
Kehityspolku 2: Yleisesti saatavilla olevien tietolähteiden sekä mallinnustyökalujen 
kehittäminen maatalouden vesienhallinnassa käytettäväksi. 
Tämä kehityspolku voi kattaa sekä aiemmin saavuttamattomissa olevan datan tuominen kaikkien 

käyttöön, sekä jo saatavilla olevista tietolähteistä tiedottamisen. 

 

Pikalinkit: 

Tiivistetty SWOT 

 

 

Laajennettu SWOT  

Laajennettu SWOT – suuntaviivoja toimeenpanoon 

 

 

Kehitypolun 2 tavoite 
Varmistaa kaiken olennaisen tiedon saatavuus vesienhallinnan parissa työskenteleville. Tietovarantojen 

parempi hyödyntäminen. 

+ linkki kehityspolkuun 1 

+ SYKEn vesitiimin strategiaa tukeva 

 

Kehityspolun 2 rajaus - Maanlaajuisten tietolähteiden ja -työkalujen parempi 
hyödyntäminen 
 

Tämä kehityspolku rajoittuu systemaattisesti kerättyihin, pääasiassa valtakunnallisiin aineistoihin 

(luonnontieteellisiin ja ihmisen toimintaan liittyviin kuten maankäyttö- ja infrastruktuuriaineistoihin). 

Muut tietolähteet, kuten paikalliset arvot, perinteet, kulttuuri, perimätieto ja muu tallentamaton tieto ei 

kuulu tämän kehityspolun piiriin, vaikka niillä voikin olla merkitystä käytännön vesienhallintatoimissa.  

Kehityspolussa 

• määritellään, mikä tieto on merkityksellistä vesienhallinnalle, ja mikä on tarpeellinen ja 

saavutettavissa oleva tarkkuuden taso. 

• arvioidaan riskejä, jotka liittyvät erilaisen tiedon ja eri tavalla tuotetun tiedon käyttöön  

• selvitetään, mitä aineistoja on: 

o olemassa ja käytössä 



o olemassa, mutta ei helposti saatavilla/tunnettu 

o olemassa, mutta ei saatavilla kaikille 

o ei ole, mutta tarvitaan 

• selvitetään, miten kunkin saatavuustason aineistojen käyttöä tulisi edistää, mitä kustannuksia 

siihen liittyy, ja mikä on näiden kustannusten tehokkuus 

• määritellään keskeiset toimijat ja roolit 

• määritellään keskeisimpien toimijoiden edustajien kanssa toimeenpanon suuntaviivat 

(syvennetyn SWOTin perusteella) 

• mallien osalta rajataan arvioon vain valtakunnalliset mallit, ja ne, joiden tulokset ovat 

vesienhoidon suunnittelijoiden käytettävissä 

▪ VEMALA, RUSLE 

• keskitytään vesien- ja valuma-aluehallintaa koskeviin tietoaineistoihin ja niiden käyttöön, 

rajataan esim. maatilataloudelliset tiedot ja hallinnon prosessit ja politiikka pois 

 

 



SWOT-analyysi 

Analyysissä tarkastellaan kehityspolkujen vahvuuksia ja heikkouksia sekä niihin kohdistuvia mahdollisuuksia ja uhkia.  Tehdään laajennettu SWOT, 

jossa pohditaan mm. miten heikkouksia vahvistetaan ja vahvuuksia turvataan. SWOT = Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet, Uhat. 

Tehdään syvempi SWOT-analyysi, jossa määritellään myös toimenpiteet ja riskienhallintastrategia. Tämä muodostaa kehityspolun toimeenpanon 

rungon ja raamit.  

 

SWOT asetuket ja oletukset: 

• ‘internal’ nykytila 

• ‘external’ kehityspolun toimeenpanon jälkeinen uusi tila 

 

Pikalinkit: 

Tiivistetty SWOT 

 

 

Laajennettu SWOT  

Laajennettu SWOT – suuntaviivoja toimeenpanoon 

 

 

 

 

 



 

Tiivistetty SWOT 
Allaoleva taulukko on tiivistelmä kommenttikierroksen sujuvoittamiseksi. Jäljempänä laajennettu SWOT. 

