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Paikkatietoalan palveluyritykset innovoivat säästöjä  
ja haluavat vientivetureiksi 
 
Paikkatietoalan palveluyritysten yhteenliittymä FLIC on kartoittanut markkinatilannetta 
vuosittain palveluyrityksille suunnatulla kyselyllä. Tänä vuonna tilannekuvaa selkeytti 
lisäksi Karttakeskus Oy:n toteuttama asiakaskysely. Tietoa alan kehityksestä on myös 
saatavissa mm. yritysten avoimista tilinpäätöstiedoista, joita kokoamalla voidaan tehdä 
johtopäätöksiä markkinoiden kehittymisestä. 
 
Avoimista tietolähteistä on tulkittu noin sadan Suomessa toimivan yrityksen liikevaihto-, 
kannattavuus- ja henkilöstölukuja. Yritykset on valittu palvelutarjontansa perusteella. 
Vaikkakin tulkinta on tehty melko avoimin kriteerein, on alalla toimivia yrityksiä varmasti 
mainittua enemmän. Kaikkia ei voida menestyksellä löytää internetin hakupalveluista 
huolimatta. Luvuista ja kyselyiden vastauksista on johdettu edellä joitain johtopäätöksiä. 
 
Alan yritysten työllistävä vaikutus on kasvanut 
 
Vertaamalla kaikkien yritysten yhteenlaskettua liikevaihtolukua vuosien 2014 ja 2015 
osalta, ei kasvua ole juurikaan tapahtunut. Yhteenlaskettu liikevaihto on molempina 
vuosina noin 230 M€ ja kannattavuus on ollut keskimäärin 5%. Kannattavia yrityksiä on 
reilut puolet listatuista. Suuria tappioita ei erikseen voi löytää, mutta varsinkin aloittavat 
kasvuyritykset ovat luonnollisesti vielä tappiollisia. Työllistetty henkilöstö on kasvanut 
noin 9% ja on nyt lähes 1600 henkeä. Konsolidaatio on siirtänyt muutaman yritysnimen 
historiaan. Ostavat yritykset ovat tulleet pääosin Suomen rajojen ulkopuolelta. Uusia 
yrityksiä on myös perustettu, joten kokonaislukumäärässäkään ei ole tapahtunut isoja 
heilahduksia. 
 
Teknologia etenee erityisesti tiedonkeruuratkaisuissa 
 
Kansainväliseste ala, eli GEO-ICT, jaetaan viiteen palvelusegmenttiin. 1. Tiedonkeruu, 2. 
Tiedon hallinta, 3. Analytiikka, 4. Sulautetut ratkaisut sekä 5. Kuluttajatuotteet. Kuluneen 
vuoden aikana selkeää palvelutarjonnan kehittymistä on tapahtunut tiedonkeruun 
menetelmissä. Ympäristötiedon keräämisessä laserkeilaukseen perustuvat ratkaisut 
kasvavat. Uutta palveluntarjontaa syntyy myös sisätilapaikannuksen osalta. Esineiden 
internet lisää myös sijaintitiedon määrää, kun IoT-ratkaisuiden yhtenä parametrina on 
usein kohteen sijainti. Mm. älyliikennekehityksen odotetaan jatkossa tuovan tapoja 
paikkatietojen ylläpitoon. 
 
3D-kaupunkimalliajattelu on edennyt sekä tiedon tuottamisen menetelmissä, että erilaisissa 
käyttökohteissa. Tämä yhdistyy virtuaalitodellisuuden ratkaisuihin, kuten myös lisättyyn 
todellisuuteen, jonka kasvuräjähdystä ennustetaan lähivuosiin. 
 
Paikannuksen luotettavuus ja nopeus paranevat jatkossa edelleen paitsi globaalien 
satelliittipaikannuspalveluiden laajentuessa, myös sensoriteknologioiden ja 
sisätilapaikannuksen ratkaisuiden myötä. Nanosatelliittiteknologia tuo edullisemman 
tiedonkeruun sekä koko maailman kattavat luotettavat kommunikaatioverkostot 
käyttöömme. 
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Yritykset uskovat tulevaisuuteen 
 
Toteutettuun verkkokyselyyn saatiin vastauksia noin kolmeltakymmeneltä yritykseltä. 
Vastausten perusteella alan palveluyrityksillä on positiivinen usko tulevaisuudesta. 
Vastaajista 75% ennusti kuluvan vuoden liikevaihdon kasvavan edelliseen nähden. Kasvun 
keskeisimpänä haasteena todettiin kuitenkin osaavan henkilöstön löytyminen. Alan 
koulutustilanteesta on vuoden aikana keskusteltu enemmänkin ja FLIC-klusteri ottikin 
yhteyttä mm. Aalto-yliopistoon, jossa resurssien kiristäminen uhkaa pahasti alan 
osaajatarjontaa. 
 
