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1

MÄÄRITTELYT JA LYHENTEET
Analyst-käyttäjä
Erikoiskoulutettu tietojärjestelmän käyttäjä, jonka toimenkuvaan kuuluu erityisempien
tietohakujen teko, sekä mahdollisesti raporttipohjien- ja muiden vastaavien
julkaisujen muotoilu. Tietojen jalostuspalveluiden työntekijöiden lisäksi toimialalla
tulee olla tietojärjestelmän laajuudesta riippuen riittävä määrä muitakin Analystkäytäjiä.
Analyysi

Analyyseillä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä jonkin tietyn datapohjaisen ilmiön
kuvaamista niin, että asiantuntija käyttää omaa asiantuntemustaan tietojen
tulkinnassa.

BI-ohjelma

Business intelligence-, eli liiketoimintatiedon hallintaan suunniteltu tietojärjestelmä.

Dashboard

Visuaalisesti toteutettu raportointinäkymä, jossa organisaation toimintaan tai
toimintaympäristöön liittyviä tietoja ja lukuja esitetään visuaalisessa ja pelkistetyssä
muodossa.

Data

"Tieto koneellisesti luettavassa, viestittävässä tai käsiteltävässä muodossa"
(Sanastokeskus TSK b).

HTV

Henkilötyövuosi, eli yhden hengen vuoden työpanos.

ICT

Information and Communication Technology. Eli tieto- ja viestintäteknologia.

Informaatio

"Rakenne, jonka ymmärtäminen antaa tietoa jostakin asiasta" (Sanastokeskus TSK c).
Informaatiosta tulee tietoa, kun se ymmärretään ja sisäistetään.

Nordfirestat

Kansallisten palotilastoviranomaisten yhteistyöryhmä. Mukana olevat maat ovat
Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. (Nordstat 16.1.2019.)

Pronto

Pelastustoimen resurssi- ja toimenpidetilastojärjestelmä. Sisältää pelastuslaitosten
toimenpiderekisterit.

RTA

Lyhenne sanoista: Raportointi, Tilastointi ja Analysointi. Kirjainyhdistelmää RTA
käytetään yleensä lyhenteenä sekä siitä tietojärjestelmän osasta, jolla raportit ja
tilastot muodostetaan, että kuvaamaan raportointi- tilastointi- ja analysointitoimintoa
organisaatiossa. RTA-lyhennettä on käytetty myös lyhenteenä sanoista Raportointi ja
Tilastoanalysointi. Tässä työssä lyhennettä ei ole sen määrittelyn
vakiintumattomuuden takia yleisesti käytetty.
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Selvitys

Selvityksillä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä niiden datapohjaisten tietojen
muodostamista, joissa data joudutaan keräämään erityisesti kyseistä tarkoitusta
varten.

SWOT-analyysi
"SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on Albert
Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa,
sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä."
(Wikipedia)
Tiedolla johtaminen
Tiedon hyödyntämisen prosessit ja käytännöt johtamisessa. On tietojohtamisen osaalue. (Lindblom, 2016.)
Tiedon johtaminen
Tiedon keräämisen, jalostamisen ja käsittelyn prosessit ja käytännöt. Tietojohtamisen
osa-alue. (Lindblom, 2016.)
Tieto

"Perusteltu, tosi uskomus. Ymmärretty ja sisäistetty informaatio." (Sanastokeskus
TSK a).

Tietohallinto
Organisaatiossa olevan informaation hallinta. Ei sisällä tiedon hyödynnettävyyden
hallintaa. (Huotari, Savolainen 2003, 3). Ottaa huomioon koko tiedon elinkaaren ja
siinä huomioidaan tietoprosessien, tietovirtojen ja tiedontarpeiden määrittely, tiedon
elinkaaren hallinta sekä tiedon integrointi (Bergeron, 1996.) Ei sisällä tiedon
jalostamista. On tiedon johtamisen osa-alue.
Tietojohtaminen
"Tietojohtamisella tarkoitetaan prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla tietoa kerätään,
jalostetaan ja hyödynnetään organisaation sisällä sekä organisaatioiden välisessä
kommunikoinnissa." (Klemola, Uusi-Illikainen, Askola 2014, 11. ja Kunnan johtamisen
viitearkkitehtuuri 2016, 100) Tässä työssä tietojohtamisella tarkoitetaan
päätöksenteossa käytettyjen prosessien ja käytäntöjen lisäksi myös kaikkia muita
käyttötarkoituksia, joita varten tietoa kerätään, jalostetaan ja hyödynnetään.
Käsitteiden suhteita on kuvattu kuvassa 1.
Tiedon jalostaminen
"Tiedon jalostaminen on prosessi, jossa dataa ja informaatiota muutetaan tiedoksi…"
(Mannermaa 2018, 27).
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Tietojen jalostuspalvelu
Tietojen jalostuspalveluihin sisältyvät tiedon jalostamisen lisäksi siihen liittyvät
tietolähteiden hallinta, raporttien sisällön hallinta sekä tiedon käyttäjien koulutus ja
neuvonta. Tietojen jalostuspalvelut ovat tiedon johtamisen osa-alue. Tietojen
jalostuspalveluilla tuetaan päätöksentekoa, opetusta, tutkimusta, mediaa sekä
muita tietotarpeita. Tässä työssä tietojen jalostuspalveluilla tarkoitetaan vain
datapohjaiseen tietoon perustuvia jalostuspalveluita.
Vimana

Maakuntien ICT-palvelukeskus. Mahdollistaa maakuntien tarvitsemat digitalisaatio- ja
ICT-palvelut. (Vimana 15.1.2019.)

Kuva 1. Käsitekaavio tietojohtamisesta. (Ketola 2019, julkaistu Pelastusopiston blogisarjassa
16.4.2019)
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2

JOHDANTO
Pelastustoimen strategia vuoteen 2025 nostaa keskeisesti esille tiedon hyödyntämiseen panostamisen. Erityisesti toimintaympäristön muutoksien, yhteiskunnan riskien seuraamisen ja pelastustoimen
palveluiden järjestämisen tehokkuuden kehittäminen vaatii merkittäviä panostuksia tietotuotantoon.
(Pelastustoimen strategia 2025.)
Pelastustoimen tietojen jalostuspalveluiden muutoksessa on kaksi suurta ajuria. Ensinnäkin tiedolla
johtamisen tietotarpeet ovat kasvaneet erittäin paljon. Tiedolla johtamisessa tarvittava tietopohja on
nykyisin hyvin laaja ja tietotarpeet kohdistuvat monimutkaisiin ja kompleksisiin asioihin. Erityisesti
toimintaympäristön muutoksista kertovia tietoja tarvitaan laajalti, mutta myös omasta toiminnasta
kertovia tietoja tarvitaan monipuolisesti. Myös tulevat organisaatiomuutokset lisäävät ja monimutkaistavat merkittävästi tietotarpeita. Siten tiedolla johtamisen perusajatus, päätösten vaikutusten
seuranta, toteutuu ainoastaan hyvin toimivien tietojen jalostuspalveluiden avulla.
Toinen suuri muutosajuri on teknologian kehitys. Dataa kertyy suuria määriä ja datan louhinnan,
analysoinnin ja julkaisun työkalut ovat kehittyneet huimasti. Myös julkisella sektorilla on mahdollista
ottaa käyttöön edistyneempää data-analytiikkaa ja tekoälyä (Takala 2018, 3). Pelastustoimi ei nykyisin pysty hyödyntämään kaikkea saatavissa olevaa dataa, johtuen resurssien ja osaamisen puutteista datan hyödyntämisessä.
Pelastustoimen kokonaisarkkitehtuurityö ohjaa tietojen keräämistä strategian osoittamaan suuntaan
ja varmistaa, että relevantti tieto on tiedon tarvitsijoiden saatavilla. Siten tietojen jalostuspalveluiden
antamien palveluiden taso tulee sovittaa siihen, että kokonaisarkkitehtuurissa kuvatut asiat käytännössä toimivat. Kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään sisäministeriön johtamassa PESTO-hankkeessa
(Soininen 2019).
Sisäministeriön pelastusosaston RTA-hankkeessa on tavoitteena toteuttaa pelastustoimelle keskitetty
ICT-RTA-ratkaisu (Savolainen, 22.11.2018, 2). RTA-yhteishanke keskittyy tietoteknisiin ratkaisuihin
eikä se suoraan ota kantaa toimintojen järjestelyihin.
Luvussa 3, viitekehys, käsitellään tiedolla johtamista sekä tiedon johtamista. Lisäksi siinä kuvataan
tiedon johtamisen nykytilaa Suomen pelastustoimessa sekä Pohjoismaissa ja Virossa. Luvussa 4,
ehdotuksissa järjestelyiksi, kerrotaan ensin yleisistä vaatimuksista tietojen jalostuspalveluille sekä
eroteltuna vaihtoehtoiset järjestelytavat. Luvussa 5 on yhteenveto sekä luvussa 6 on pohdintaa sekä
työn tekemisestä, että tekijän oma näkökulma tietojen jalostuspalveluiden optimaalisesta järjestelytavasta.
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2.1