Strenghts – vahvuudet Weaknesses – heikkoudet 

• yhteinen pyrkimys tietovarantojen yhtenäistämiseen, 

avaamiseen, sähköistämiseen ja keskittämiseen 

• paljon hyvää, kattavaa ja avointa tietoa, myös paikkatietona 

• hyvät karttapalvelut 

• hyvät valtakunnalliset mallit ja aikasarjat 

• salaojasuunnitelmat kuvina 

• paljon puuttuvaa aineistoa 

• paljon salattua tai rajattua aineistoa 

• jotkut aineistot huonosti saatavilla tai huonosti tunnettu; 

tiedon hajanaisuus 

• ei tiedetä tarkalleen mitkä aineistot ovat missäkin käytössä 

säännönmukaisesti 

• aineistojen ja työkalujen käyttö vaatii erikoisosaamista yms. 

• inhimilliset heikkoudet tehtäessä valintoja käytettävästä 

tiedosta 

Opportunities – mahdollisuudet Threats – uhat 

• avoimien aineistojen käytön edistäminen yhteisen 

rajapintapalvelun kautta 

• luottamuksen rakentaminen 

• laajempi yhteinen suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen 

• toimenpiteiden priorisointi, kohdentaminen ja 

maisemapiirteiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen 

monitavoitteisesti 

• tiedon ja mallien rajallisuutta ja tulosten sovellettavuutta ei 

ymmärretä ja tehdään vääriä tai tarkoitushakuisia päätöksiä 

• kenttähavainnointi laiminlyödään ja paikallistieto sivuutetaan 

• kaikki eivät koe avoimuutta hyvänä 

• tieto yksityistyy 

• resurssit eivät riitä, tieto rapistuu, datan laatu heikkenee, 

tieteellisyys kärsii, pitkäjänteisyys kärsii 



• suunnittelun, toimeenpanon, seurannan ja viestinnän 

tehostaminen digitalisoinnin avulla, mm. sovellusten 

kehittäminen 

• avoimuuden lisääminen päätöksenteon motiivien suhteen 

• emme hyväksy tai hyödynnä tietoa, jota emme ymmärrä tai 

joka ei tue vallitsevaa käsitystämme 

• toimitaan liikaa vain avoimen tiedon varassa 

  



 

Laajennettu SWOT 
Allaolevaan taulukkoon on koottu huomioita työpajoista (tammikuu 2020, tammikuu 2021) sekä MMM vesitalousstrategiasta (“suuntaviivat”, 

MMM, 2020), sekä myös joistakin muista lähteistä. SWOTin ovat laatineet Sirkka Tattari, Sari Väisänen, Juha Riihimäki ja Kaj Granholm.  

Nykytila Kehityspolku: tietovarantojen ja työkalujen parempi hyödyntäminen 

V A H V U U D E T M A H D O L L I S U U D E T  U H A T 
• Ympäristö- ja luonnonvarasektorien yhteinen 

tahtotila ja tavoite tietovarantojen 

yhtenäistämiseen, avaamiseen ja sähköistämiseen  

• Hyvä tieto vesien tilasta valuma-aluetasolla 

• Kattavaa avointa paikkatietoa sekä muuta 

maankäyttö-, luonto-, infra-, maa- ja 

metsätaloustietoa sekä seurantadataa saatavilla 

(kartoitukset, inventaariot; mm. uhanalaiset lajit) 

• Erityisiä karttapalveluja erityistarpeisiin ja 

yleiskäyttöön (kansalaisen karttapaikka, 

suometsänhoidon paikkatietoaineistot, Value) 

• Hyvät valtakunnalliset mallit (VEMALA, RUSLE) 

sekä hyvät mallityökalut myös pienemmille 

mittakaavoille 
• Hyvät aikasarjat valituista pisteistä (vedenlaatu, 

hydrologia), mm. 10+ vuotta jatkuvatoimisista 

mittauksista 

• Lähes kaikki salaojasuunnitelmat saatavilla 

karttakuvina 

• Salaojakarttojen digitointi 

• Uusien tietovarantojen hyödyntäminen (esim. 

