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Retkikompassi

Retkikompassin tausta, yleiset Metsähallituksen 

tavoitteet:

• Digitalisaation kehittäminen

• Keskustelun lisääminen loppuasiakkaan ja 

Metsähallituksen välillä

• Käynnissä on toinenkin digitalisaatio-hanke: 

tekoäly metsätaloudessa



Retkikompassi

• Palvelu hankitaan innovaatiohankinta.

• Metsähallituksessa ei ole käytännössä 

tehty innovatiivisia hankintoja aiemmin, 

kokeillakin pitää, jotta opitaan lisää.

• Kyseessä on siis palvelu, jollaista ei ole 

tässä muodossaan olemassa markkinoilla.

• Emme ole laatineet tai hankkinut mitään 

manuaalia, vaativuusmäärittelyä tms. 

siten, että kaikki tarpeet tulevat 

ennakkoon mietittyä.

• Itse palvelu siis tuotetaan 

kehitysprojektin aikana käyttäjien ja 

henkilökunnan kanssa.
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Palvelun tavoitteet

• Paikkatiedon avointa käyttöä itse 

valitsemallamme tavalla ja tasolla

• Keskustelukanavaa (ei pelkästään 

palautekanavaa) loppuasiakkaan (myös 

yritykset ja yhteisöt) ja Metsähallituksen 

välillä. 

• Samaan kanavaan tulevat mukaan kaikki 

asiakkaat metsästäjistä retkeilijöihin.

• Kehitystyön ensivaiheenpilottikohteina 

olivat Ruunaa ja Evo

• Nyt mukaan liittyvät myös Nuuksion ja

UK:n kansallispuistot
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Aikataulu

• 7.1.2019 aloitus

• 15.3.2019 osallistujatiimien valinta

• 20.5.2019 lopullisten kumppanien valinta

• V – VIII/2019 sovelluksen ja

rajapintaratkaisun kehitystyö

• VIII – XII/2019 testaus ja pilotointi, 

tiedotus

• III – X/2020 toinen kehitysvaihe

• XII/2020 mahdollinen hankintapäätös
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• Kehitysprojektin Lopputuloksena syntyy 

palvelu, jossa on ainakin seuraavat 

ominaisuudet:

• Alueen valinta sekä alueen tiedotteet

• Sisällön lisääminen kartalle 

kategorioineen

• Kuvan lisääminen sisältöön

• Sisällön selaus ja kommentointi

• Kirjautuminen sekä metsähallituksen 

admin-käyttäjien ominaisuudet

www.retkikompassi.fi
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• Sisällön poistaminen admin-käyttäjän 

toimesta

• Kommentteihin vastaaminen admin-

käyttäjänä (erilainen visualisointi)

• Sisällön ylös/alaspeukutus ja 

ilmiantotoiminnot

• Jakomahdollisuus sosiaalisiin medioihin

• Työpajoissa tehtävät täsmennykset ja 

pienet lisätoiminnallisuudet palveluun, 

sikäli kun ne eivät vaikuta projektin 

laajuuteen
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Jälkikäteen (siis nyt kehityksen aikana) 

olemme päätyneet siihen, että teimme 

juurikin oikean ratkaisun hankintatavassa.

Löysimme oikeat kumppanit – Industryhack, 

Tietotemput Oy ja Gispo Oy. 

Palvelu tuotetaan asiakkaille – ja asiakkaat 

sekä kumppanimme – Suomen Partiolaiset 

ry., Suomen Latu ry. ja 

Retkinikkari.fi/Joppe Ranta - sen myös 

meidän kanssamme rakentavat.

Tulevaisuuteen on jo nyt jopa yli tarpeen 

sovellus- ja käyttömahdollisuuksia.



www.metsa.fi

#kestäväätekoa

www.facebook.com/metsahallitus
www.twitter.com/metsahallitus

Kysyttävää?
Kiitos!

http://www.metsa.fi/

