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Se on organisaatiorajoja ja toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palvelujen ja 
palvelumuotojen synnyttämistä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyössä. Se muuttaa 
koko toimintakentän ja muodostaa näin kaikille toimijoille ennalta-arvaamatonta uutta arvoa. 
Tällaiseen arvonmuodostukseen päästään ainoastaan ekosysteemissä, jossa palveluntuottajat, 
kansalaiset sekä julkinen organisaatio kohtaavat luonnollisella ja esteettömällä tavalla 

Mitä on Yhteiskunnan Digitalisaatio?
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Digitalisaation edistäminen aiheuttaa organisaatioille eksistentiaalisen kriisin 

Lähde:Valtiovarainministeriö 10/2017 Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet -raportti

Ei tämä kuulu meille
Lainsäädäntö puuttuu



Tieto on digitalisaation polttoaine 
Miten keskeiset paikkatiedot saadaan tehokäyttöön?
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Standardointi

Kansainvälisyys

Avoin data

Innovaatiot

Harmonisointi
Tekoäly

Koneluettavuus

Elinkaaren hallinta

Yhteistyö

Alustatalous

Ekosysteemit

Laatu
Yksilöivät IDt

Laserkeilaus

APIt

3D

BIM

CityGML

WFS3.0

Vektoritiilet
INSPIRE

Yhteentoimivuus

Linked Data

startup



2D/3D suunnittelun lähtötiedot
valtakunnallisesti

Oppiminen
Vapaa-aikaEnergia-

talous
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Tietopalvelurajapinnat, API:t, linkitetty data, avoin data,  avoin lähdekoodi, tukipalvelut 

Biotalous Rakennettu 
ympäristö

Liikenne ja
logistiikka

Tutkimus

Finanssiala

Julkinen
sektori

Turvallisuus

Terveys- ja 
hyvinvointi

Sijainti/kohdereferenssi
”missä / tässä / mihin”, ”Rakennus, kaavayksikkö, kiinteistö, osoite” 

Yhtenäisten valtakunnallisten paikkatietoaineistojen tuottaminen

Kunta Valtio Yritykset KansalaisetMaakunta

Tiedolla johtaminen 
Palveluverkkoanalyysit

Tilastotietojen yhdistäminen
Tekoälyn hyödyntäminen

Sateliittikuvat Maankäyttö Osoitteet Inspire

Yritysten paikkatietojen lisäarvopalvelut ekosysteemeille

Kansalliset maastotiedot

ES n..

Prosessien automatisointi
Metsäomaisuus,ympäristö, 

kiinteistöverotus

Tilannekuvat
Turvallisuus, maakunta…

Kansalainen
Paremmat palvelut, oman elämän 

parempi hallinta

Integroitavat paikkatiedot tietojärjestelmiin, 
metatiedot ja muutostiedot

Yhteentoimivuuden hallinta

Ekosysteemit

Paikkatietoalusta



Paikkatietoalustahanke (MMM)
Osakokonaisuudet

Tekninen Paikkatietoalusta

• Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan 
julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon 
palvelualusta

Osoitetietojärjestelmä

• Muodostetaan uusi julkisen hallinnon yhteinen 
osoitetietojärjestelmä, jolla voidaan tehostaa ja 
parantaa mm. pelastuspalvelun ja logistiikan 
prosesseja

Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuri:

• Luodaan osaksi alustakokonaisuutta maakuntien 
tiedonhallinta- ja toimintaprosesseja tukevat 
paikkatietopalvelut.

Kansallinen Maastotietokanta

• Luodaan julkisen hallinnon yhteinen uuden 
sukupolven kartta- ja paikkatietoalusta tukemaan 
hajautettua tiedon hallintaa ja ylläpitoa

Maankäyttöpäätökset 

• Muodostetaan maankäyttöpäätöksien yhteinen 
tietomalli, tiedonhallinnan ympäristö ja 
muodostetaan sen mukaiset rajapintapalvelut.

