien yhteisten määritysten jatkuvaan ylläpitoon.
2) Paikkatietoala kehittää aktiivisen yhteentoimivuusverkoston ja vaikuttaa sen kautta
kansalliseen yhteentoimivuustyöhön (Yhteentoimivuusalusta, SFS).

Painopiste 3.2 – Datatalous
Datatalous on laaja digitaalisen talouden ilmiö, jossa markkinatoimijat työskentelevät
yhteisessä ympäristössä datan saannin ja käytettävyyden varmistamiseksi. Toimijat
hyödyntävät dataa ja luovat sen pohjalta uusia sovellusohjelmia ja palveluita. Datatalous
haastaa toimintaa, muuttaa vanhoja liiketoimintamalleja ja on läheisesti sidoksissa
alustatalouteen.
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MAHDOLLISUUDET
Datatalouden suuntaa ovat tähän mennessä määrittäneet muutamat globaalit yritykset,
kuten Google, Facebook, Amazon ja Apple. Ne keräävät ja hallinnoivat dataa omalla
alustallaan ja käyttävät sitä myymissään tekoälyyn tukeutuvissa palveluissa ja tuotteissa.
Käyttäjät luovuttavat dataansa, josta tulee alustayritysten hyödyntämää omaisuutta.
Datajätit tulee ottaa huomioon merkittävinä paikkatietojen tuottajana sekä paikkatietoihin
liittyvänä palvelualustana. Niitä koskevaa regulaatiota rakennettaessa on tärkeää muistaa
myös paikkatietonäkökulma.
Yritysten rooli datataloudessa vaihtelee suuresti. Datalähtöinen yritys tuottaa liikevaihtoa
datasta. Julkinen sektori vertaantuu datatietoiseen yritykseen, joka tiedostaa vahvasti
datanhallinnan tarpeen.
On tärkeää pystyä tunnistamaan, miten erilaiset paikkatietovarannot mahdollistavat
datatalouden mekanismien syntyä kansallisesti ja laajemmin Euroopassa.
TAVOITE
Datatalouden merkitys ja kehittyminen on tunnettua ja paikkatiedon hyötyvaikutus siinä on
kaikkien tiedossa.
TOIMENPITEET
1) Yritykset ja julkinen sektori edistävät paikkatietoihin pohjaavia tekoälyratkaisuja ja
mahdollistavat reaaliaikatiedon yhdistämistä paikkatietoon.
2) Keskeiset paikkatietoalan toimijat edistävät paikkatiedon avulla toteutettua Suomen
digitaalista kaksosta. Kaksonen helpottaa yhteiskunnan oleellisten toimintojen
analysointia ja keskeisten solmukohtien löytämistä. Toteutuksessa hyödynnetään
ekosysteemimallia ja luodaan pelisäännöt luonti digitaalisten kaksosten
hyödyntämiselle ja tietoturvalle.

14

POIKKILEIKKAAVAT EDELLYTYKSET
Strategisten ohjelmien toteuttamiseksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin on
kehitettävä yhdessä paikkatietoon kytkeytyviä toimintojaan ja järjestelmiään. Niiden on
lisäksi varmistettava palveluiden tietosuoja ja -turva, koska paikkatietoa on mahdollista
käyttää väärin. Kolmanneksi toimijoiden on yhdenmukaistettava paikannusteknologioiden
käyttötavat.

Edellytys 1 – Yhteistyön tehostaminen ja synergiaetujen tunnistaminen
Yhteiskehittämistä tarvitaan erityisesti organisaatioiden välisen tiedonvaihdon ja tiedon
hyödyntämisen varmistamiseksi.
MAHDOLLISUUDET
Yhteistyötä syventämällä organisaatiot voivat toisiaan hyödyntäen sopeutua muutoksiin ja
kehittää toimintaansa. Kehityksen onnistuminen edellyttää osapuolten sitoutumista
työhön tasavertaisesti.
TAVOITE
Valittujen keihäänkärkihankkeiden edistäminen yhteiskehittämisen keinoin.
TOIMENPITEET
1) Paikkatietotoimijat lisäävät verkostoyhteistyön avulla tietoisuutta paikkatiedon
mahdollisuuksista eri ekosysteemeissä.
2) Paikkatietoala panostaa hallitus- ja rahoitusohjelmavaikuttamiseen paikkatietoasioissa,
jotta hallituskausien yli ulottuva pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistuu.