maanomistajien keräämä tieto) 

• Avointen aineistojen kattavamman käytön 

edistäminen kokoamalla aineistorajapinnat yhteen 

paikkaan/palveluun 

• Tiedon avoimuus rakentaa luottamusta  

• Oikeiden toimenpiteiden kohdentaminen oikeaan 

paikkaan, kohteiden priorisointi ja toimenpiteiden 
tarveharkinta 

• Maisemapiirteiden funktionaalisuuden 

hyödyntäminen esimerkiksi vedenhallintaan ja 
monihyötyisiin toimenpiteisiin 

• Osallistava mallintaminen (asiantuntijat, 

paikallistason osalliset ja viranomaiset yhdessä) 

mahdollistaa yhteisen tilannekuvan ja tavoitteiden 

muodostamisen tehokkaasti 

• Digitaliset aineistot helpottavat yhteistyötä, 

toteutusta ja seurantaa sekä mahdollistavat 
laajemmat suunnittelualueet sekä visualisoinnin 

kansalaisille ymmärrettävällä tavalla 

• Tiedon korostaminen voi johtaa jatkuvaan 

tietotarpeiden täyttämisen kierteeseen 

• Mallituloksia tulkitaan liian orjallisesti 

huomioimatta niiden rajallisuuksia ja tehdään liian 
suoria johtopäätöksiä 

• Tarkempi ja avoimempi tieto altistaa toimijat 

kritiikille ja paineelle 

• Julkinen raha ei riitä => tieto yksityistyy 

• Kun tarkkaa ja näennäisen tarpeellista tietoa on 

paljon ja sen saavutettavuuteen on panostettu, 

paikkakohtainen kenttähavainnointi laiminlyödään 

toimenpidekohteissa 

• Resurssien riittämättömyys mallien kehittämiseen 

ja kalibrointiin 

• Tietoaineistojen laatu tietolähteitä ja tiedon 

keruutapoja monipuolistettaessa 
• Paikallistason sidosryhmät eivät jaksa kiinnostua 

tutkijoiden tiedosta ja tieteellispohjaisesta 

suunnittelusta, luovuttavat tietovallan 

asiantuntijoille 

h e i k k o u d e t   

• Oleellinen tieto hajallaan ja osittain vain rajatun 

piirin käytössä (valvonta-/luvitus-

/maksatusviranomaiset, neuvonta, yksityiset) 

• Salaojatietokanta vain kuvamuodossa 

• Pellon lannoitus- ja muokkaushistoriatieto, 

viljelykäytännöt, P-luvut ei käytettävissä 

tutkimukseen, kohdentamiseen ja ohjaukseen 

• Automaation ja kaukokartoituksen hyödyntäminen 

• Tietoja yhdistämällä monivaikutteiset (ja 

kustannustehokkaammat) toimet ja haittojen 

minimointi; eri tavoitteiden väliset konfliktit 

minimiin (esim. tulvasuojelu/maatalous; 

metsätalous/vesiensuojelu); elinympäristöt, 

kalakannat/vesitalous) 

• Ihmisen kyky käsitellä tietoa on rajallinen, lisätieto 

ei tule käyttöön 

• Ihmisellä on suuri kynnys hyväksyä oman 

käsityksen, maailmankuvan tai mielipiteen 

vastaista tietoa 

• Valitaan tiedosta ja ilmiöistä ne, mitkä 

ymmärrämme ja sivuutamme muun 



• Ei perusteellista kartoitusta siitä mitkä aineistot ja 

työkalut ovat suunnittelijoiden ja toteuttajien 

käytössä aktiivisesti 

• Tiedon ja työkalujen käyttö ja tulosten tulkinta 

vaatii perehtymistä ja osaamista 

• Inhimilliset heikkoudet tehtäessä valintoja 

käytettävästä tiedosta  

• Olemassaolevat, mutta huonosti saatavilla olevat 

tai huonosti tunnetut aineistot: 
o Happamuusriskikartat (GTK) 

o Satelliittikuvat (esim. Sentinel 2) 

o Kosteusindeksikartta 

o Metsän kasvupaikkatiedot (rehevä/karu) 

ja ikä/puuston korkeus (VMI) 