Sijaintitiedot hallituksen digitalisaatiohjelmissa 
 
Julkisten toimijoiden rooli paikkatietoalan kyvykkyyksien kasvattajana on oleellinen. 
Erityisesti tarvittaisiin Public Private Partnership –toimintamallien todellista käyttöönottoa. 
Tämä mahdollistaisi yritysten palvelutarjontaan perustuvien uusien ratkaisuiden 
onnistumisen ja jalkautumisen kaikkia hyödyntäviksi referensseiksi. Valitettavasti viime 
vuosien kehitys julkisten hankintojen toteutuksessa, on jättänyt tämän mahdollisuuden 
hyvin huonolle huomiolle. Julkiset toimijat kasvattavat edelleen henkilöresurssejaan ja 
toteuttavat hankintoja myös ilman avointa kilpailutusta. Tähän ottivat alan palveluyritykset 
erityisen voimakkaasti kantaa tehdyssä kyselyssä. Yritysten palveluita ei osata käyttää. 
 
Paikkatiedot yhdyskuntarakentamisessa 
 
Rakennettu ympäristö on merkittävä kustannus- ja omaisuuserä. Pelkästään rakennukset 
muodostavat pääosan kansallisvarannostamme ja kun muu infrastruktuuri lisätään, laajenee 
merkitys entisestään. Yhdyskuntarakentamisen koko elinkaaren aikana paikkatiedot ja –
teknologiat tuovat mahdollisuuksia muuttaa aikaisempia dokumentteihin perustuvia 
toimintatapoja. Teknologiamurroksen hyödyntäminen edellyttää rohkeutta vakiintuneiden 
toimintatapojen ja ansaintamallien muutokseen. Erityisen rohkaiseva projekti lähti käyntiin 
Vantaan kaupungissa, kun kaupungin teknisen sektorin tietojärjestelmäkirjoa päätettiin 
lähteä uudistamaan paikkatietoon perustuvalla kokonaisratkaisulla. Yrityksiä haastettiin 
ottamaan vastuu muutoksen vaatimien järjestelmien toteuttamisesta ja kilpailutuksen voitti 
ESRI Finland Oy. 
 
Maastotietovarastojen uudistushankkeet 
 
Maanmittauslaitos käynnisti 2014 maastotietokannan uudistamistyön KMTK-projektin 
myötä. Nykyinen maastotietojen ylläpitomenettely perustuu suurelta osin julkiseen 
tuotantoon ja osin jopa kuntien kanssa kahteen kertaan tehtävään työhön. FLIC onkin 
pyrkinyt mukaan hankkeeseen, jotta yritysten palvelutarjonta tietojen keruussa ja 
ylläpidossa sekä tietojärjestelmien ja tietopalveluiden toteutuksessa olisi merkittävästi 
nykyistä laajempaa. Hanke on lähtenyt liikkeelle teknologiavetoisesti, eikä 
toimintamalleista ole päästy vielä kunnolla keskustelemaan. 
 

  



  

Vuosikatsaus  2016  
  
  

11.1.2017  
 
 

Paikkatietopoliittinen selonteko 
 
Paikkatieto on jo sulautunut mukaan yhteiskunnan valtavirtoihin. Yhä useamman ratkaisut 
hyödyntävät sijaintipalveluita sekä paikkatietoja. Exponentiaalinen teknologian kehitys 
mahdollistaa toimintatapojen ja prosessien uudistumisen. Erityisesti alustatalouden 
globaaleissa ratkaisuissa paikkatieto on jo nyt ollut ratkaisevassa merkityksessä. 
 
Yritysklusteri on aktiivisesti avannut keskusteluyhteyksiä julkisen sektorin toimijoiden 
kanssa. Erityisesti Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle viestinämme on ollut 
alan toimintamallien uudistamiseen tähtäävän strategisen yhteistyöryhmän 
aikaansaaminen. Yhteinen näkemys julkisen sektorin, alan palveluyritysten ja eri 
toimialojen kesken voisi mahdollistaa kansainvälisen edelläkävijäaseman saavuttamisen. 
Tästä hyötyisivät kaikki ja kansantaloudelliset hyödyt laajenisivat yritysten 
viestikyvykkyyksien lisääntymisen myötä. Keskustelunavauksemme on ollut 
vaikuttamassa ministeriön aloittamaan Paikkatietopoliittiseen selontekoon, joka toteutetaan 
vuoden 2017 aikana. Selonteolla tulee olemaan merkittävät vaikutukset yritystoimintaan 
tulevaisuudessa. 
 
