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PAIKKATIEDON KÄYTTÖ JA 
HYÖDYNTÄMINEN F.E.C 

FURTHER EDUCATED WITH COMPANIES

TYÖVOIMAKOULUTUS

VAHVISTA OSAAMISTASI – PAIKKATIETO-OSAAJILLA ON KYSYNTÄÄ 

Paikkatiedon hyödyntäminen nyky-yhteiskunnassa on voimakkaassa kasvussa, ja työmarkkinoilla on edelleen 
kova kysyntä paikkatieto-osaajista. Tämän työvoimakoulutuksen avulla opiskelija voi vahvistaa valmiuksiaan 
toimia omalla alallaan paikkatietojärjestelmien hallinnan ja sovellusten asiantuntijana.

Paikkatieto on tietoa kohteista ja ilmiöistä, joiden sijainti tunnetaan. Sen avulla tutkitaan, havainnollistetaan ja 
hallitaan yhteiskuntaa ja ympäristöä käsittelevää alueellista tietoa. Paikkatietojärjestelmät ovat tietojärjestelmiä, 
joilla kerätään ja ylläpidetään paikkatietoaineistoja, suoritetaan paikkatietoanalyysejä, visualisoidaan 
paikkatietoja ja analyysien tuloksia. Viime vuosina voimakas kasvu on ollut langattoman viestinnän 
mobiilipalveluissa, joihin paikkatieto liittyy kiinteästi.

TAVOITE 
Koulutuksen tavoitteena on täydentää ja vahvistaa osal-
listujien valmiuksia toimia koulutustaan vastaavalla alalla 
paikkatietojärjestelmien hallinnan ja sovellusten asiantun-
tijana ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. 
Tavoitteena on antaa valmiuksia toimia vaativissa paik-
katietojärjestelmiä hyödyntävissä suunnittelu- ja tutki-
mustehtävissä sekä alaan liittyvissä kehittämistehtävissä. 
Koulutus on yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa 
täydennyskoulutusta (F.E.C). Koulutukseen valittavilta 
edellytetään työssäoppimispaikkaa paikkatietoa hyödyntä-
vässä organisaatiossa.

KENELLE
Koulutus on suunniteltu alemman tai ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittaneille (ensisijaisesti vastaval-
mistuneille), jotka tarvitsevat täydennyskoulutusta ja 
työkokemusta paikkatietojenkäytöstä ja hyödyntämisestä. 
Koulutusohjelma soveltuu mm. luonnontieteen, tekniikan 
tai kaupallisen alan koulutuksen saaneille ja alalla työsken-
nelleille (maanmittaus, maantiede, biologia, ympäristöala, 
yhdyskuntasuunnittelu, liikennesuunnittelu, logistiikka, 
arkeologia, geologia, it-ala, markkinointi jne). Koulutuk-
seen otetaan enintään 18 henkilöä. Valinnassa luetaan 
eduksi riittävä kokemus atk-hyödyntämisestä (esim. tau-
lukkolaskenta ja tilasto-ohjelmistot).

SISÄLTÖ
Koulutus koostuu lähi- ja etäopinnoista, ekskursioista 
paikkatietoa hyödyntäviin organisaatioihin, työssä op-
pimisesta sekä ohjauksesta. Koulutus alkaa orientoivilla 
päivillä, joihin sisältyy työnhakuvalmiuksien opetusta.
Lähiopetusjaksolla käsitellään seuraavia aihealueita:

• Geoinformatiikan perusteet
• Geoinformatiikan menetelmät ja sovellukset
• Raster GIS -menetelmät
• Avoin paikkatieto (avoimet aineistot ja avoimen lähde-

koodin ohjelmistot)
• GIS-prosessien automatisoinnin ja ohjelmoinnin 

perusteet
• Satelliittipaikannusmenetelmien perusteet
• Kaukokartoituksen perusteet ja menetelmät

Lisäksi opintoihin sisältyy ohjattua itsenäistä opiskelua 
(esimerkiksi työssäoppimispaikassa tehtävä kehitystehtä-
vä). Koulutuksen aikana käytetään mm. seuraavia paikka-
tieto-ohjelmistoja: ArcGIS, MapInfo ja QGIS. 