Työn tavoite
Tämän työn tavoitteena on tuottaa perusteltu ehdotus siitä, miten pelastustoimen datapohjaiseen
tietoon perustuvat valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut tulisi järjestää. Tavoitteena on, että tuotetun tiedon avulla päättäjät voisivat järjestää pelastustoimen valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut optimoidulla tavalla. Yksityiskohtaisina tavoitteina on kuvata tietojen jalostuspalveluiden resurssitarpeita kahdella eri toteuttamismallilla. Toteuttamismallit ovat yhtenäinen tietojen jalostuspalvelu ja
hajautettu tietojen jalostuspalvelu.
Tässä työssä tarkasteltavilla tietojen jalostuspalveluilla tarkoitetaan tiedon johtamisen osa-alueita
tiedon jalostus, tietolähteiden hallinta, raporttien sisällön hallinta sekä käyttäjäkoulutus ja -neuvonta. Rajauksen perusteluna ovat mahdolliset synergiahyödyt eri toimintojen välillä. On ilmeistä,
että tietojen jalostajilla tulee olla syvällistä osaamista tietolähteistä, joten on luonnollista, että tietojen jalostajat osallistuvat vahvasti myös tietolähteiden hallintaan. Samaten tietojen jalostajilla tulee
olla välineosaamista siinä määrin, että samojen henkilöiden kannattaa tehdä myös sisällön hallinnan
käytännön toimenpiteistä merkittävä osa. Lisäksi tiedon jalostajien osaamista kannattaa jakaa tietojen hyödyntäjille sekä muille Analyst-käyttäjille, joten käyttäjäkoulutus ja neuvonta sopivat erinomaisesti samaan kokonaisuuteen.
Teknologian hallinta toimintona ei tuota samalla tavoin synergiahyötyjä tiedon jalostamisen kanssa,
kuin tietosisältöön ja välineiden käyttöön liittyvät palvelut. Siksi ICT on rajattu tämän työn ulkopuolelle. ICT on kyllä erittäin merkittävässä roolissa tulevissa tietojen jalostuspalveluissa, mutta sen hallinta kannattaa yhdistää ennemmin muihin ICT-asioihin, kuin tiedon jalostamiseen. ICT-ratkaisut tullaan ratkaisemaan sisäministeriön RTA-hankkeessa. Pelastustoimen datan avaamista julkiseksi ei
ole vielä tehty, ja se rajattiin siksi pois tästä työstä. Myös RTA-toimijoiden ja toimintojen valvonta on
toiminnan luonteen vuoksi rajattu pois tästä työstä.
Työn rajausta selventävässä kuvassa 2 on tiedon johtamisen palvelukarttaan piirretty oranssilla ellipsillä ne osa-alueet, joita tämä opinnäytetyö käsittelee. Ne tiedon johtamisen osa-alueet, joita ei ole
ympäröity, on rajattu työn ulkopuolelle. Palvelukartan sisältöä on avattu tämän työn luvussa 3.
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Kuva 2. Työn rajaus. Oranssilla ympyröidyt kohdat ovat osa tietojen jalostuspalveluita ja sisältyvät
tähän työhön.
Tämä työ on rajattu ainoastaan valtakunnallisiin palveluihin. Valtakunnallisiksi palveluiksi on tässä
työssä katsottu myös ne alueellisten raporttipohjien määrittelyt sekä mittareiden ja indikaattoreiden
laskentatyöt, joissa tulee tehdä valtakunnallista vertailua pelastuslaitosten kesken. Myös niiden tietolähteiden hallinta, joiden avulla tuotetaan valtakunnallista tietoa, on mukana tässä opinnäytetyössä.
Pelastuslaitosten Analyst-käyttäjien koulutus ja neuvonta ovat sisälletty mukaan tarkisteluihin,
vaikka muita alueellisia palveluita ei käsitellä.
Työ on rajattu vain valtakunnallisiin tietojen jalostuspalveluihin, eli lähtökohtaisesti pelastuslaitosten
alueellisia tietojen jalostuspalveluita ei käsitellä. Kuitenkin osa tietojen jalostuspalveluista on sellaisia, joiden vastuutaho ei välttämättä ole valtakunnallinen toimija. Siksi tässä työssä on esitetty kaksi
vaihtoehtoa, yhtenäiset tietojen jalostuspalvelut ja hajautetut tietojen jalostuspalvelut.

2.2

Aineiston hankinta ja menetelmät
Kyseessä on toimintojen suunnitteluhanke, jossa on tutkimuksellisia piirteitä. Koska kaikkea suunnittelussa tarvittavaa tietoa ei vielä ole, tutkimuksellisia osia sisältävässä työn osassa kerätään puuttuvat tiedot tuleville toiminnoille asetetuista odotuksista ja toiveista. Lisäksi työssä käytettiin kirjallisuuslähteitä.
Pääasiallisin tiedon keräämistapa tässä työssä on ollut työn tekijän oman kokemuksen hyödyntäminen. Työn tekijällä on yhdeksän vuoden työkokemus pelastustoimen tietojen jalostuspalveluiden
tuottamisesta ja osaltaan myös johtamisesta, joten suuri osa työssä tarvittavassa asiantuntijatiedosta on osa työn tekijän omaa asiantuntemusta.
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Tulevien toimintojen varsinaisten asiakkaiden, eli tietojen käyttäjien, odotukset ja toiveet on kerätty
osana Vimanan ja sisäministeriön pelastusosaston RTA-yhteishanketta. Tämän opinnäytetyön tekijä
pääsi osallistumaan yhteishankkeen haastattelututkimuksen kysymysten suunnitteluun sekä haastatteluihin. Siten tekijä pääsi varmistamaan, että RTA-yhtyishankkeessa kerätään käyttäjän näkökulmasta olevaa tietoa tietojen jalostuspalveluille asetettavista toiveista ja vaatimuksista, samalla kuin
selvitetään mitä tietojärjestelmältä vaaditaan. RTA-yhteishankkeessa on tehty yhtenä osa-alueena
pelastustoimen tiedolla johtamisen tietotarpeiden selvitys, jossa haastatteluiden tulokset on esitelty
(Kääriä 2018). Vimanan ja sisäministeriön yhteishanke purettiin maakuntauudistuksen peruuntuessa
ja sen yhteishankkeen pohjalta sisäministeriö perusti oman RTA-hankkeensa. Sen tavoitteena on
toteuttaa pelastustoimelle keskitetty ICT-RTA-ratkaisu (Savolainen, 22.11.2018, 2). RTA-hanke keskittyy tietoteknisiin ratkaisuihin eikä se suoraan ota kantaa toimintojen järjestelyihin.
Pohjoismaiden ja Viron pelastustoimen tietojen jalostuspalveluiden järjestelyt perustuvat Nordfirestat -yhteistyöryhmässä kerättyihin tietoihin. Tanskan Beredskab Styrelsen, Danish Emergency Management Agency, Knowledge and Analysis-osastolla työskentelevä Britt Løwe Nyborg kokosi tiedot
tilastojärjestelmien kustannuksista, ja kokoamistyön yhteydessä eri maiden erilaiset tietojen jalostuspalveluiden järjestelyt tulivat selvästi esille. (Nyborg, 2018.)
Edellisissä kappaleissa kuvattujen tietojen pohjalta on tehty varsinainen suunnittelutyö. Suunnittelutyön perustana on työn tekijän oma pitkäaikainen kokemus pelastustoimen tietojen jalostuspalveluiden toteuttamisesta. Suunnittelu on perustunut tämän työn alkuvaiheessa tuotettuihin palvelukarttakuviin (kuvat 3 ja 4 sivulla 17).
Henkilötyön määriä arvioitaessa käytettiin menetelmää, jossa tietojen jalostuspalvelun tehtävät pilkottiin hyvin pieniksi osakokonaisuuksiksi. Jokainen osakokonaisuus arvioitiin erikseen ja lopuksi osat
yhdistettiin. Yhdistämisvaiheessa varmistettiin, ettei osakokonaisuuksiin arvioitu päällekkäistä työtä.
Suunnittelussa on saatu ohjausta ja neuvoja sisäministeriön pelastusosaston ja Pelastusopiston yhteispalaverissa 24.10.2018. Lisäksi ohjausta, neuvoja ja vinkkejä on saatu Valvontasovellus suunnitteluprojektin ohjausryhmältä 17.12.2018. Molemmissa tilaisuuksissa työn tekijä esitteli työn etenemistä ja keskustelut koskivat erityisesti palvelukartan sisältöä sekä työn rajausta.
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3

