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Gispo
● Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys

○ 15  työntekijää

○ Toimipisteet ovat Helsingissä, Turussa ja Joensuussa

● Autamme asiakkaitamme hyödyntämään paikkatietoon liittyviä 

avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja

● Edistämme avoimen lähdekoodin ja avoimen datan kehitystä

● Tarjoamme: konsultointia, koulutusta ja tukea sekä kehitämme 

avoimen lähdekoodin paikkatietotyökaluja



Karttapalvelut Mobiili/kenttätyöskentely

Työpöytä Karttapalvelin Tietokanta Kirjastot

pg_tileserv

http://openlayers.org/
http://geonode.org/
https://www.qfield.org/


Tämän päivän aiheena
Avoimen lähdekoodin yhteisöt

Mitä yhteisöön kuuluminen tarkoittaa

Miten itse voi olla mukana yhteisössä

Kuva: Jed Villejo



Avoimen lähdekoodin yhteisöt
● Jos tiedät kuuluvasti johonkin yhteisöön, kirjoita chattiin vaikkapa 

muutama esimerkki!

● Itse koen kuuluvani ainakin seuraaviin:

○ FOSS4G-yhteisö (tapaamiset, koko avoimen lähdekoodin paikkatietoyhteisö)

○ OSGeo Suomi ry

○ Gispon kautta COSS ry

○ QGIS (kv-käyttäjätapaamiset, Suomen yhteisön tapaamiset, FB-ryhmä, QGISin käyttäjä 

ja rahoittaja, käännöstyöt)

○ Oskari  (käyttäjä ja meililistat)

○ PostGIS (käyttäjä)



● Myyttiset isä- ja äitihahmot tyypillisiä

● Intohimo asiaan monilla vahva

● Yhteisö omistaa koodin oikeudet

● Ohjausryhmä / Project Steering Group tai 

vastaava hyväksyy isoimmat linjaukset
○ Voi myös olla “Vapaan kulttuurin liikkeitä”: esim. Wikipedia

● Erilaiset tiimit työstävät jotain osioita (esim. 

websivut / markkinointi / kieliversiot)

● Osalla taustalla yhdistys tai muu organisaatio, 

jossa esim. yhteisömanageri palkattuna

● Kuka tahansa voi osallistua

● Käyttäytymissäännöt!

Kuva: Simon Berger

Kehittäjäyhteisöt toimivat virallisen 
epävirallisesti



Yhteisömanageri hoitaa yhteisöä kuin 
puutarhuri
● Tarvitaan hyvä kasvualusta (raamit ja 

käytänteet  tekemiselle)

● Päivittäistä kastelua (ohjeita)

● Ravinteita (tukea)

● Jos halutaan esitellä puutarhaa muille 

tai saada talkooväkeä tarvitaan 

markkinointia ja viestintää

● Kuten hyvä puutarhuri tuntee kasvit, 

yhteisömanageri tuntee yhteisön ja 

ohjelmiston tarpeet

Kuva: Filip Urban



Avoimen lähdekoodin yhteisön koko = laatu?
1. Kokoa vaikea määrittää

a. Ohjelmiston latausten määrä?

b. Käyttäjien määrä?

c. Kehittäjien määrä?

2. Onko koko aina tärkein?

a. Ketterä kehitys

b. Buss factor

3. Onko väliä miten OS-tuotteita 

kehitetään?

a. Julkishallinnosta lähtöisin olevat 

ohjelmistot

b. Yritysvetoisuus



QGIS-yhteisön koon arviota (2021)
● 2.7 miljoonaa sivuston katselijaa 

⇒ kuinka moni näistä botteja?

● Lisäosien lataukset: 10 plugaria, joilla yli puoli 

miljoonaa latausta (paras 3 miljoonaa kertaa) 

⇒ tosin yksi käyttäjä voi ladata saman 

useaan eri QGIS-profiiliin

● 35 user grouppia listattuna QGISin sivuille 

⇒ kuinka monta epävirallista kerhoa?

● 500 000 katselukertaa “QGIS 3 for absolute 

beginners”-viedolla youtubessa

● Sloccountin avulla tehdyn koodimääräanalyysin 

perusteella QGISin arvo on 54 miljoonaa dollaria! 

⇒ vertaa: QGIS.org Associationin tulot 

vuonna 2021: 239 250€



QGIS-yhteisön koko vuonna 2021
● 20-50 henkeä core-kehittäjänä 

päivittäin

● 2000 ihmistä mukana kehityksessä 

(issuet, koulutus, ohjeistus, kehitys)

● 200 000 käyttäjää, jotka käyttävät 

QGISiä viikottain

● 2 miljoonaa käyttäjää, jotka 

hyödyntävät silloin tällöin



IILIMADOT



Iilimadosta kastemadoksi

Laita chattiin, jos:

● Hyödynnän jotain avoimen lähdekoodin 

ohjelmistoa 👍
● Olen osallistunut avoimen lähdekoodin 

ohjelmiston dokumentointiin 😍
● Olen osallistunut avoimen lähdekoodin 

kehittämiseen ❤
● Olen antanut rahaa 🎉
● Kaikkea: 👍 😍❤🎉
● Jotain muuta: kerro!

Kuva: Jonathan Kemper



Miten helposti mukaan?
● Tapaamiset

● Dokumentointi

● Kieliversiot

● Kysymyksiin vastaaminen (esim. GIS Stack Exchange, meililistat)

● Hyvät issuet / bugiraportit

● Sponsorointi 

● Yhteisprojektien rahoitus (crowd funding)

● Suora kehitystyö

● Muita ajatuksia? Laita chattiin!



Kuva: 
Anniina 
Kovalainen

QGIS-yhteisön 
tapaaminen 
A Coruña 2019

Avoin lähdekoodi = 
ihmiset



Kiitos!
Gispo Oy

Kalevankatu 31, 00100 Helsinki

Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

info@gispo.fi

+358 207 310 360

www.gispo.fi 

mailto:info@gispo.fi
http://www.gispo.fi
https://www.facebook.com/gispofinland
https://www.linkedin.com/company/2507786/
https://twitter.com/gispofinland
https://www.instagram.com/gispofinland/
https://www.youtube.com/channel/UC0UqrFt6bc3RLjntF6ggTJg
https://github.com/GispoCoding

