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JOHDANTO

VISIO

Paras palveluvalikoima –
turvaa ja sujuvuutta yhteiskunnalle

Ilmatieteen laitoksen strategiakokonaisuuteen kuuluu visio, toiminta-ajatus, arvot,
toiminnan kulmakivet sekä niihin liittyvät
tavoitteet. Strategisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää voimavaroja, jotka tunnistamme osana strategiakokonaisuutta,
asiakaslähtöistä toimintakulttuuria sekä
yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Jos sää tai olosuhteet yllättävät – olipa kyse
olosuhteista maalla, merellä tai ilmassa, lähitunteina tai pitkällä tulevaisuudessa - seuraukset voivat olla harmillisia, pahimmillaan
jopa vakavia ja pitkäaikaisia.

kärkihankkeiden tavoitteita.

tamme kulmakiviin.
Ilmatieteen laitos kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan ja toimii aktiivisessa
yhteistyössä koko hallinnonalan organisaatioiden kanssa. Strategian toimeenpanoa seurataan
tulosohjausprosessissa.

Kuva JARMO KUITTINEN

Kansainvälisyys nivoutuu tiiviisti kaikkiin toimin-

Teemme jatkuvasti tutkimusta ja havaintoja
ymmärtääksemme yhä paremmin ilmakehän,
merien ja avaruuden vaikutuksen olosuhteisiimme. Kansainvälisyys nivoutuu vahvasti
kaikkeen toimintaamme. Korkealaatuinen
tutkimus, siihen pohjautuvat asiakaslähtöiset palvelut, viestintä sekä oikeat tiedon
jakelukanavat tukevat suunnittelua, varautumista ja päätöksentekoa.

Kuva PASI MARKKANEN

Ilmatieteen laitos tukee toiminnallaan hallituksen

vastaa ilmakehässä kulkeutuvia haitallisia aineita
koskevista ennusteista ja niihin liittyvistä varoituksista silloin, kun se ei kuulu muun viranomaisen tehtäviin

AM
O SA

vastaa sää- ja meritietojen sekä virtaus- ja ajelehtimisennusteiden ylläpitämisestä ja jatkuvasta toimittamisesta pelastustointa ja meripelastustointa varten
tukee muiden viranomaisten toimintaa häiriöitä aiheuttavissa luonnonilmiöissä ja
luonnonkatastrofeissa

ARVOT

RE

HTI MEINI NKI

kehittää ja ylläpitää uusia mittaus- ja mallimenetelmiä sää-, meri-, ilmasto- ja avaruuspalveluiden sekä tieteellisen tutkimuksen käyttöön
tuottaa tilauksesta pääosin alansa viranomaistehtäviin liittyviä asiantuntijapalveluita
osallistuu tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen
yhteistyöhön, tuottaa havaintoaineistoa kansainväliseen käyttöön sekä edustaa Suomea
alansa kansainvälisissä järjestöissä.

Kuva JAAKKO SUVALA

varoittaa vaaraa aiheuttavista säätilan ja meren
fysikaalisen tilan muutoksista

tuottaa toimialansa palvelut, erityisesti lentosääpalvelut, maanpuolustuksen turvaamiseksi ja
puolustusvoimien muun toiminnan varmistamiseksi sekä normaalioloissa että normaaliolojen
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

S

tekee ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta,
fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja
avaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta

EU

hankkii ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän
ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta
koostumuksesta, ilmastosta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti

HK

Ilmatieteen laitos
tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen,
elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin
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Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi ottaen
huomioon varautumistarpeet.
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Kuva MATIAS TAKALA

STRATEGISET
INFRASTRUKTUURIT –
TIETOA JA
YHTEISTYÖTÄ

Ilmatieteen laitos ylläpitää ja kehittää strategisia infrastruktuureja, jotka liittyvät sää-,
meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalveluiden
tarjontaan ja tutkimukseen.
Strategisiin infrastruktuureihin kuuluu mm. koko
Suomen kattava havaintoverkosto, sen kehittäminen, ylläpito, huolto ja laadun valvonta. Havaintoverkosto koostuu erilaisista havaintolaitteista ja
-asemista, mukaan lukien tutkaverkosto, jota kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä. Myös tuotantojärjestelmä ja suurteholaskenta ovat keskeinen
osa infrastruktuuria, samoin kuin palvelutuotantoa
ja tutkimusta tukevat kansainväliset satelliittiohjelmat.
Merkittäviin kehitettäviin infrastruktuureihin kuuluu esimerkiksi Sodankylässä toimiva satelliittipalvelukeskus, joka tarjoaa palveluita niin kotimaisille
kuin kansainvälisille yhteistyökumppaneille sekä

luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. pilvipalveluiden avulla. Ilmatieteen laitos on aktiivisesti
mukana erilaisissa tutkimusinfrastruktuureissa, joita ovat mm. Global Atmospheric Watch -asemat,
FINMARI, ICOS ja ACTRIS.
Strategiset infrastruktuurit palvelevat koko yhteiskuntaa. Merkittävimpiä asiakassektoreita ja yhteistyökumppaneita ovat mm. liikenne- ja energiasektori, yhteiskunnan turvallisuustoimijat, yliopistot,
yritykset, tutkimuslaitokset, muut sää- ja ilmastopalveluita tarjoavat organisaatiot Suomessa ja
ulkomailla sekä palveluiden kehittäjät.