PELASTUSTOIMEN TIETOPALVELUT

3.1

Keskeiset käsitteet

3.1.1 Tietojohtaminen
"Tietojohtamisella tarkoitetaan prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla tietoa kerätään, jalostetaan ja
hyödynnetään organisaation sisällä sekä organisaatioiden välisessä kommunikoinnissa. Jalostetun
tiedon avulla pyritään luomaan arvoa ja sitä käytetään hyväksi päätöksenteossa." (Klemola, UusiIllikainen, Askola 2014, 11.)
Tietojohtaminen koostuu tiedolla johtamisesta ja tiedon johtamisesta. Nämä molemmat koostuvat
useista osaprosesseista, kuten tiedon luomisesta, keräämisestä, jakamisesta, jalostamisesta ja siirtämisestä (Laihonen ym. 2013, 26). Käsitekaavio tietojohtamisesta on kuvassa 1 sivulla 9.
Tietojohtamisen merkittävin tavoite on päätöksenteon paraneminen. Tietojohtamisessa käsitellään
lisäksi tietoa myös muita tarpeita varten, kuten opetuksessa, tutkimuksessa ja mediassa tarvittavan
tiedon käsittely.
3.1.2 Tiedolla johtaminen
Kun tiedolla johdetaan, tehtävät päätökset pohjautuvat tietoon. Tiedolla johtamisessa käytetyn tiedon ydin pitäisi olla siinä tiedossa, joka kertoo mitä vaikutuksia päätöksillä on. Tiedolla johtamisen
vastakohta on intuitiolla tai tunteella johtaminen. Käytännössä koskaan ei kuitenkaan päästä pelkästään tiedolla johtamiseen, vaan käytännössä aina päätöksenteossa on mukana myös tunteita tai
olettamuksia. Tämä johtuu käytettävissä, ja päättäjän tietoisuudessa, olevan tiedon määrän ja laadun puutteista. Käytännössä harvoin päättäjällä on täsmällistä tietoa kaikista päätöksenteon vaikutuksista ja ulottuvuuksista. Siten tiedolla johtamisen tavoitteena voidaan pitää sitä, että mahdollisimman suuri osa päätöksen vaikutuksista olisi tiedossa, ja että vaikutukset otetaan päätöksentekohetkellä huomioon. (Lindblom 2016).
Pelastustoimessa tiedolla johtamisessa on eroteltavissa neljä tasoa. Kaikilla tasoilla tarvittava tieto
tulee olla yhteismitallista eikä erillisiä järjestelmiä eri tasojen tiedonhankinnassa voi olla. Tasot ovat:
1. Ministeriötaso. Pääasiallinen tiedon tarve on lainsäädäntö ja ohjaus.
2. Aluehallintovirastotaso. Pääasiallinen tiedon tarve on toiminnan laillisuuden valvonta.
3. Pelastuslaitostaso. Pääasiallinen tiedon tarve on omavalvonta, eli laitosten itsensä suorittama
oman toiminnan valvonta.
4. Päivittäisjohtamistaso. Pääasiallinen tiedon tarve on päivittäisessä johtamisessa tehtävien päätösten vaikutusten arviointi.
(Soininen 2019).
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Jotta tiedolla voisi johtaa, tietoa pitää olla oikea-aikaisesti saatavilla. Myös tiedon hankintaan kuluva
aika tai kustannukset voivat käytännössä estää tarvittavan tiedon saamisen. Esimerkiksi jos organisaation normaalissa päivittäisessä toiminnassa ei muodostu tarvittavan tiedon tuottamisessa tarvittavaa dataa, sen keräämisen kustannukset voivat olla esteenä tiedon saamisessa. Lisäksi merkittävä
puute on siinä, että tietoa olisi kohtuullisilla kustannuksilla olemassa, muuta päätöksen tekijä ei siitä
ole tietoinen. Siten tiedon johtamisen yhtenä merkittävänä tehtävänä on tiedon tuottamisen lisäksi
tiedon jakelu.
Tiedolla johtamisessa olennaista on käytetyn tiedon laatu. Käytetyn tiedon tulee kertoa juuri siitä
asiasta, mistä sen halutaankin kertovan, eli sen tulee olla validia (Tilastokeskus a). Tiedon tulee
myös olla luotettavaa ja toistettavaa, eli sen tulee olla reliaabelia (Tilastokeskus b). Laadukkaassa
tiedossa nämä elementit on arvioitu ja niissä esiintyvät puutteet on selkeästi kirjattu. Siten tiedon
käyttäjällä on edellytykset itse arvioida käyttämänsä tiedon laatua.

3.1.3 Tiedon johtaminen
Tiedon johtamiseen kuuluvat tiedon keräämisen, jalostamisen ja käsittelyn prosessit ja käytännöt.
Tiedon johtamiseen kuuluvat tietojohtamisen kaikki muut osa-alueet tiedon hyödyntämisen prosesseja ja käytäntöjä lukuun ottamatta. Tiedon johtamisella palvellaan tietojohtamista ja lisäksi myös
muita tietotarpeita, esimerkiksi opetusta, tutkimusta ja median tietotarpeita. (Lindblom, 2016).
Tiedon johtaminen on organisaation sisäinen prosessi, jossa tiedon hyödyntäjät ovat asiakkaita ja
tiedon johtamisella heidän tarpeensa saadaan tyydytettyä. Toki myös tiedon johtamisessa tulee
esille tiedon hyödyntäjien tarvitsemia tietoja ilman, että tiedon hyödyntäjät niitä erityisesti pyytävät.
Mutta myös niissä tapauksissa, joissa tiedon johtamisessa tuotetaan tietoa sellaisista asioista, joista
tiedon hyödyntäjät eivät ole osanneet pyytää, tiedon johtamisen asiakkaat ovat tiedon hyödyntäjiä.
(Lindblom, 2016).
Tiedon johtamisessa on lisäksi otettava huomioon tiedon keräämisen ohjausvaikutukset. Kun tietoa
kerätään siten, että tiedon keräämisen kohteena olevat ihmiset tietävät mihin tietoa käytetään, he
usein muuttavat käytöstään siten, että mitattava asia paranee. Siten tiedon johtaminen ja tiedolla
johtaminen kietoutuvat toisiinsa eikä erottelua ole aina mahdollista tai mielekästä tehdä. Näin ollen
tiedon johtamisen hyödyntäminen on yksi johtamiselementti. Tiedon johtamistakin pitäisi siis käyttää
tiedolla johtamisen keinoilla. Eli päätös siitä, että jokin tiedon kerääminen, käsittely tai jalostaminen
aloitetaan, vaatii ensin pohjalle tietoa päätöksen vaikutuksista.
Tiedon johtaminen jakaantuu tietojen jalostuspalvelu- ja tietohallintotoimintoihin. Tietojen jalostuspalveluihin sisältyvät tiedon jalostamisen lisäksi siihen liittyvät tietolähteiden hallinta, raporttien sisällön hallinta sekä tiedon käyttäjien koulutus ja neuvonta. Tietohallinto taas on organisaatiossa olevan informaation hallintaa. Se ei sisällä tiedon hyödynnettävyyden hallintaa. (Huotari, Savolainen
2003, 3). Tietohallinto ottaa huomioon koko tiedon elinkaaren ja siinä huomioidaan tietoprosessien,
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tietovirtojen ja tiedontarpeiden määrittely, tiedon elinkaaren hallinta sekä tiedon integrointi (Bergeron, 1996).
3.1.4 Tietojen jalostuspalvelut
Tietojen jalostuspalveluita ovat tiedon jalostamisen lisäksi siihen liittyvät tietolähteiden hallinta, raporttien sisällön hallinta sekä tiedon käyttäjien koulutus ja neuvonta. Tietojen jalostuspalvelut ovat
yksi tiedon johtamisen osa-alue. Tietojen jalostuspalveluilla tuetaan päätöksentekoa, opetusta, tutkimusta, mediaa sekä muita tietotarpeita. Tässä työssä tietojen jalostuspalveluilla tarkoitetaan vain
datapohjaiseen tietoon perustuvia jalostuspalveluita, joten esimerkiksi tutkimustoiminnassa tehdään
paljon tiedon jalostamista, joka ei kuulu tässä työssä käsiteltyihin jalostuspalveluihin.
Tiedon jalostamisessa tuotetaan tilastoja, jotka ovat datan pohjalta tuotettuja numeerisia tietoja,
joita on voitu visualisoida luettavuuden parantamiseksi. Tiedon jalostamisessa tehdään myös analyysejä, joilla tarkoitetaan sitä, että "kokonaisuutta erittelemällä saavutetaan tarkempi käsitys tutkitusta kokonaisuudesta" (Sanastokeskus TSK d). Näin ollen analyysissä käytetään merkittävästi omaa
asiantuntemustaan tiedon jäsentämisessä, jolloin tiedon käyttäjän on mahdollista saada tiedot täsmällisemmin ja käytettävämmässä muodossa. Kolmas tiedon jalostamistapa on selvitykset. Siinä
olemassa olevan datan lisäksi kerätään uutta tietoa. Selvityksen pohjalta voidaan tehdä tilastoja ja
analyysejä, mutta jos tietotarpeen tyydyttämiseksi on kerätty uutta tietoa, lopputulosta voidaan kutsua selvitykseksi.
Tiedon jalostamisen yhtenä osa-alueena voidaan pitää paikkatietopohjaisia palveluita. Paikkatietoa
voidaan käyttää tilastojen, analyysien ja selvitysten aineistossa sekä kaikkien näiden visualisoinnissa.
Paikkatietopohjaiset palvelut on eroteltu palvelukartassa niiden vaatiman erityisen osaamisen ja välineiden vuoksi.
Tietojen jalostuspalvelut voivat toimittaa tiedot valmiina raporttina tai visualisoituna tilastona, mutta
myös raporttipohjien tai muiden tiedonkäyttäjien itsenäisesti käyttämien tiedonhakuvälineiden ylläpito on osa jalostuspalveluita. Lisäksi tietolähteiden hallinta on osa tietojen jalostuspalveluita.

3.2

Tietojen jalostuspalvelut Suomen pelastustoimessa
Tietojen jalostuspalvelut ovat osa tietojohtamisen mahdollistavaa tiedon johtamista. Tiedon johtamisen palvelut ovat tiedon jalostus, ICT, tietolähteiden hallinta, sisällön hallinta, pelastustoimen datan
avaaminen muille käyttäjille, käyttäjäkoulutus ja käyttäjäneuvonta sekä RTA-toimijoiden ja toimintojen valvonta. Nämä palvelut sekä niiden osa-alueet on kuvattu palvelukarttaan kuviin 3 ja 4. Kuvaaminen on tehty JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan antaman Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen JHS179 mukaisesti. Kuvassa 3 palvelut on värikoodattu kohderyhmittäin ja kuvassa 4 nykytilan mukaisien vastuutahojen mukaan. Kuvien tietosisältö on avattu
tarkemmin luvuissa 3.21. - 3.2.4.
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Kuva 3. Tiedon johtamisen palvelukartta kohderyhmittäin.

Kuva 4. Tiedon johtamisen palvelukartta vastuutahoittain.

18 (54)

3.2.1 Tiedon jalostus
Tiedon jalostamisella tarkoitetaan tiettyyn tietotarpeeseen valmiiden ja viimeisteltyjen tietojen tuottamista. Tiedon jalostaminen on siis tiedon jalostusasteen nostamista siten, että raakadatasta jalostetaan käytettävämpää informaatiota. Tiedon jalostamisessa huomioidaan tietolähteiden ominaisuudet ja niistä tuotetaan tiedon käyttäjälle ne tiedot, jotka täyttävät parhaiten tarpeet. Tiedon jalostamisessa tuotetaan myös tiedon käyttäjälle merkitykselliset tiedon käytettävyyteen liittyvät asiat, kuten luotettavuuteen ja hyödynnettävyyteen liittyvät seikat.
Tilastotuotanto
Tilastotuotannon pääasialliset tilastotuotteet ovat


yleisjulkaisut, esimerkiksi Pelastustoimen taskutilasto 2014-2018 (Ketola ja Kokki 2019)



tiettyyn tarpeeseen tuotetut erityistilastot



ajankohtaisten tai muussa tilastotyössä havaittujen tilastonostojen julkaiseminen, esimerkiksi Twitterissä.