Vienti on ohjelmistoyritysten kasvumahdollisuus 
 
Erityisesti paikkatietoalan ohjelmistoratkaisuja tarjoavien yritysten osalta kotimarkkinat 
tarjoavat vain vähän kasvumahdollisuuksia. Sen sijaan globaalit markkinat ovat näille 
yrityksille kiinnostavia ja yritykset tarvitsevatkin vahvan asiakaspohjan myös 
kotimarkkinoilla palvelukehityksen varmistamiseksi ja referensseiksi globaaleja 
markkinoita varten. Yhteistyö vientiponnisteluissa klusteriyritysten kesken on jo tuottanut 
tulosta ja toimintaa jatketaan 2017 mm. yhteisellä markkinointimatkalla Maailmanpankin 
vuositapahtumaan USA:ssa. Yritysklusterissa on myös vain kotimarkkinoille tähtäävää 
palveluntarjontaa. Kokonaisuuden kannalta nämäkin toimijat ovat yhtä tärkeässä roolissa. 
Tilanne edellyttää, että kaikki arvoketjun toimijat ovat kiinnostuneita teknologiamurroksen 
mahdollisuuksista ja sen edellyttämistä toimintamallien muutoksista. 
 
Klusterin tähtäimessä on maksimoida verkottuminen 
 
Paikkatietoalan palveluyritykset tarjoavat palveluita hyvin monelle toimialalle sekä 
julkisen sektorin että avoimen sektorin markkinoilla. Yritysten kehittymisen kannalta 
FLIC-yhteistyö tuleekin vuonna 2017 keskittymään mahdollisimman paljon niihin 
tilaisuuksiin, joissa klusterin yritykset pääsevät kosketuksiin muiden alojen 
palveluyritysten kanssa. Tämä ”ristiinpölyttäminen” on tärkein mahdollisuus auttaa alaa 
kehittymään ja yrityksiä kasvamaan. Vuoden 2016 aikana järjestettiin kolme Location 
Business Forum –aamiaisseminiaaria, joiden palaute oli hyvin positiivinen ja kannustaa 
jatkamaan tätä toimintaa. 
 
Klusterin toiminta perustuu edelleen jäsenyritysten omaan aktiivisuuteen. Käytössä ei ole 
palkallista henkilöstöä, vaan toiminta tehdään kokonaisuudessaan talkoovoimin. 
Teknologiateollisuus ry tarjoaa toiminnalle erinomaiset puitteet Eteläranta 10:n 
neuvottelukeskuksessa sekä myös asiantuntijapalveluita ja verkottumismahdollisuuksia 
omien toimialaryhmiensä kautta. 
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Hallitus 2017 
 
Syyskokouksessa valittiin klusterin hallitus ja vahvistettin vuoden 2017 jäsenmaksut. 
 
Hallituksen jäsenet 2017 ovat: 

  
Janne Honkonen, Esri Finland Oy 
Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry 
Jaana Mäkelä, Spatineo Oy 
Vesa Niinistö, Karttakeskus Oy 
Ilpo Paltemaa, CGI Suomi Oy 
Ari Rummukainen, Keypro Oy 
Mikko Salonen, Blom Kartta Oy, puheenjohtaja 
Timo Sääski, Geotrim Oy Oy 
Mike von Wehrt, Trimble Solutions Oy, varapuheenjohtaja 
Teemu Virtanen, Dimenteq Oy 
 
Toiminnanjohtajana jatkaa Juha Saarentaus Geowise Oy:stä. 
Juha.saarentaus@geowise.fi / www.flic.fi  
 
Jäsenyritysten lukumäärä kasvoi vuoden 2016 aikana ja on nyt 50 kpl. 
 

Arbonaut Oy 
Bentley Systems Finland Oy 
Bitcomp Oy 
Blom Kartta Oy 
CGI Suomi Oy 
Dimenteq Oy 
Esri Finland Oy 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
FM-International Oy 
Geometrix Oy 
Geotrim Oy 
Geowise Oy 
Gispo Oy 
Giswell Consulting Ky 
HERE Europe B.V., sivuliike Suomessa 
Infotripla Oy 
Infrakit Oy 
InPlace Solutions Oy 
IT-Pie Oy 
Karttakeskus Oy 
Karttatiimi Oy 
Keypro Oy 
Leica Geosystems Oy 
Mapita Oy 
Navdata Oy 

 
 

Paikkatietokonsultit Oy 
Pitney Bowes Oy / MapInfo 
Planix Oy Planix Oy 
Ramboll Finland OY 
Robust North Oy 
Satellio Oy 
Scatman Oy 
Sharper Shape Oy 
Sito Oy 
SKM Gisair Oy 
Smartgeo Oy 
Solita Oy 
Sova 3D Oy 
Space Systems Finland Oy 
Spatialworld Oy 
Spatineo Oy 
Sweco Ympäristö Oy 
T-Kartor Ab 
Terratec Oy 
Tieto Finland Oy 
Tietomekka Oy 
Trimble Solutions Oy 
3point Oy 
Viasys VDC Oy 
Vionice Oy 

 

 