Satelliittikuvien jakelu- ja prosessointipalvelu

• Toteutetaan kansallinen satelliittikuvien 
prosessointi- ja jakelupalvelu yhteensopivana 
julkisen hallinnon paikkatietoalustan kanssa (mm. in 
situ tiedon käyttö).

INSPIRE-aineistojen hallinta- ja jakelupalvelu 

• Luodaan viranomaisten yhteiseen käyttöön 
ympäristö, jonka avulla INSPIRE-direktiivin
velvoitteet voidaan helposti ja kustannustehokkaasti 
toteuttaa (siirtymäajat päättyvät 2020).

Paikkatietojen tukipalvelut 

• Tuetaan alustan käyttöönottoa ja kehitetään uuteen 
alustaan liittyviä toimintamalleja sekä rakennetaan 
julkisen hallinnon ja yritysten yhteistoiminnalle 
tehokas toimintaympäristö.



Paikkatiedot tehokäyttöön yhteiskunnassa

• Paikkatiedon tuotetaan ja ylläpidetään kuntien, maakuntien ja 
valtionhallinnon prosesseissa – tiedot eivät ole helposti saatavilla ja 
yhdistettävissä käyttöön -> alusta/ toimintatapojen muutos

• Tarvitaan luotettavaa tietoa analyysien, päätöksenteon ja 
liiketoiminnan pohjaksi  -> kone tulkitsee ei ihminen

• Paikkatietojen tehokkaammalla käytöllä säästetään yhteiskunnan 
resursseja ja luodaan uusia innovaatioita -> hyöty

6



Paikkatietoalustaekosysteemi
• Tilannekuva portaalista

• Älykäs haku metatiedoista

• Geokoodauspalvelu

• Palvelut tiedontuottajille 
(tallennuspalvelu, laatuvahti, skeeman 
validointi,ylläpitoliittymät

• Palvelut tiedon käyttäjille (latauspalvelut, 
linkitetyn tiedon palvelu, TJS, 
luettelopalvelu, muutostietopalvelu)

• Pilottipalveluja loppukäyttäjille: MAVI…

• Tukipalvelut; paikkatietohubi konsepti

Tietoekosysteemit
• KMTK teemat; rakennukset ja rakenteet, 

liikenneverkot,maasto, hydrografia, ortokuvat, 
pistepilvet

• Osoitetietojärjestelmä uusilla ominaisuuksilla 
(kulkupisteet, rakennusten sisäänkäynti)

• Digitaalinen asemakaava

• INSPIRE teemat (hallinnolliset alueet, 
tilastointiyksiköt,erilaiset kielto- ja 
rajoitusalueet)

• Satelliittikuvamosaiikit

• Maakunta?

• Yhteinen ylläpito aloitettu kuntien, 
liikennevirasto, SYKE, metsäkeskuksen kanssa
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Mitä on käsillä ensi vuonna 2019?



Paikkatietoalustaekosysteemi
• Tiedot saatavilla heti valtakunnallisesti 

kun tieto muuttuu kunnassa, 
maakunnassa tai valtiolla

• Muutostietopalvelu käytössä 
loppukäyttäjäorganisaatioissa

• Ekosysteemit ottaneet käyttöön PTAn
(Verottaja, MAVI, Maakunnat (SOTE ja 
pelastustoimi, ympäristö, Biotalous, 
rakennettu ympäristö, turvallisuus)

• Kunnat hyödyntävät PTAta
palveluissaan

• Paikkatietohubi

Tietoekosysteemit

• Rakennukset ja rakenteet 3D 
koko Suomesta

• Kaavan pohjakartta 3D + 
pistepilvi

• Digitaaliset asemakaavat 
todellisuutta

• Osoitteet kunnossa

• Uusia teemoja ja INSPIRE
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Mitä voisi olla 2023-2025?



9

Paikkatietoalusta rakennetaan yhdessä