Tilastojen visualisointi kuuluu keskeisesti tilastotuotantoon. Suurin osa tilastotiedosta on monimutkaista ja tilastojen visualisointi auttaa tulkitsijaa löytämään tilastotiedoista olennaisen.
Tilastotuotannon asiakkaita ovat pelastustoimen päättäjät, kansalaiset, media, yritykset sekä sidosryhmät. Tilastojen osalta korostuu asiakkaiden laaja kirjo, tilastoja tarvitaan Suomessa, Euroopan
Unionissa ja koko maailmassa erittäin laajasti.
Palvelutarpeina on tuottaa asiakkaan tarvitsemassa muodossa tilastoja pelastustoimen järjestelyistä
sekä pelastustoimen tietoon tulleista onnettomuuksista, erityisesti tulipaloista. Tulipalojen korostuminen johtuu siitä, että niiden osalta pelastustoimi on tilastojen vastuuviranomainen. Pelastuslain
379/2011 2 §:n mukaan pelastustoimi on vastuussa tulipalojen ennaltaehkäisystä, ja kun vastaavaa
määräystä ei ole muille annettu, pelastustoimen tulee vastata myös ennaltaehkäisyssä käytettävästä
tilastotiedosta.
Valtakunnallisia vastuutahoja ovat Pelastusopisto sekä sisäministeriö ja aluehallintovirasto. Pelastuslain 379/2011 87 §:n mukaan pelastuslaitosten on toimitettava valtakunnallisesta tilastoinnista vastaaville tiedot maksutta. Sisäministeriö ja aluehallintovirasto tuottavat tilastoja pääasiassa omaan
käyttöönsä sekä EU:n käyttöön. Pelastusopisto toimittaa tilastoja kansalaisille, medialle, yrityksille
sekä sidosryhmille sekä tukee pelastuslaitoksia ja muita valtakunnallisia toimijoita tilastotuotannossa.
Alueellisina vastuutahoina ovat pelastuslaitokset.
Nykytilanteessa pelastustoimen tilastotuotannossa ei ole lainkaan päätoimista henkilöstöä, tilastot
tuotetaan muun työn ohessa. Pelastusopiston pelastuslain 91 § mukaisen toimenpiderekisterin tietojärjestelmän ylläpidosta vastaavat henkilöt tuottavat myös valtakunnallisa tilastoja, mutta tilastot
perustuvat vain toimenpiderekisteriin, eikä nykyinen henkilöresurssi mahdollista laajempaa tilastotuotantoa. Sisäministeriön ja aluehallintoviraston tilastotuotanto kohdistuu pääasiassa kunkin
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omassa työssä tarvittaviin tilastoihin, muu tilastotuotanto on pientä. Myös pelastuslaitosten tilastotuotanto hoidetaan oman työn ohella, tyypillisesti tiedon tarvitsija itse tuottaa tilasto. Tilastoja tuottavat lisäksi tietojärjestelmien pääkäyttäjät, kehittämisestä päätyönään tekevät, tai joissain tapauksissa viestinnästä vastaavat henkilöt.
Erityisenä muutostarpeena tilastotuotannon nykytilanteessa on resurssien vähyys sekä osin yhtenäisten valtakunnallisten määrittelyiden puute. Sisäministeriön pelastusosaston RTA-hankkeessa
tuotetaan helppokäyttöisiä tilastotyökaluja, joiden avulla useimmat toimialan sisäiset tilastotarpeet
saadaan tyydytettyä. Kuitenkin tietotarpeiden monipuolistuminen ja datan ja tietolähteiden määrän
moninkertaistuminen sekä yhtenäisten tilastokäytäntöjen puute tulee aiheuttamaan merkittävää resurssitarpeen lisääntymistä.
Selvitykset
Selvityksillä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä niiden datapohjaisten tietojen muodostamista, joissa
data joudutaan keräämään erityisesti kyseistä tarkoitusta varten. Datan kerääminen voi tapahtua
monella tavalla, mutta tyypillisesti kerättyä dataa rikastetaan yhdestä tai useasta lähteestä kerätyllä
tiedolla. Datan keräämistapoina ovat muun muassa (Webropol- tai muut vastaavat) sähköiset kyselyt sekä erilaiset haastattelut ja asiakirjapoiminnat. Jatkossa selvityksiä tullaan varmuudella tekemään myös muualta kuin jatkuvassa käytössä olevista datalähteistä. Näitä datalähteitä voisivat olla
esimerkiksi rakennustekniikan data, valvontakamera- tai muut kuvalähteet sekä muut Esineiden internetin (IoT) datalähteet.
Selvitystarpeiden määrä tulee lisääntymään jatkossa, johtuen kehityksen nopeutumisesta ja tiedolla
johtamisen lisääntyneistä tietotarpeista. Valtaosa tarvittavista selvityksistä tehdään nykyisin opiskelija- tai muina virkatyön ulkopuolisina töinä, mutta toimialan tietojohtamisen kehittyminen tulee siirtämään painopistettä virkatyönä tehtäviin selvityksiin. Tähän suuntaan ohjaa myös sekin nykyajan
ilmiö, jossa olemassa olevan datan määrä ei yleensä ole rajoittava tekijä, vaan datan hallinta ratkaisee sen käytön.
Analyysit
Analyyseillä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä jonkin tietyn datapohjaisen ilmiön kuvaamista niin,
että asiantuntija käyttää omaa asiantuntemustaan tietojen tulkinnassa. Analyysissä asiantuntija auttaa tilaston tarvitsijaa siinä, miten tilasto tulee tulkita. Tyypillisesti analyysiä varten tulee tuottaa
myös uusia tilastoja ja analyysiä varten tarvitsee tehdä selvityksiä.
Tilastoanalyysejä tarvitaan suhteellisen vähän niissä normaaleissa tietotarpeissa, joissa julkaistut
tilastot ovat riittävän hyvin ja täsmällisesti otsikoitu ja niistä on annettu riittävät metatiedot. Kuitenkin nykyisessä kompleksisessa data- ja tietotarvemaailmassa tämä ei riitä. Tarvitaan erittäin usein
tietoa, johon normaalit julkaistut tilastot eivät suoraan tarjoa vastausta. Siksi pelastustoimen tulee
varautua nykyistä merkittävästi haastavampien analyysien tekoon. Lisäksi kokonaisturvallisuustyö
tulee vaatimaan laaja-alaisempaa tarkastelua, kuin toimialan oman datan tarkastelu on.
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Kun tilastotuotannon asiakkaat painottuivat toimialan ulkopuolisiin tahoihin ja toimialan sisäisiin vähän tietoa käyttäviin henkilöihin, analyysien tärkeimmät asiakkaat ovat toimialan sisäiset paljon tietoa käyttävät henkilöt. Heillä on jatkossa yhä useammin tietotarpeita, joissa pelkkä datan työstäminen tilastoksi ei riitä, vaan asiantuntijan täytyy analysoida dataa huolellisesti, ennen kuin se on käyttökelpoista.
Tilastoanalyysejä tekevät nykyisin valtakunnallisella tasolla aluehallintoviranomaiset esimerkiksi
osana peruspalveluiden arviointia (Aluehallintovirasto 2019), sisäministeriön pelastusosasto ja Pelastusopiston tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut. Lisäksi tilastoanalyysejä tehdään osana erilaisia
tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Resurssien vähyydestä johtuen tilastoanalyysejä tehdään suhteellisen vähän ja vain sellaisista aiheista, joiden tiedetään varmuudella tuottavan hyödynnettävää tietoa. Siten useat ilmeisetkin analysointitarpeet jäävät toteuttamatta. Erityisesti ne uudet tietotarpeet, joista saattaisi saada merkittävää tietoa, mutta joiden lopputuloksesta ei voi analysointia aloitettaessa olla varmuutta, jäävät pääsääntöisesti tekemättä. Pelastustoimen strategian ensimmäinen tavoite, "Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ", osoittaa suoraan sen, miten merkityksellistä analysoinnin riittävä resursointi on (Pelastustoimen strategia 2025). Analysointia ei siten
voi jatkossakaan jättää pelkästään hankerahoituksella tehtäväksi, koska tarpeet ovat nopeampia ja
jatkuvampia kuin mihin hankerahoituksella voidaan vastata.

Paikkatietopohjaiset tietojen jalostuspalvelut
Paikkatietoa käytetään kaikissa tietojen jalostuspalveluiden tarjoamissa palveluissa. Tilastotuotannossa, selvityksissä sekä analyyseissä paikkatietoaineistoa on datassa ja sitä käytetään kaikessa tietojen visualisoinnissa. Paikkatietopohjaiset palvelut ovat kiinteä osa toimintaa, mutta ne on eroteltu
tässä opinnäytetyössä omaksi kohdakseen niiden vaatiman erityisen osaamisen vuoksi.
Muutostarpeita on tunnistettu erityisesti liittyen riskinhallintatyöhön. Pelastustoimen uudistushankeen Riskianalyysityöryhmä esitti loppuraportissaan paikkatietoalustan ylläpidon ja tietoaineistojen
jalostamisen keskittämistä (Pelastustoimen uudistushankkeen riskianalyysityöryhmä 2019, 4). Myös
kaikessa muussa toiminnassa on tunnistettu merkittävää resurssien lisäämistarvetta (Kääriä 2018,
6).
3.2.2 Tietolähteiden hallinta
Toimialan omien tietolähteiden sisältöön vaikuttaminen
Tietolähteiden sisällön hallinta on tietojen johtamisen sisäinen palvelu. Sille ei ole määritelty selkeää
vastuutahoa, vaan sitä tehdään osana kunkin tietojärjestelmän omaa hallintatyötä. Siten nykyisin on
osin käynyt niin, että tietojärjestelmää tehtäessä ei ole lainkaan huomioitu datapohjaisten tietojen
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hyödyntämistä, vaan keskitytään tietojärjestelmän muiden toimintojen kehittämiseen. Selkeän poikkeuksen tästä tekee toimenpiderekisterin tietojärjestelmä Pronto, joka on rakennettu alun perin tilastojärjestelmäksi ja sen ylläpidossa ja kehittämisessä on tiedon hyödyntäminen otettu huomioon.
Pelastustoimen toiminnassa syntyvien tietojen tulee olla yhdenmukaisia ja niitä tulee rikastaa tietojen käyttäjien tarpeiden mukaan. PESTO-hankkeessa tehtävässä kokonaisarkkitehtuurityössä tullaan
kuvaamaan tietojen keräämisen yhtenäistämisen tarpeet (Soininen 2019). Tämän toteutuminen
edellyttää, että tietojen jalostuspalveluilla on jatkossa aito mahdollisuus vaikuttaa kaikkien dataa
tuottavien tietojärjestelmien tietosisältöön ja toiminnollisuuksiin. Näitä tietojärjestelmiä ovat ainakin:


onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tietojärjestelmät



toimenpiderekisteri



pelastustoiminnan tietojärjestelmät



väestön suojaamisen tietojärjestelmät



varautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan tukemisen tietojärjestelmät



pelastuslaitosten tukitoiminnat
o

talouden hallinta

o

työvuorosuunnittelu

o

työajanhallintajärjestelmät

o

asiakaspalautteen keräämisjärjestelmät

o

sisäinen riskinhallinta, työsuojelu, työtapaturmat

o

kalustonhallinta

o

harjoitusten suunnittelu

o

toimenpidepalkkaisten ja vapaaehtoisten harjoitustiedot

Tilastotarpeiden huomioon ottamista kaikissa toimialan omissa tietojärjestelmissä pitää kehittää
merkittävästi. Kaikkien tietojärjestelmien hallintoon tulee tuoda kiinteäksi osaksi myös datan hyödyntämisen näkökulma. Vaikuttamistyö tarkoittaa käytännössä tietosisällöstä päättävissä ja päätöksiä valmistelevissa ohjaus- ja työryhmissä toimimista. Tietojärjestelmien kehittämiseksi siihen suuntaan, että data on paremmin hyödynnettävissä, tarvitaan myös erillisrahoitusta.
Ulkoisten tietolähteiden hallinta ja konvertointien määrittely
Pelastustoimi käyttää tulevaisuudessa yhä enemmän ulkoisia tietolähteitä. Tietolähteiden tiedot eivät
kuitenkaan ole suoraan kaikilta osin pelastustoimelle sopivassa muodossa eivätkä yhdistettävissä
pelastustoimen omiin tietoihin. Siksi tarvitaan tietolähteiden hallinta- ja konvertointityötä.
Tietolähteiden hallinta ja konvertointien määrittely ovat tietojen johtamisen sisäistä palvelua. Niillä ei
ole tällä hetkellä suoranaista vastuutahoa, mutta työtä tehdään tarpeen mukaan. Ulkoisten tietolähteiden käytön lisääntyessä työtä tarvitaan jatkossa selkeästi enemmän kuin sitä nyt tehdään. Lisäksi
työn tulee olla valtakunnallisesti koordinoitua, jotta tiedot ovat yhteismitallisia.
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3.2.3 Sisällön hallinta
Yhteisessä käytössä olevien raporttien sisällöstä tulee päättää yhteisesti kaikkien niiden tahojen
kanssa, jotka kyseistä raporttia käyttävät. RTA-yhteishankkeessa luotavat ohjausmekanismit soveltuvat tähän erinomaisesti. Siten tietojen jalostuspalveluiden tehtäviin ei sisälly varsinaista päätöksentekoa. Tietojen jalostuspalveluiden tehtävät ovat raporttien sisällöstä tehtävien päätösten valmistelu
ja toimeenpano.
Mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyö
Yhteisesti sovittuja valtakunnallisia mittareita ja indikaattoreita on pelastustoimessa vain muutamia,
esimerkiksi toimintavalmiusajan mittaamisesta on valtakunnallinen ohje. Mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyö on ollut vähäistä.
Yhteisesti päätettyjen mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyön voimakas lisääntyminen tulee
edellyttämään monimutkaisia laskukaavoja, joiden muodostamisessa kuvattavan asian ja datan tuntemus, sekä mittarin käyttötarkoituksen tuntemus ovat äärimmäisen tärkeäitä. Tämä työ on jatkuvaa, eikä mittareita ja indikaattoreita voi jättää päivittämättä niiden valmistuttua. Lisäksi pelastustoimen mittari- ja indikaattorityö on vasta niin alussa, että kestää useita vuosia ennen kuin mittareiden
ensimmäisetkään versiot saadaan tuotettua. Pohja tuleville mittareille on luotu Pelastustoimen indikaattorit-hankkeessa (Huuskonen 2017).
Raporttipohjien määrittely
Nykytilanteessa raporttipohjien ylläpitotyöstä vastaa Pronton osalta Pelastusopisto, muita yhteisesti
sovittuja raportointivälineitä ei ole. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on yhdenmukaistanut joitakin raportteja ja maakuntauudistus-hankkeessa on tehty raporttien yhtenäistämistyötä erityisesti
talouden osalta, mutta näitä ei ole viety raportointialustaan. Jatkossa on tietojen hyödyntämisen
kannalta äärimmäisen tärkeää, että raporttipohjien ja dashboardien määrittely ja ylläpitotyöhön on
käytettävissä riittävästi resursseja. Näitä töitä ei voida hajauttaa, vaan ne tulee tehdä yhdessä organisaatiossa.
Tuleva koko toimialan tietojohtaminen perustuu yhteisesti sovittuihin raporttipohjiin ja dashboardeihin. Jo nyt Prontosta on saatavissa 137 erilaista raporttipohjaa, ja kun tietolähteitä tulee lisää, tarvittavien raporttipohjien määrä moninkertaistuu. Kaikissa raporttipohjissa on lisäksi erilaisia visualisointimahdollisuuksia, vertailumahdollisuuksia sekä porautumismahdollisuuksia. Helppokäyttöisyyden
parantamiseksi raporttipohjat on pakko koota käyttötapauskohtaisiksi dashboardeiksi. Erilaisia
dashboardeja tarvitaan arvion mukaan vähintään 40 (Kääriä 2018, 7-8). Jokainen näistä vaatii merkittävää toteutus- ja ylläpitotyötä.
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Julkiset raportit
Julkiset raportit perustuvat samoihin tietoihin kuin toimialan sisäisetkin raportit ja niissä näytettävät
tiedot ovat saman tyyppisiä kuin toimialan sisäisissäkin raporteissa. Tietosuojakysymysten takia julkiset raportit on tässä muistiossa eroteltu muista raporttipohjista.
Ainoa julkinen raporttipohja on Pelastusopiston ylläpitämä OnlinePronto (https://prontonet.fi/Pronto3/online1/OnlineTilastot.htm). OnlineProntossa on pelastustoimen tehtävien lukumäärät
kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina.

3.2.4 Käyttäjäkoulutus ja neuvonta
Käyttäjäkoulutus ja käyttäjäneuvonta ovat keskeinen osa tietojohtamista. Tietojohtamisen palvelut
tulevat olemaan tulevaisuudessa hyvin monipuolisia ja ne tulevat mahdollistamaan monenlaisen tietojen saannin. Tietojen hyödyntäjien ja Analyst-käyttäjien käyttökoulutus ja -neuvonta tulevat ratkaisemaan sen, saadaanko järjestelmästä sen tarjoamat hyödyt toimialan käyttöön vai ei.
Poikkeuksena muusta tässä opinnäytetyössä valtakunnalliseksi tietojen jalostuspalveluksi laskettavista töistä, pelastuslaitosten Analyst-käyttäjien koulutus ja neuvonta ovat sisälletty mukaan tarkisteluihin. Muissa tässä opinnäytetyössä tarkasteltavissa palveluissa pelastuslaitosten tekemää alueellista työtä ei ole sisälletty mukaan tarkasteluihin.
Käyttäjien koulutus
Tietojen hyödyntäjät ja Analyst-käyttäjät tulee kouluttaa tietojärjestelmien käyttöön sekä tiedon
käyttöön. Erityisesti pelastustoimen päällystökoulutuksella koulutetaan tulevia tiedolla johtajia ja tiedon hyödyntäjiä. Nykytilanteessa peruskoulutusta annetaan Pelastusopiston tutkinto-opiskelijoille
Pronton ja paikkatietoanalysoinnin (MapInfo-ohjelma) osalta. Valtakunnallista täydennyskoulutusta
Pelastusopisto tarjoaa etäkoulutuksena. Lisäksi Pelastusopisto tarjoaa täydennyskoulutusta pelastuslaitosten Pronto-yhteyshenkilöille. Alueiden Pronto-yhteyshenkilöt vastaavat Pronton alueellisen käytön koulutuksesta.
Koulutuksessa tulee erottaa kolme eri koulutustarvetta:


Pelastusalan tutkintoon johtava koulutus sekä sopimushenkilöstön koulutus



uusien järjestelmien ja toimintatapojen koulutus alalla jo oleville sekä muiden kuin pelastusalan koulutuksen saaneiden uusien käyttäjien koulutus



täydennyskoulutus

Koulutuksen kaikilla koulutustapeilla on kaksi tasoa:


