
    TIEDOTE  1 (3) 
 
 

    24.3.2015 
 
 

Joukkoistettu mobiilidata avataan uusien kasvualueiden luomiseksi Suomeen 
 

Tekes on myöntänyt rahoitusta Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) 
MyGeoTrust-projektille strategisena tutkimusavauksena 1.3.2015 alkaen. Projekti 
haastaa suurten monikansallisten yritysten valta-asemaa joukkoistetun mobiilidatan 
markkinoilla (Google ja Apple hallitsevat noin 96 prosenttia markkinoista). 
 
Projektin tarkoituksena on osoittaa, että luotettu itsenäinen välittäjä voi läpinäkyvien ja 
selkeästi dokumentoitujen menetelmien avulla kerätä, käsitellä ja tallentaa henkilön 
sijainnin ja muita arkaluontoisia tietoja siten, että tiedon omistajalla eli henkilöllä itsellään 
on mahdollisuus kontrolloida, kuka pääsee käsiksi hänen tietoihinsa, missä muodossa ja 
mihin tarkoituksiin.    
 
Tämä merkitsee vallankumousta paikkatietopalveluille. Joukkoistetusta mobiilidatasta 
jalostetut tietotuotteet ja palvelut ovat monien markkinasegmenttien kannalta 
merkityksellisiä - esimerkkeinä kuljetusala, mainonta, kaupunkisuunnittelu, 
tiedotusvälineet ja viihde, kiinteistöala, terveydenhoito ja koulutus. 

 
Palvelua tarvitaan 
 

Nykyisin Googlen ja Applen kaltaiset yritykset vaativat asiakkaitaan hyväksymään laaja-
alaiset lisenssisopimukset, joilla asiakkaat antavat yrityksille luvan välittää sijaintitietonsa 
periaatteessa kenelle tahansa.  Monet kuluttajat eivät tiedä, että heidän 
matkapuhelimensa välittävät sijaintitietoja näille yrityksille. Käyttäjälle tulee antaa 
päätösvalta siitä, kenelle tiedot jaetaan kuitenkin niin, että hänellä on mahdollisuus 
nauttia sijaintitietotekniikan tarjoamien hyötyjen ja mahdollisuuksien koko kirjosta. 
 
Toinen ongelma on sijaintitiedon käyttö. Tällä hetkellä puuttuvat sellaiset kannustimet, 
jotka saisivat Googlen ja Applen avaamaan sijaintitietojensa aarrearkut ja näin 
tarjoamaan myös muille yrityksille mahdollisuuden hyötyä tästä tiedosta. Varsinkin 
pienten, innovatiivisten yritysten on yhä vaikeampi hyödyntää joukkoistettua mobiilidataa, 
koska Google ja Apple päättävät kaikesta. Sijaintitiedon nykyistä laajemmalle 
hyödyntämiselle on tarvetta. On ilmiselvää, että tiedolla siitä, missä ihmiset ovat ja mitä 
he mielellään tekevät, on monia käyttömahdollisuuksia. On melko helppoa kuvitella miten 
sellaista tietoa voisi käyttää liikevoiton tekemiseen. 

 
Kolme keskeistä sovellusta ja monta ohjelmointirajapintaa 
 

Tämä projekti hyödyttää sekä liiketoimintaa – erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä – 
että yhteiskuntaa, eli mobiilipäätelaitteiden käyttäjiä. 
 
MyGeoTrust-projektin ensimmäisessä vaiheessa Paikkatietokeskus kehittää kolme 
keskeistä mobiilisovellusta, jotka sekä keräävät joukkoistettua mobiilidataa että hyötyvät 
siitä: 

 kuntoilun ja hyvinvoinnin seurantasovellus 

 sisätilapaikannussovellus 

 hyperpaikallinen uutis- ja somesovellus. 

Projektin toisessa vaiheessa Paikkatietokeskus kehittää ja lanseeraa useita 
paikkatietoon perustuvia mobiilisovelluksia, joiden toteuttaminen vaatii suuria määriä 
joukkoistettua mobiilidataa.   
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Paikkatietokeskus hyödyntää asiantuntemustaan ison datan analysoinnissa, mikä ison 
paikkatiedon analysoinnin osalta on yksi Paikkatietokeskuksen kansainvälisesti 
keskeisimmistä osaamisalueista. Tämän jälkeen Paikkatietokeskus suunnittelee ja 
toteuttaa ohjelmointirajapintoja, joiden avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat 
hyödyntää joukkoistetusta mobiilidatasta jalostettuja tietotuotteita yksittäisten henkilöiden 
tuottaman tiedon kuitenkin pysyessä turvassa. 

