
KANSALLINEN 
PAIKKATIETOSTRATEGIA

2022-2025

Kansallinen paikkatietostrategia 1



Kaikki tapahtuu jossain
• On arvioitu että 80% kaikesta tiedosta liittyy sijaintiin 
• Sijainti tarjoaa ylivertaisia mahdollisuuksia tietojen 

yhdistämiseen ja tiedonhallintaan
• Paikkatietomenetelmät tuovat tehoa tietojen 

analysointiin ja tilannekuvien muodostamiseen
• Päätöksenteko paranee kaikilla 

toiminnan tasoilla
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• Ydinkysymykset
• Onko kaikilla tehtävissään 

käytössä parhaat tiedot?
• Onko varmistettu ettei tietoja 

joudu väärille toimijoille?



Miten paikkatieto muokkaa maailmaa ?
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TOIMIALOJA ILMIÖITÄ JA VAIKUTTIMIA SOVELLUKSIA TIETOLAJEJA



VALTION- JA ALUEHALLINNON TOIMIJOITA, 
JOIDEN PROSESSEISSA SYNTYY JA 
HYÖDYNNETÄÄN PAIKKATIETOJA
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155 kuntaa 
92 % väestöstä

16 kuntaa
50 % väestöstä
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...

KUNNAT ASUKASLUVUN MUKAAN

4 kuntaa 
25 % väestöstä
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Ihmiset, rakentaminen, työpaikat ja talouskehitys keskittyy vahvasti kaupungistuviin alueisiin.
Heterogeeninen kuntajoukko haastaa kehityksen etenemistä. 



Paikkatieto yrityksissä 
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TOIMIALOJA SOVELLUKSIA

Paikkatietoa sovelletaan 
kaiken kokoisten 
yritysten toiminnassa ja 
useilla eri toimialoilla.

Paikkatietoon perustuvia 
palveluita tarjoavia yrityksiä on 
Suomessa arviolta reilut 100 kpl.
Yritysten edunvalvontajärjestönä 
toimii FLIC – Finniah Location
Information Cluster, joka toimii 
teknologiateollisuus ry:n 
toimialaryhmänä



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

Paikkatietoalan ammattilaiset



Miksi uusi strategia?
1. Paikkatiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti
2. Tiedolla johtaminen tarvitsee paikkatietoa
3. Datatalous on kasvussa
4. Alan osaamisella kansainvälinen kasvu on mahdollista
5. Yhteiskunnalle kriittinen paikkatieto on varmistettava
6. Kyberturvallisuushaasteet koskevat kaikkea tietoa
7. Paikkatietoa on voitava hyödyntää alueellisesti tasa-arvoisesti
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visio 2025

Suomi on edelläkävijä paikkatiedon 
hyödyntämisessä vastuullisen, tasa-arvoisen, 
turvallisen ja älykkään yhteiskunnan ja hyvän 
elämän mahdollistamiseksi.
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STRATEGIAA OHJAA
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YHTEENVETO
Toimeenpano perustuu strategian huomioimiseen laajasti

Paikkatieto on tietoa siinä missä muukin tieto, mutta sen tuottamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen 
tarvitaan erityisiä välineitä, menetelmiä ja osaamista. Hyöty konkretisoituu useilla eri toimialoilla ja 
etenemistä pitää tukea yli hallinnonalarajojen.

Paikkatiedon hyötyjen ulosmittaaminen edellyttää kansallisen tason ohjausta 

Organisaatioiden odotetaan tunnistavan, miltä osin oma toiminta jo tukee strategian jalkauttamista ja miltä 
osin omaa toimintaa voidaan sovittaa tukemaan strategiaa. 

Ympäristö-
haasteiden 
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liiketoiminnan 
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Paikkatieto 
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Yhteistyön 
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Kolme ohjelmaa Kolme edellytystä