• Olemassaolevat, mutta salatut tai rajatut 

aineistot: 

o RUSLE eroosiokartat (tuotu VIPU-

järjestelmään) 

o Viljelykäytännöt ja -historia 

o Lannoitus, lannankäyttö 

o P-luvut 

o Metsäojitukset valtakunnallisesti, 

metsänkäsittely, 

hakkuut/hakkuusuunnitelmat 

o Lehtivihreäkartat, satokartat (esim. Yara 

Atfarm) 

o Tulvaherkkyys 

o Maanomistustieto, 

maanvuokrasopimukset  

• Tarvittavat, mutta puuttuvat aineistot tai 

keskeneräiset mallit: 

o Peltojen valuma-aluerajauksissa 

salaojitustieto puuttuu 

o Kuivatusjärjestelmät, rakenteet koko 

peruskuivatusalueelta, rakenteiden 

kunto ja ikä 

o Maaperätiedot eivät riittävän tarkkoja 

(esim. turvekerroksen paksuus, viljavuus) 

• Maankäytön optimointi; esim. huonokuntoisten ja 

heikkotuottoisten alueiden käyttö vesiensuojeluun 

tai luonnon ennallistamiseen 

• Pitkäaikaiset seuranta-alueet auttavat arvioimaan 

ja mallintamaan trendejä ja maankäytön 

muutosskenaarioita 

• Pitkäaikaisseuranta tukee tutkimusta ja uusien 

hankkeiden toteuttamista ja seurantaa, sekä 

kokonaisvaikutusten seurantaa 

• Vesiensuojelun suunnitelmien ja toteutettujen 

toimenpiteiden (infra, vesirakentaminen, kuivatus, 

vesistökunnostus, vesien suojelu; ml. 

hallinnollisten menettelyt) seuranta, digitaalinen 

dokumentointi ja tallentaminen paikkatietona 

(viittaus eTPO-hanke) 

• Nykyisten pilottikohteiden seurannan 

laajentaminen valtakunnalliseksi mahdollistaa 

mallien kehittämisen 

• Paikkatietotyökalujen jatkuva kehittäminen takaa 

aineistojen paremman hyödyntämisen 

• säännöllinen tiedon päivittäminen, joka 

edesauttaa seurantatiedon kertymistä ja ylläpitoa 

• Paikkatieto-osaajien ja mallintajien yhteistyö 

substanssiosaajien kanssa parantaa laajasti 

hyödynnettävien kansallisten aineistojen 

kehittämistä ja tietotarpeiden tunnistamista. 

• Uudet tarkemmat laserkeilausaineistot 

mahdollistavat aiempaa tarkemman uomaston 

tunnistamisen ja virheellisen geometrian 
tunnistamisen. 

• Tarkempi ja avoimempi tieto pakottaa avaamaan 

myös muita päätöksentekoon vaikuttavia motiiveja 

• Tieto lisää mahdollisuutta erimielisyyksiin ja 

kärjistyksiin, jos sitä voidaan käyttää 

tarkoitushakuisesti  

• Eri tahot korjaavat ja muokkaavat 

paikkatietopohjaisia aineistoja omiin 

tarkoituksiinsa ilman yhteistä koordinaatiota 

• Käytetään eri menetelmillä tuotettua dataa 

rinnakkain/sekaisin  

• Tarvittava data ei avoimesti käytettävissä 



o Ilmakuvat (historia) epätäsmällisesti 

arkistoitu, kuvauspäivä puuttuu 

paikkatietokannasta 

o Kuivatusjärjestelmien ja valumavesien 

hallinnan vaikutus kivennäismaiden ja 

happamien sulfaattimaiden 

vesistöpäästöihin, sadonmuodostukseen, 
puuntuotantoon, ravinnehuuhtoumiin ja 

kasvihuonekaasupäästöihin 

o Uomaverkostoaineistosta (hydrografia) 

puuttuu vesistöä pienemmät uomat 

(norot, kuivatusuomat)  