Tietojen hyödyntäjät



Analyst-käyttäjät
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Kun tilastointi- ja raportointijärjestelmä uudistuu, uusien välineiden käyttöönotto ja uudet toimintatavat aiheuttavat merkittävää lisäkoulutustarvetta. Tietojärjestelmän ylläpitäjillä tulee olemaan myös
oma vastuunsa kouluttamisessa. Pelastusopisto valtakunnallisena perus- ja täydennyskoulutusta tarjoavana tahona tulee kuitenkin olemaan keskeinen taho koulutuksessa myös uudistuksen jälkeen.
Käyttäjien neuvonta
Tietojärjestelmien ja tiedon käytössä tullaan kohtaamaan yksilökohtaisia neuvontatarpeita. Neuvontaa tarvitaan ajoittain kaikissa käyttäjäryhmissä, mutta erityisesti sitä tarvitsevat poikkeuksellisia tietotarpeita omaavat Analyst-käyttäjät, tutkijat ja opiskelijat. Nykyisin pelastustoimen tilastojärjestelmien käyttäjäneuvontaa on tarjolla vain Pronton osalta, ja sitä tarjoaa Pelastusopisto.
Käyttäjäneuvontaa kannattaa antaa samojen tahojen, jotka antavat myös koulutusta. Kouluttajilla
on paras osaaminen ja neuvontatyö kehittää myös koulutustyötä osoittamalla ne kysymykset, joihin
koulutus ei ole vastannut. Neuvontatyöhön tulee resursoida riittävästi henkilötyöaikaa, jotta sitä voi
tehdä laadukkaasti. Käyttäjäneuvonta on käytettyjen tietojen laadun varmistamisessa erittäin merkityksellistä.
3.3

Tietojen jalostuspalvelut Pohjoismaiden ja Viron pelastustoimessa
Valtakunnalliset pelastustoimen tietojen jalostuspalvelut Pohjoismaissa tuottavat tietoa lähinnä valtakunnallisia tietotarpeita, kuten lainsäädännön kehittämistä, varten. Alueelliset pelastuslaitokset tuottavat itse valtaosan tarvitsemistaan tiedoista. Siksi valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut ovat keskittyneet keräämään ja analysoimaan lähinnä perustietoja. Näitä ovat tiedot tapahtuneista onnettomuuksista ja pelastuslaitosten tehtävämääristä. Virossa sitä vastoin on valtiollinen pelastustoimi ja
tietojen jalostuspalvelut palvelevat valtakunnallisten käyttäjien lisäksi suoraan myös alueellisia toimijoita.
Tietojen keräyksessä tilastointia varten eri Pohjoismaissa ja Virossa on merkittäviä eroja. Virossa
tiedot kerätään suoraan siihen tietojärjestelmään, josta valtakunnallinen analysointi tehdään. Ruotsissa taas tietojen toimittaminen valtakunnalliseen järjestelmään on osin vapaaehtoista eikä toimitettujen tietojen yhtenäisyys ole riittävällä tasolla. Suomi, Tanska ja Norja sijoittuvat näiden ääripäiden
välille. Siten datan keräämiskustannukset vaihtelevat ja erityisesti datan laadun ylläpitoon vaaditaan
erilaiset järjestelmät. Myös saadut tulokset poikkeavat toisistaan, Ruotsissa voi vain haaveilla siitä
datasta, joka Virossa on käytettävissä. Kuvassa 5 on havainnollistettu tiedon keräämisen erilaisuutta.
Ruotsissa on pohjoismaista pienimmät yhteisten tietojen lakivaatimukset ja Virossa yhtenäisyys on
viety pisimmälle. Toisaalta Ruotsissa on suurimmat analysointiresurssit, joten he pystyvät tuottamaan muita maita parempia ja syvemmälle meneviä analyysejä (Nyborg 2018, 3.)
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Kuva 5. Lakivaatimukset tietojen keräämisestä Pohjoismaissa ja Virossa. (Nyborg 2018, 3)

Eri maiden tilastojärjestelyiden kustannukset on esitetty taulukossa 1. Tätä vertailua tulkittaessa on
huomioitava, että tähän taulukkoon kootut tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia, esimerkiksi
Norjassa on juuri tehty organisaatiomuutos eivätkä kaikki kustannukset vielä ole nähtävillä. Virossa
taas on juuri otettu käyttöön uudet tietojärjestelmät, ja niistä koituvat kertaluontoiset erät nostavat
kustannuksia. Norjassa ei ole lainkaan lisenssikustannuksia, johtuen norjalaisten valitsemasta linjasta tehdä tietojärjestelmät pelastusviraston omana työnä. Valittu linja näkyy kustannusten pienuutena, mutta vaikeuttaa todennäköisesti muiden tietolähteiden ja visualisointimahdollisuuksien käyttöä. (Nyborg 2018, 8.)
Norjaa ja Tanskaa lukuun ottamatta muut Pohjoismaat täydentävät omia tietokantojaan muiden tietolähteiden tiedoilla. Rikastamista tehdään sekä jatkuvana toimintona, että erityisiin analyyseihin
käytettävinä yksittäisinä tietokokonaisuuksina. Viron pelastustoimen ei tarvitse maksaa muilta viranomaisilta peräisin olevista tiedosta. Tanskassa taas käytännössä kaikki tarvittavat tiedot olisivat nykyisin maksullisia, mutta tietojen käyttöä ja jakamista edistävät toimenpiteet onkin jo käynnistetty.
Ruotsissa nykyisin käytettävät aineistot ovat suurelta osin ilmaisia, vaikka jotkut erityiset tietokannat, kuten sosioekonomiset tiedot, ovat maksullisia. (Taulukko 1.) (Nyborg 2018, 6.)
Tilastojärjestelyiden kokonaiskustannuksissa edullisimmat Norja ja Tanska eivät, muista maista poiketen, rikasta pelastustoiminnasta saatavaa tietoa muiden tietolähteiden tiedoilla, joten se vaikuttaa
kustannuksia alentavasti. Kokonaiskustannuksiltaan kalleimman Viron suurin ero muihin maihin on

26 (54)
lisenssimaksujen suuruus. Tämä johtuu siitä, että heillä on käytössään varsin monipuoliset kaupallisesti tuotetut analysointi-, visualisointi- ja julkaisuvälineet. Tanskassa käytetään huomattavan paljon resursseja tietojen kirjaajien koulutukseen ja neuvontaan. Suomen kustannukset ovat keskitasoa, erityisen vähän rahaa verrattuna muihin maihin on käytetty käyttäjäkoulutukseen ja neuvontaan. Tämä johtuu siitä, että Suomen tilastojärjestelmä, Pronto, on ollut jo pitkään käytössä ja toiminta on vakiintunut. Myös Suomessa käytössä oleva etäkoulutusmalli on edullinen, eikä tähän ei
ole huomioitu pelastuslaitosten yhteyshenkilöiden tekemää koulutusta. Koska Pronto on vanha järjestelmä, Suomen ylläpitokustannukset ovat kasvaneet muita maita suuremmiksi. Kehittämiskustannukset ovat taas Viroa ja Ruotsia edullisemmalla tasolla. (Taulukko 1.) (Nyborg 2018, 8.)

Lisenssit

Käyttökustannukset

Kehittämiskustannukset

Laadunhallinnan ja käyttäjätuen kustannukset

Muut kustannukset

Yhteensä

Ruotsi

40 775

152 905

229 358

29 052

-

452 090

Viro

153 495

254 400

235 631

21 600

-

665 108

Suomi

11 300

262 500

160 000

4 000

3 700

441 500

Tanska

36 828

145 161

108 871

80 645

13 441

384 946

-

77 559

35 160

25 853

63 083

201 655

Euroa

Norja

Taulukko 1. Pelastustoimen tilastojärjestelmien kustannukset Pohjoismaissa ja Virossa (Nyborg
2018, 8)
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4

EHDOTUKSET TIETOJEN JALOSTUSPALVELUIDEN JÄRJESTELYIKSI
Tässä luvussa tehdään ehdotus pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden järjestelyistä. Osa tarvittavista tehtävistä on sellaisia, joiden vastuutahosta ei ole epäselvyyttä. Luvussa
4.1. käsitellään koko valtakunnallista tietojen jalostuspalveluita ja luvussa 4.2. ja 4.3. käsitellään
vain niitä toimintoja, joiden vastuutahon määrittelyllä on merkitystä.
Tietojen jalostuspalveluiden tarvitseman henkilötyön määrä riippuu järjestelyistä ja eri järjestelyiden
mukainen henkilötyön määrä on esitetty yhteenvetoluvussa 5.

4.1

Resurssitarpeet

4.1.1 Osaamistarpeet
Tietojen jalostuspalveluiden tuottamisessa vaadittava osaaminen on varsin laajaa. Tarvitaan osaamista sekä mitattavasta asiasta ja tietojen käytöstä, että jalostuspalveluiden tuottamisessa käytettävistä menetelmistä ja välineistä. Siten erityiset tietojen jalostuspalveluilta vaadittavat osaamisalueet
ovat








tilastot, indikaattorit ja analysointi
o

tiedon louhinta

o

tilasto- ja analysointiosaaminen

o

paikkatiedon hyödyntäminen

o

tekoälyn hyödyntäminen

o

visualisointi

o

tutkimusosaaminen

toimialakohtainen osaaminen
o

pelastustoiminta

o

onnettomuuksien ehkäisy

o

varautumisen tukeminen

o

henkilöstö, talous, hallinto, resurssit

o

ensihoitopalveluiden tuottaminen

o

toimintaympäristö

teknologia
o

teknologiajohtaminen

o

analysointi- ja visualisointivälineet

o

tietoaltaat ja yhteydet

pedagogia

Osaamistarpeista kaikki eivät ole niin eriytyneitä, että jokaiseen tarvittaisiin erillinen henkilö tekemään sitä. Osa osaamistarpeista tulee täytettyä myös siten, että yksi henkilö hallitsee useita osaamisalueita.
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4.1.2 ICT-välineet
Tietojen jalostuspalvelut tarvitsevat käyttöönsä seuraavat tietojärjestelmät:


normaalit toimisto-ohjelmat



BI-ohjelma



haastavampia tietotarpeita palveleva tilastolliseen analyysiin ja aineistojen muokkauksen
ohjelma (esimerkiksi R)



tietoaltaan hallitsemisvälineet
o

tietolähteiden hallinta

o

metatietojen hallinta

o

datan lisääminen



yhteydet tietoläheteisiin sekä julkaisuvälineisiin



ohjelmistorobotti



julkaisutyökalut



visualisointityökalut



paikkatietopohjaisen datan analysointi- ja visualisointityökalut



kyselyjen järjestämisohjelmat (esimerkiksi Webropol)