1

Tarjoamme laajan, integroidun ilmakehä- ja merihavaintojen
alustan tutkimuksen ja palvelukehityksen tueksi.

2

Suomessa on koko maan kattava, pohjoismaiset
synergiamahdollisuudet huomioiva säätutkaverkosto.

3

Suurteholaskentaresurssimme kehittyvät jatkuvasti
mahdollistaen kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja
palvelukehityksen.

4

Sodankylän arktinen avaruuskeskus on kansallisesti ja
kansainvälisesti tunnustettu toimija.

5

Hyödynnämme joukkoistamisen ja uusien havaintomenetelmien
mahdollisuudet.

6

Pyrimme johtavaan rooliin kansainvälisissä
tutkimusinfrastruktuureissa.

7

Lentosäähavaintojärjestelmät päivitetään vastamaan
tulevaisuuden käyttäjävaatimusten haasteisiin.

Ilmatieteen laitos tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sää-, meri- ja ilmakehätieteiden alalla. Painopisteinä ovat mm. ilmastonmuutokseen, liikenteeseen, arktiseen
alueeseen, ilmakehän koostumukseen, meteorologiaan, uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämiseen, meren fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä avaruusteknologiaan liittyvä
tutkimus. Ilmatieteen laitos tuottaa kansainvälisesti vertaisarvioitua tutkimustietoa.

kijöitä ja heidän tiedontarpeitaan, kotimaista ja
kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä muuta yhteiskuntaa ja kansalaisia tuottamalla tietoa mm. päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Myös Ilmatieteen
laitoksen oma palvelukehitys perustuu vahvasti
tutkimustietoon.

Kuva ANTONIN HALAS

Korkeatasoinen tutkimus palvelee päätöksente-

Strategiset tavoitteet

KORKEATASOINEN
TUTKIMUS
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PÄÄTÖKSENTEON
TUEKSI

Kuva ANTONIN HALAS

Toiminnan kulmakivet

1

Tuemme ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimia
tuottamalla korkealuokkaista tieteellistä tietoa muutoksen
etenemisestä, vaikutuksista ja torjuntamahdollisuuksista
erityisesti arktisilla ja pohjoisilla alueilla.

2

Tutkimus tuottaa päätöksenteon tueksi kansainvälisesti
vertaisarvioitua ja mitattavasti vaikuttavaa tietoa.

3

Kehittämämme laskentamallit ja -menetelmät ovat
operatiivisessa käytössä yhteiskunnassa.

4

Kehitämme avaruuden hyödyntämistä yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän tarpeisiin.

5

Tuemme liikenteen ilmastopolitiikkaa tuottamalla tietoa etenkin
uusiutuvien energioiden ja älyliikenteen palveluiden osalta.

6

Toimimme tieteen avoimuuden edistämiseksi.

Strategiset tavoitteet

Toiminnan kulmakivet

Ilmatieteen laitos kehittää ja ylläpitää ainutlaatuista 24/7-periaatteella toimivaa tuotantojärjestelmää, josta tuotetaan palveluita eri
asiakassektoreiden tarpeisiin. Tuotantojärjestelmään kuuluu mm. sää-, meri-, ilmanlaatu- ja ilmastotieto, suurteholaskenta ja sen
sovellukset, ohjelmistokehitys ja avoin lähdekoodi sekä erilaiset tiedon, palveluiden ja
avoimen datan jakelujärjestelmät.
Digitaalinen tuotantojärjestelmä palvelee Ilmatieteen laitoksen sisäistä toimintaa ja palvelutuotantoa, sekä tarjoaa myös pohjan muiden palvelukehittäjien ja yritysten digitaaliselle tuote- ja
palvelukehitykselle.

Kuva TERO PAJUKALLIO

DIGITAALINEN,
SUJUVA TUOTANTO –
PALVELUIDEN
MAHDOLLISTAJA

1
2
3

Ilmatieteen laitoksen tuotantojärjestelmä on lajissaan maailman
huippua.

Luodaan kansainväliseen yhteistyöhön perustuva
tuotantojärjestelmä.

Avointa dataa ja lähdekoodia sekä pilvipalvelujamme
hyödynnetään tehokkaasti tutkimuksessa, palveluiden ja
erityisesti automaattiliikenteen kehittämisessä, sekä uuden
liiketoiminnan tukena.

4

Tuotannon luotettavuutta ja sujuvuutta kehitetään edelleen.