• Hallinnon ja hallinnollisten menettelyiden 

digitalisointi laahaa perässä ja etenee eritahtisesti 

maa- ja metsätaloussektoreilla (MMM 2020) 

• Valuma-aluesuunnittelun toimintamallit eivät 

täysin hyödynnä digitalisaation mahdollisuuksia 

 



Laajennettu SWOT – suuntaviivoja toimeenpanoon 
Toimeenpano, mahdollisuuksien ja 

riskien hallintastrategiat: 

Miten em. vahvuuksia tulee hyödyntää, jotta positiiviset 

mahdollisuudet realisoituisivat? 

Miten em. vahvuudet auttavat välttämään uhat? Miten 

hyödynnetään vahvuuksia riskien minimoimiseksi?  

 

Mitä kehityspolun 

toteuttamisessa tulee 

huomioida?  
Viitaten kehityspolun 

tavoitteeseen  

ja rajaukseen (edellä). 

• Miten aineistot olisivat yhden palvelun kautta käytettävissä ja 

käyttäjillä olisi riittävä osaaminen? 
• Hallinnon päätettävä yhteinen tavoite ja luotava suunnitelma 

toimijoiden kapasiteetin kasvattamiseksi (koulutus, prosessit, 

toimintamallit) 

• Koulutus 

• Resurssien riittävyys yhteistyön ja digitalisaation edistämisen 

kautta 

• Systemaattinen evaluointi toimenpiteiden toimivuudesta 

mitatun datan pohjalta, hyödyntäen kaikkea kirjallisuutta 

•  

 

• Neuvonta  

• Koordinointi 

• Osallistaminen 

• Laajapohjainen tavoitteiden määrittely 

• Oikeudenmukainen transitio 

• Priorisointi: valitaan yhteiskunnan kannalta tärkeimmät 

tietoaineistot ja työkalut yhteisesti käytettäviksi ja 

kehitettäviksi 

• Viestitään tieteen ja tiedon hyödyt tehokkaasti myös 

paikallistasolla 

• Varmistetaan riittävät resurssit tarpeeksi kattavan 

tietopohjan käytön ja saatavuuden varmistamiseksi 

kussakin käsillä olevassa kysymyksessä 

• … 

Toimeenpano, mahdollisuuksien ja 

riskien hallintastrategiat: 

Mitkä MAHDOLLISUUKSISTA auttavat parantamaan/minimoimaan 

heikkouksia ja miten mahdollisuuksia tulisi hyödyntää heikkouksien 

vahvistamiseksi? 

Mitkä heikkouksista tulee eliminoita, jotta vältettäisiin 

pahimmat uhat ja riskit? 

Miten varmistetaan, että nykyiset heikkoudet eivät vahvistu 

kehityspolun kautta? 

 

Mitä kehityspolun 

toteuttamisessa tulee 

huomioida? Viitaten 
kehityspolun tavoitteeseen ja 

rajaukseen (edellä). 

• Sektorien ja viranomaisten ja hallinnon tasojen välinen 

keskustelu yhteisistä tavoitteista ja tietovarantojen priorisointi 

ja datahallintajärjestelmät ja protokollat 

• … 

• Sektorien ja viranomaisten ja hallinnon tasojen välinen 

keskustelu yhteisistä tavoitteista ja tietovarantojen 

priorisointi ja datahallintajärjestelmät ja protokollat 

• Seurantakustannusten kattamiseksi vesimaksu veden ja 

vesi-infran käyttäjille (esim. maatalous) 

• Vaalitaan tiedeperusteisuutta ja korkealuokkaista 

vertaisarvioitua tiedettä ja tieteen moraalia 

• Laaja-alainen viestintä, tiedonjakaminen 

• … 

 

Mukaan kutsuttavat Waterdrive-tiimin ulkopuoliset asianosaiset asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat : 

Anne-Mari Rytkönen, vesienhoito; Olle Häggblom, MMM; Sari Yli-Mannila, ELY; Elina Laine 