Osa toiminnoista voidaan tehdä samoilla välineillä, joten tarvittavien välineiden määrä ei välttämättä
ole näin suuri. Osa välineistä on myös samoja, kuin mitä toimialalla yleisesti on käytössä. Osa välineistä taas on mielekästä olla vain tietojen jalostuspalveluiden käytössä. Yllä olevan listan lisäksi tulee varautua tekoälyn käyttöönottoon, erityisesti datan louhinnassa.
4.1.3 Valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden toteuttajaorganisaatio
Valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut tulevat tarvitsemaan oman erityisesti siihen keskittyvän tiiminsä. Tiimin toteuttajaorganisaation tulee olla valtiollisella toimijalla eikä sitä voida järjestää pelastuslaitoksen tai kolmannen sektorin voimin. (Sisäministeriön pelastusosaston ja Pelastusopiston yhteispalaveri 24.10.2018).
Nykyisin lainsäädännössä tilastotiedon rajoittamaton tiedonsaantioikeus on Pelastusopistolla, sisäministeriöllä ja aluehallintoviranomaisella (Pelastuslaki 87 §). Tietojen jalostuspalveluiden tuottamisessa alueellisen toimijan voimin kohdataan eturistiriitoja eikä valtiollisella valvonnalla voida poissulkea mahdollista tarkoituksellista vinoutunutta tietotuotantoa. Koska toiminta on jatkuvaa ja viranomaistoiminnan keskiössä, kolmannen sektorin toimijakaan ei tule kysymykseen. Siten alueelliselle
toimijalle tai kolmannen sektorin toimijalle ei voida antaa työssä tarvittavaa lakisääteistä oikeutta
tilastotiedon saamiseen.
Osa toiminnoista on sellaisia, ettei toimijan ole välttämätöntä olla valtiollinen toimija. Nämä toiminnot on kuvattu luvussa 4.3.
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Tietojen jalostuspalvelutiimin toteuttajaorganisaatiolle on kaksi vaihtoehtoa: Pelastusopiston TKIpalvelut ja sisäministeriön pelastusosasto. Molemmilla näillä tahoilla on jo nyt, tai on rakennettavissa, luontevat yhteydet tiedolla johtaviin henkilöihin. Lisäksi molemmilla tahoilla on riittävä ymmärrys toimialasta toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.
Pelastusopisto tulee jatkossakin joka olemaan pelastusalan koulutusorganisaatio, joten Pelastusopiston TKI-palveluissa tietojen jalostuspalvelut saavat synergiaetua muun koulutuksen kanssa. Myös
käytännön tutkimustyöhön Pelastusopiston TKI-palveluista on läheisempi päivittäinen yhteistyö, johtuen Pelastusopiston TKI-työn koordinointivastuusta (Pelastusopistolaki 2 §). Lisäksi Pelastusopistolla on jo nyt osaamista tietojen jalostuspalveluiden tuottamisesta sekä valmiit fasiliteetit ja rakenteet palveluiden tuottamiseksi. Nykyisestä toimenpiderekisterin ylläpitotyöstä saadaan myös huomattavaa synergiaetua tietojen jalostuspalveluiden kanssa.
Tietojen jalostuspalveluiden tulee toimia tiiviissä yhteistyössä tietoja käyttävien päätöksentekijöiden
kanssa. Sisäministeriöstä on luontevat yhteydet valtakunnallisen tason päätöksentekijöihin, ja Pelastusopistollakin ne ovat riittävällä tasolla. Alueellisen tason päätöksentekijöihin, sekä työssä käytettävää dataa tuottaviin organisaatioihin, on molemmista tahoista yhtä hyvät luonnolliset yhteydet. Sisäministeriössä käytössä oleva palkkausjärjestelmä mahdollistaa tietojen jalostuspalveluiden asiantuntijoille korkeamman palkan kuin Pelastusopiston palkkausjärjestelmä. Siten sisäministeriöllä saattaa
olla paremmat rekrytointimahdollisuudet.

4.1.4 Henkilötyön määrä
Tietojen jalostuspalveluiden vaatimat henkilöresurssit kummassakin vaihtoehdossa on kuvattu taulukossa 2. Taulukossa ei ole huomioitu erillisrahoitettuja palveluita, kuten tutkimushankkeiden osana
tehtäviä töitä. Nykyresurssilla taulukossa 2 tarkoitetaan Pelastusopiston TKI-palveluiden tilastotiimiä.
Taulukossa olevalla hajautetun mallin lisäystarpeella tarkoitetaan valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden lisäystarvetta Pelastusopiston nykyisen tilastotiimin lisäksi. Näiden lisäksi hajautetussa
mallissa työtä siirtyy muille tekijöille. Työmäärä on kuvattu taulukon 2 sarakkeessa: "Hajautetussa
mallissa muille tahoille siirrettävissä". Hajautetussa mallissa työmäärä yhteensä on suurempi kuin
yhtenäisessä mallissa, ja erotus on kuvattu sarakkeessa "Hajautetun ja yhtenäisen mallin erotus".
Vaadittu henkilöresurssi riippuu merkittävästi siitä, mitä palveluita tietojen jalostuspalveluiden odotetaan tuottavan. Vimanan ja sisäministeriön RTA-yhteishankkeen haastatteluissa nousi esiin yksitoista
tiedon jalostamiseen liittyvää tarvetta (kuva 6). Kaikki nämä tarpeet vaativat toteutuakseen toimivan
ICT:n lisäksi myös hyvin toimivia tietojen jalostuspalveluita. Lisäksi useissa haastatteluissa esiin tuoduissa tiedon keruun ja varastoinnin, tiedon käytön ja ydintiedon hallinnan tarpeissa vaaditaan tietojen jalostuspalveluilta toimivuutta. Siten teknisen järjestelmän mahdollistamat toiminnot saadaan
toteutettua. (Kääriä 2018, 6.)
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Kuva 6. Haastatteluiden esiin tuomat tietotarpeet (Kääriä 2018, 6).

Arvioni mukaan valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut tarvitsevat 5,5 HTV:a henkilöresurssin. Kun
tähän lisätään toimenpiderekisterin ylläpitotyö, resurssitarve on yhteensä 6 HTV:a. Pelastusopiston
henkilöresurssi tähän toimintoon on nykyisin 1,5 HTV:a, joten lisäystarve on 4,5 HTV:a. Jos tietojen
jalostuspalvelut hajautetaan, muille tahoille on siirrettävissä 1,8 HTV:a. Valtakunnallisten tietojen
jalostuspalveluiden ja muille siirretyn työn henkilöresurssitarve on silloin yhteensä 6,8 HTV:a. Tämä
on 0,8 HTV:a suurempi kuin yhtenäisessä mallissa. Siten hajautetussa mallissa Pelastusopiston nykyisen tilastotiimin lisäksi valtakunnallisiin tietojen jalostuspalveluihin tarvitaan lisää 3,5 HTV:a. Tämän opinnäytetyön luvuissa 4.2. ja 4.3. erotellaan eri mallien vaatimat työmäärät tarkemmin. (Taulukko 2.)

31 (54)
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Taulukko 2. Valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden henkilötyön määrän vertailu HTV
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4.2

Yhtenäiset tietojen jalostuspalvelut
Yhtenäisissä tietojen jalostuspalveluissa palvelut on resursoitu siten, että tietojen hyödyntäjille pystytään tuottamaan käyttökelpoiset raporttipohjat kaikkiin tyypillisiin tietotarpeisiin. Lisäksi tietojen
jalostuspalvelut pystyvät tuottamaan erityisiä raportteja tietojen hyödyntäjien tietotarpeisiin. Toimialan sisäiselle datalle ei tässä mallissa aseteta niin suuria muotovaatimuksia, koska tietojen jalostuspalveluilla on kyky jatkojalostaa datasta käyttökelpoisempaa.

4.2.1 Tiedon jalostus
Tilastot
Tilastotuotannon pääasialliset tilastotuotteet ovat


yleisjulkaisut (esimerkiksi Pelastustoimen taskutilasto 2013-2017)



tiettyyn tarpeeseen tuotetut erityistilastot



ajankohtaisten tai muussa tilastotyössä havaittujen tilastonostojen julkaiseminen (esimerkiksi Twitterissä).