LAAJUUS JA KESTO
Koulutuksen laajuus on 14 op. Koulutus kestää 120 pv 
ja toteutetaan ajalla 2.1. - 3.7.2017. Lähiopiskelun osuus 
on 30 pv.  Koulutukseen sisältyy yksi lomajakso 10 – 
18.4.2017. 
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KUSTANNUKSET
Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa 
työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja on osallistujille 
maksuton. Opiskelija voi saada koulutus- ja yritystyösken-
telyjakson ajalta työttömyysturvansa tasoisen koulutustu-
en ja verottoman ylläpitokorvauksen.  

Lisätietoja
Koulutuksen etuuksista: www.te-palvelut.fi
Koulutusneuvonnasta: 
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi, 
www.facebook.com/koulutusneuvonta tai 
p. 0295 020 702 (ma-to klo 8–17, pe klo 10–17). 

HAKEMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa. Hakuaika päättyy 
18.11.2016. Työvoimahallinnon koulutusluettelossa koulu-
tuksen numero on 668 852. Koulutukseen haetaan työvoi-
matoimiston kautta tai osoitteessa: www.te-palvelut.fi. 

Osallistujien valinta suoritetaan vaiheittain. Esivalinta 
tehdään hakemusten perusteella ja jatkoon päässeet kutsu-
taan haastatteluun ja aloitetaan työssäoppimispaikan haku 
yhteistyössä kouluttajan kanssa. Työssäoppimispaikka on 
edellytys koulutukseen osallistumiselle. Hakija voi hankkia 
paikan myös ennakkoon ja parantaa näin mahdollisuuksi-
aan päästä koulutukseen.  

TIETOA TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN 
TARJOAVILLE YRITYKSILLE

Mitä yritys saa?
Koulutukseen liittyy opiskelijoiden käytännön työharjoit-
telu paikkatietoa hyödyntävässä organisaatiossa. Olemalla 
mukana työvoimakoulutuksessa yritys voi:  

1. valita hakijoista organisaatioonsa parhaiten soveltu-
van osallistujan,

2. hyödyntää osallistujan opinto-ohjelmaan liittyvää han-
ketyöskentelyä siihen liittyvine tutorointeineen,

3. arvioida koulutettavan soveltuvuutta yrityksen tehtä-
viin. Koulutettava työskentelee yrityksessä koeaika-
luontoisesti eli molemmilla osapuolilla on mahdolli-
suus sanoutua irti hankkeesta ilman irtisanomisaikaa 
sekä 

4. rekrytoida osallistujan yritykseen. 

Koulutuksen työssäoppimisjakso alkaa 7.2.2017 ja kestää 
4,5 kk (90 päivää). Osa lähikoulutuspäivistä sijoittuu työs-
säoppimisjakson lomaan. 

Mitä yritykseltä edellytetään?
Yritys nimeää organisaatiostaan työharjoittelijalle men-
torin, joka vastaa osallistujan perehdyttämisestä sekä 
ohjaa ja tukee harjoittelijan sijoittumista organisaatioon. 
Tavoitteena on, että mentoroija ja mentoroitava vaihtavat 
tietojaan ja kokemuksiaan sovituista teemoista. 

Mitä rekrytoitavan työpanos 
maksaa?
Rekrytoitavan työpanos maksaa yritykselle 1250 €/kk. 
Kokonaiskustannus koko koulutuksen ajalta on 7500 euroa 
(+ alv 24%).

JÄRJESTÄJÄ, KUMPPANIT JA 
KOULUTTAJAT
Koulutuksen järjestää Helsingin yliopiston Koulutus- ja 
kehittämispalvelut HY+ yhteistyössä Helsingin yliopiston 
Geotieteiden ja maantieteen laitoksen kanssa. Koulutuk-
sen pääkouluttajat tulevat Geotieteiden ja maantieteen 
laitokselta. 

TIEDUSTELUT
Kehittämisen asiantuntija Riitta Aho
Helsingin yliopisto, 
Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
p. 050 448 7170
riitta.aho@helsinki.fi

Koordinaattori (lähiopetus), FT Maria Salonen
Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
p. 040 586 5708, maria.salonen@helsinki.fi 
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