 
Resurssit 
 

MyGeoTrust-yhtymään kuuluvat Paikkatietokeskus ja Helsingin yliopisto (HY). 
Paikkatietokeskus on vuoden 2015 alusta lähtien ollut osa Maanmittauslaitosta. 
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on media- ja viestintäoikeuden 
osaamiskeskus Suomessa. 
 
MyGeoTrust-projektin onnistuminen vaatii avainosaamista muun muassa seuraavilta 
aloilta: geoinformatiikka, mobiilitekniikat, paikannus ja navigointi, rajapintasuunnittelu, 
kartografia, hajautetut järjestelmät (erityisesti paikkatietosovellukset), järjestelmien 
yhteentoimivuus, palvelujen ja liiketoimintamallien kehittäminen ja 
tietotekniikkalainsäädäntö. MyGeoTrust hyötyy myös Maanmittauslaitoksen tietotekniikan 
palvelukeskuksesta (Mitpa). 
 
MyGeoTrust-yhtymä hyötyy lisäksi ohjausryhmän jäsenten monipuolisesta 
liiketoimintaosaamisesta. Ohjausryhmään kuuluu avainjäseniä suomalaisista yrityksistä 
kuten Microsoft Mobile, HERE (Nokia), Sanoma, KONE, Sports Tracking Technologies, 
Mapita, IndoorAtlas, SSH Communications, Ekahau ja Agaidi.  Muitakin yrityksiä 
konsultoidaan projektin kuluessa. 
 
MyGeoTrust-projektin koordinaattori, professori Heidi Kuusniemi on 
Paikkatietokeskuksen navigointi- ja paikannusosaston johtaja. MyGeoTrust-projektin 
päällikkö Robert Guinness (M.Sc.) toimii tutkijana Paikkatietokeskuksen navigointi- ja 
paikannusosastolla. 

 
Eettisyys 
 

Avainasemassa MyGeoTrustin menestyksessä ovat 

 rohkeus – sisu, jota vaaditaan Googlen ja Applen kaltaisten jättien haastamiseen 

 tekninen osaaminen – Paikkatietokeskus hallitsee perusteellisesti paikannus-, 
mobiili-, ja muut paikkatietoteknologiat 

 tietotekniikkalainsäädännön asiantuntemus – MyGeoTrustilla on maailmanluokan 
lakimiestiimi, joka ymmärtää lainsäädännölliset haasteet ja vaatimukset 

 avoimuus – vankka usko siihen, että varmistamalla läpinäkyvyys ja avaamalla 
pelikenttä kaikille halukkaille, luodaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa ja 
samalla lisätään käyttäjien luottamusta. 

Tämä viimeinen kohta sisältää myös asenteen, ettei meidän ole pakko tehdä kaikkea 
itse. Rakennamme ja esittelemme järjestelmän ytimen ja annamme muiden rakentaa 
työmme päälle. Näin voimme luoda jotakin vielä suurempaa ja kattavampaa kuin mihin 
rahkeemme yksin riittäisivät. 
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MyGeoTrust-projektin tarkoituksena on seurata muiden vallitsevia oloja haastavien 
tietoteknisten ratkaisujen jalanjäljissä, esimerkkinä Suomesta kotoisin olevan Linus 
Torvaldsin kehittämä Linux. Aikana, jolloin tietokoneiden käyttöjärjestelmämarkkinoita 
hallitsivat Microsoft ja Apple, Linux osoitti, että avoimuuden ja yhteistyön periaatteita 
hyödyntämällä voidaan luoda käyttökelpoisia vaihtoehtoja olemassa oleville suurten 
yritysten luomille ratkaisuille. MyGeoTrust pyrkii saamaan aikaan vastaavanlaisen 
murroksen joukkoistetun mobiilidatan nykyisillä markkinoilla. 
 
Ilman joukkoa ei myöskään ole joukkoistettua dataa, joten kannustamme jokaista 
osallistumaan MyGeoTrust-projektiin tiedontuottajana. 
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