5

Tuotantojärjestelmässä yhdistyvät nykyaikainen teknologia ja
asiantuntijoiden tuoma lisäarvo.

Kuva MAURI MAHLAMÄKI

ASIAKASLÄHTÖISET
PALVELUT –
MUUTTUVAN
YHTEISKUNNAN
TARPEISIIN
Ilmatieteen laitos tuottaa ja kehittää sää-,
meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalveluita koko
yhteiskunnan tarpeisiin. Turvallisuusviranomaisena Ilmatieteen laitos vastaa kansallisista varoituspalveluista ja tuottaa sää- ja
olosuhdetietoa mm. erityistilanteita varten.

Strategiset tavoitteet

Toiminnan kulmakivet

1

Ennusteidemme laatu on kiistatta paras Suomessa.

2

Palvelumme tuovat asiakkaillemme lisäarvoa ja parantavat
asiakkaidemme kilpailukykyä sekä edistävät uuden
yritystoiminnan syntymistä ja vientiä.

3

Varmistamme yhteiskunnan turvallisuutta ja häiriötöntä toimintaa hyödyntämällä uusia todennäköisyys- ja vaikuttavuusennusteita etenkin poikkeuksellisten olosuhteiden ennustamisessa.

4

Ilmatieteen laitos on toimialallaan ensisijaiseksi koettu tiedon ja
turvallisuuspalveluiden tarjoaja.

5

Tarjoamme parhaat olosuhdetiedot kaikille liikennemuodoille.

6

Vahvistamme tutkimusosaamisen hyödyntämistä palveluiden
kehittämisessä.

7

Suuntaamme päivystäjien asiantuntijatyötä kehitys-, palveluja konsultointitöihin ottamalla tuotannossa käyttöön uusia
tietolähteitä ja automaattisia menetelmiä.

Palveluitamme hyödyntää laaja-alaisesti koko
yhteiskunta. Tarjoamme palveluita kaikille liikennemuodoille, muille viranomaisille, elinkeinoelämän tarpeisiin, energiasektorille, kansalaisille ja
medialle.
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MENESTYKSEMME
EDELLYTYKSET

kansainväliset järjestöt ja verkostot kuten WMO,
IOC, ECMWF, EUMETSAT, ESA, NORDMET, EUMETNET, EuroGOOS ja ECRA.

Henkilöstö ja taloudelliset
voimavarat
Yhteiskunnan toiminnan digitalisaatiokehitys,
uudistuvat tiedontarpeet sekä laitoksen tiedonja palvelutuotannon uudet haasteet edellyttävät
meiltä osaamista, rohkeutta, motivaatiota sekä
joustavuutta. Osaamisen jatkuva kehittäminen
ja henkilöstön työhyvinvoinnin edellytyksistä

Asiakastuntemus
Kumppanuus ja vuoropuhelu asiakkaidemme
kanssa sekä heidän tarpeidensa tunnistaminen
ovat toimintamme keskiössä. Teemme aktiivisesti
työtä sidosryhmiemme kanssa ja tunnistamme
uusia sidosryhmiä sekä toimialoja, joiden toimintaa tutkimus- ja palvelutarjontamme voivat
edesauttaa.

huolehtiminen auttavat meitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Myös kestävä rahoitusrakenne, jossa hyödynnetään monipuolisesti kansallisia ja kansainvälisisiä lähteitä, on toimintamme
edellytys.

Laadun varmistus
Mittaamme ja valvomme toimintamme laatua jatkuvasti eri menetelmin ja kehitämme toimintaam-

Verkostot

me asiakastarpeiden mukaisesti.

Ilmatieteen laitos on vahvasti verkostoitunut sekä

Vaikuttavaa viestintää

kotimaassa että kansainvälisesti. Kumppanuuksien ja yhteistyön avulla kehitämme sekä tutki-

Vaikuttavuus syntyy siitä, että sidosryhmämme

mus- ja palvelutoimintaamme. Teemme aktiivisesti

tuntevat toimintamme ja palvelumme, kokevat

yhteistyötä parhaiden kotimaisten ja kansainvälis-

ne hyödyllisiksi ja saavat meiltä tarvitsemansa

ten yliopistojen sekä tutkimuslaitosten ja yritysten

tiedon oikeaan aikaan. Viestiemme pohjana on

kanssa.

tutkittu tieto. Viestimme työyhteisössämme sekä

Näiden lisäksi kansainvälisesti merkittävimpiä

mallisesti, ja edistämme siten strategisten tavoit-

kumppaneitamme ovat sisarlaitoksemme sekä

teidemme toteuttamista.

Kuva VEIKKO SOMERPURO

sidosryhmillemme johdonmukaisesti ja suunnitel-

Kuva SHUTTERSTOCK

KORKEATASOISTA
TUTKIMUSTA,
TIETOA JA PALVELUITA
YHTEISKUNNAN
TURVAKSI
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