Edellytys 2 – Tietoturva ja -suojakysymysten selkeyttäminen
Paikkatietojen ja esimerkiksi tilastotietojen yhdistämisellä on mahdollista tuottaa aineistoja,
jotka yhdessä voivat vaarantaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Myös avoimien
paikkatietoaineistojen jakelu voi – riskiä tunnistamatta – vaarantaa turvallisuutta.
MAHDOLLISUUDET
Tietosuojaa ohjaa EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), jonka mukaan henkilötiedoksi voidaan
lukea myös henkilöön epäsuorasti liittyvä tunnistetieto, mukaan lukien sijaintitieto.
Paikkatietoaineistot luokitellaan ja sijoitetaan turvallisuusnäkökulmasta. Vastuu on tietojen
ja palveluiden tarjoajalla. Turvallisuusmäärittelyt sisältävät myös käsiteltävien
tietoaineistojen luokittelun, joten tiedon julkisuus, avoimuus ja salassapito on määriteltävä.
Avointen aineistojen turvallisuusvaikutukset on otettava huomioon aiempaa paremmin.
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Kaiken kaikkiaan tieto- ja kyberturvallisuuden merkitys ja sisältö ovat monitulkintaisia ja
niiden merkitys tulee huomioida paikkatietojenkin osalta kattavasti.
TAVOITE
Paikkatietoa synnyttävät, hallinnoivat ja käyttävät toimijat tuntevat kansalliset tietosuoja ja
-turvaperiaatteet ja noudattavat niitä.
TOIMENPITEET
1) Lainlaatijat ja juridiikan asiantuntijat yhteistyössä paikkatietoasiantuntijoiden kanssa
selvittävät ja tiedottavat paikkatietoon liittyvät henkilötietojen suojauskysymykset.
2) Kaikki paikkatietoa käsittelevät organisaatiot ohjeistavat tietosuojan huomioon
ottamisen selkeästi. Paikkatietoyhteisö panostaa tietoisuuden lisäämiseen
turvallisuusasioissa (koulutukset, workshopit), sekä järjestää tukea paikkatiedon
tuottajille (turvaryhmä ja sen hyödyntäminen projekteissa tai esim. kuntien/kaupunkien
tukena).
3) Paikkatietojen turvallisuusasioiden ohjaukseen perustetaan kansallinen pysyvä
turvallisuusryhmä.
4) Yritykset ja julkiset organisaatiot tunnistavat ja arvioivat kattavasti paikkatietoihin
liittyvät tulevaisuuden hybridiuhat. Ne myös panostavat aiheeseen liittyvään
tutkimukseen.

Edellytys 3 – Paikannusmenetelmien hyödyntäminen
Kyky määrittää kohteen sijainti nopeasti, tarkasti ja luotettavasti on muodostunut sekä
yhteiskunnallisesti että taloudellisesti olennaiseksi resurssiksi. Sijaintitiedon tuottamisessa
GNSS-järjestelmät (Global Navigation Satellite System) ovat välttämättömiä monille
toiminnoille.
MAHDOLLISUUDET
Paikannukseen käytettävät teknologiat ja liiketoimintamallit kehittyvät jatkuvasti. GNSSjärjestelmien paranevan suorituskyvyn ja uusien palveluiden lisäksi sisätilapaikannus,
5G/6G-verkkoihin ja erilaisiin sensorijärjestelmiin tukeutuvat paikannusteknologiat sekä
GNSS-lisäarvopalveluiden tarjonta vaikuttavat markkinaan.
Lähitulevaisuudessa suhteellinen sijaintitieto – sijaintitietoa mittaavan laitteen paikka
suhteessa sen ympäristöön – kasvattaa merkitystään. Esimerkiksi älyliikenteessä tieto
ajoneuvon sijainnista suhteessa tieympäristöön ja muihin tienkäyttäjiin on tärkeämpää kuin
ajoneuvon tarkat koordinaatit. Myös sisätilapaikannuksessa sijainti suhteessa rakennuksen
pohjapiirustukseen on merkittävämpi kuin absoluuttinen sijaintitieto.
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TAVOITE
Suomen kansallinen sijaintitiedon tuottamisen strategia täydentää viranomaisen
toimenpideohjelmia ja muodostuu viranomaisen ja paikannuksen yrityskentän yhteistyön
tuloksena.
TOIMENPITEET
1) Paikannusala edistää yhteistyötä sekä yritysten kesken että yritysten ja julkisen sektorin
toimijoiden välillä.
2) Alan toimijat jatkavat keskustelua julkisen ja yksityisen sektorin rooleista paikannuksen
lisäarvopalveluiden tuotannossa.
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