Tilastojen visualisointi kuuluu keskeisesti tilastotuotantoon. Suurin osa tilastotiedosta on monimutkaista ja tilastojen visualisointi auttaa tulkitsijaa löytämään tilastotiedoista olennaisen tiedon.
Yhtenäisissä tietojen jalostuspalveluissa tietojen tarvitsijoita pyritään palvelemaan suoraan. Usein
toistuvissa tietotarpeissa optimaalista palvelua on se, että tuotetaan raporttipohja, josta tiedon tarvitsija saa tarvitsemansa tiedot. Erityistilastoja tarvitaan laajasti ja tarvitsijoita on kaikissa kohderyhmissä. Erityisesti media tarvitsee valtakunnallisia tilastoja usein nopealla aikataululla. Siksi tilastotuotannossa tulisi ottaa käyttöön yksi palvelupuhelinnumero ja sähköposti, johon vastataan osin myös
virka-ajan ulkopuolella. Nykytilanteessa erityistilastopyyntöjä tulee Pelastusopistolle yli 100 kertaa
vuodessa. On oletettavaa, että jos tieto tilastopalveluiden olemassaolosta lisääntyy, tilastopyyntöjen
määrä kasvaa huomattavasti.
Arvioni mukaan valtakunnallisten tilastopalveluiden resurssitarve on 1,1 HTV:a. Nykyisin Pelastusopistolla on käytettävissä tilastotuotantoon 0,4 HTV:a (Taulukko 2.)
Analyysit
Tilastoanalyysejä tarvitaan suhteellisen vähän niissä normaaleissa tietotarpeissa, joissa julkaistut
tilastot ovat riittävän hyvin ja täsmällisesti otsikoitu ja niistä on annettu riittävät metatiedot. Kuitenkin nykyisessä kompleksisessa data- ja tietotarvemaailmassa tämä ei riitä. Tarvitaan erittäin usein
tietoa, johon normaalit julkaistut tilastot eivät suoraan tarjoa vastausta. Siksi pelastustoimen tulee
varautua nykyistä merkittävästi haastavampien analyysien tekoon.
Analyyseissä painottuu toimialan tuntemus. Analyysin tekijällä pitää olla asiantuntemusta sekä käsiteltävästä aiheesta, että analysointimenetelmistä. Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten
tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan analyysien tekemiseen 0,4 HTV:a. Nykyisin
Pelastusopistolla on käytettävissä analysointiin 0,1 HTV:a. (Taulukko 2.)
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Selvitykset
Selvityksissä kerättävän datan keräämistapoina ovat muun muassa sähköiset kyselyt sekä erilaiset
haastattelut ja asiakirjapoiminnat. Jatkossa selvityksiä tullaan varmuudella tekemään myös muualta
kuin jatkuvassa käytössä olevista datalähteistä. Näitä datalähteitä voisivat olla esimerkiksi rakennustekniikan data, valvontakamera- tai muut kuvalähteet sekä muut Esineiden internetin (IoT) datalähteet.
Selvitystarpeiden määrä tulee lisääntymään jatkossa, johtuen kehityksen nopeutumisesta ja tiedolla
johtamisen lisääntyneistä tietotarpeista. Valtaosa tarvittavista selvityksistä tehdään nykyisin opiskelija- tai muina virkatyön ulkopuolisina töinä, mutta toimialan tietojohtamisen kehittyminen tulee siirtämään painopistettä virkatyönä tehtäviin selvityksiin.
Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan selvitysten tekemiseen 0,2 HTV:a. Nykyisin Pelastusopistolla on käytettävissä analysointiin
0,1 HTV:a. (Taulukko 2.)
Paikkatietopohjaiset tietojen jalostuspalvelut
Paikkatietoa käytetään kaikissa tietojen jalostuspalveluiden tarjoamissa palveluissa. Tilastotuotannossa, selvityksissä ja analyyseissä paikkatietoaineistoa on datassa ja sitä käytetään kaikessa tietojen visualisoinnissa.
Muutostarpeita on tunnistettu erityisesti liittyen riskinhallintatyöhön. Pelastustoimen uudistushankeen Riskianalyysityöryhmä esitti loppuraportissaan paikkatietoalustan ylläpidon ja tietoaineistojen
jalostamisen keskittämistä (Pelastustoimen uudistushankkeen riskianalyysityöryhmä 2019, 4). Myös
kaikessa muussa toiminnassa on tunnistettu merkittävää resurssien lisäämistarvetta.
Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan paikkatietopohjaiseen palveluun 1,0 HTV:a. Nykyisin Pelastusopistolla ei ole käytettävissä
resurssia paikkatietopohjaisiin palveluihin. (Taulukko 2.)

4.2.2 Tietolähteiden hallinta
Toimialan omien tietolähteiden sisältöön vaikuttaminen
Tietolähteiden sisällön hallinta on tietojen johtamisen sisäinen palvelu. Nykyisin on osin käynyt niin,
että tietojärjestelmää tehtäessä ei ole otettu huomioon datapohjaisten tietojen hyödyntämistä, vaan
keskitytään tietojärjestelmän muiden toimintojen kehittämiseen. Poikkeuksen tästä tekee toimenpiderekisterin tietojärjestelmä Pronto, joka on rakennettu alun perin tilastojärjestelmäksi ja sen ylläpidossa ja kehittämisessä on tiedon hyödyntäminen otettu huomioon.
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Tilastotarpeiden huomioon ottamista kaikissa toimialan omissa tietojärjestelmissä pitää kehittää
merkittävästi. Kaikkien tietojärjestelmien hallintoon tulee tuoda kiinteäksi osaksi myös datan hyödyntämisen näkökulma. Vaikuttamistyö tarkoittaa käytännössä tietosisällöstä päättävissä ja päätöksiä valmistelevissa ohjaus- ja työryhmissä toimimista.
Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan toimialan sisäisten tietolähteiden sisältöön vaikuttamiseen Pronton vaikuttamisen lisäksi 0,3
HTV:a. Nykyisin Pelastusopistolla ei ole käytettävissä resurssia tietolähteiden sisältöön vaikuttamiseen. (Taulukko 2.)

Ulkoisten tietolähteiden hallinta, konvertointien määrittely
Pelastustoimi käyttää tulevaisuudessa yhä enemmän ulkoisia tietolähteitä. Tietolähteiden tiedot eivät
kuitenkaan ole suoraan kaikilta osin pelastustoimelle sopivassa muodossa eivätkä yhdistettävissä
pelastustoimen omiin tietoihin. Siksi tarvitaan tietolähteiden hallinta- ja konvertointityötä.
Tietolähteiden hallinta ja konvertointien määrittely ovat tietojen johtamisen sisäistä palvelua. Ulkoisten tietolähteiden käytön lisääntyessä työtä tarvitaan jatkossa selkeästi enemmän kuin sitä nyt tehdään. Lisäksi työn tulee olla valtakunnallisesti koordinoitua, jotta tiedot olisivat yhteismitallisia.
Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan ulkoisten tietolähteiden määrittelyyn ja konvertointiin 0,3 HTV:a. Nykyisin Pelastusopistolla
ei ole käytettävissä resurssia tähän tarkoitukseen. (Taulukko 2.)

4.2.3 Sisällön hallinta
Tietojen jalostuspalveluiden tehtävät sisällön hallinnassa ovat raporttien sisällöstä tehtävien päätösten valmistelu ja toimeenpano. Varsinainen päätöksenteko ei sisälly jalostuspalveluihin.
Mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyö
Yhteisesti päätettyjen mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyö tulee edellyttämään monimutkaisia
laskukaavoja, joiden muodostamisessa kuvattavan asian ja datan tuntemus, sekä mittarin käyttötarkoituksen tuntemus ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä työ on jatkuvaa, eikä mittareita ja indikaattoreita voi jättää päivittämättä niiden valmistuttua.
Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyöhön 0,4 HTV:a. Nykyisin Pelastusopistolla ei ole
käytettävissä resurssia tähän tarkoitukseen. (taulukko 2.)
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Raporttipohjien määrittely
Tuleva koko toimialan tietojohtaminen perustuu yhteisesti sovittuihin raporttipohjiin ja dashboardeihin. Raporttipohjissa tulee olla erilaisia visualisointimahdollisuuksia, vertailumahdollisuuksia sekä porautumismahdollisuuksia. Helppokäyttöisyyden parantamiseksi raporttipohjat on koottava käyttötapauskohtaisiksi dashboardeiksi. Näitä erilaisia dashboardeja tarvitaan arvion mukaan pelastustoimessa vähintään 40 (Kääriä 2018, 7-8). Jokainen näistä vaatii merkittävää toteutus- ja ylläpitotyötä.
Jatkossa on tietojen hyödyntämisen kannalta äärimmäisen tärkeää, että raporttipohjien ja dashboardien määrittely ja ylläpitotyöhön on käytettävissä riittävästi resursseja. Näitä töitä ei voi hajauttaa,
vaan ne tulee tehdä yhdessä organisaatiossa.
Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan raporttipohjien määrittelyyn 0,9 HTV:a. Nykyisin Pelastusopisto käyttää raporttipohjien
määrittelyyn 0,1 HTV:a. (Taulukko 2.)
Julkiset raportit
Julkiset raportit perustuvat samoihin tietoihin kuin toimialan sisäisetkin raportit. Niissä näytettävät
tiedot ovat saman tyyppisiä kuin toimialan sisäisissäkin raporteissa.
Arvioni mukaan pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan julkisten raporttien määrittelyyn ja ylläpitoon 0,2 HTV:a. Nykyisin Pelastusopisto käyttää
julkisten raporttipohjien ylläpitoon 0,1 HTV:a. (Taulukko 2.)

4.2.4 Käyttäjäkoulutus ja neuvonta
Käyttäjäkoulutus ja käyttäjäneuvonta ovat keskeinen osa tietojohtamista. Tietojohtamisen palvelut
tulevat olemaan tulevaisuudessa hyvin monipuolisia ja ne tulevat mahdollistamaan monenlaisen tietojen saannin. Tietojen hyödyntäjien ja Analyst-käyttäjien käyttökoulutus ja -neuvonta tulevat ratkaisemaan sen, saadaanko järjestelmästä sen tarjoamat hyödyt toimialan käyttöön vai ei. Poikkeuksena muihin tässä opinnäytetyössä valtakunnallisiin tietojen jalostuspalveluihin laskettavista töistä,
pelastuslaitosten Analyst-käyttäjien koulutus ja neuvonta ovat sisälletty mukaan tarkisteluihin.
Tietojen hyödyntäjät ja Analyst-käyttäjät tulee kouluttaa tietojärjestelmien käyttöön sekä tiedon
käyttöön. Koulutuksessa tulee erottaa kolme eri koulutustarvetta:


Pelastusalan tutkintoon johtava koulutus sekä sopimushenkilöstön koulutus



uusien järjestelmien ja toimintatapojen koulutus alalla jo oleville sekä muiden kuin pelastusalan koulutuksen saaneiden uusien käyttäjien koulutus



täydennyskoulutus
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Koulutuksen kaikilla koulutustapeilla on kaksi tasoa:


Tietojen hyödyntäjät



Analyst-käyttäjät

Kun tilastointi- ja raportointijärjestelmä uudistuu, tulee siitä merkittävää lisäkoulutustarvetta. Tietojärjestelmän ylläpitäjillä tulee olemaan oma vastuunsa kouluttamisessa, mutta myös tietojen hyödyntäjien koulutusta tarvitaan lisää. Tässä opinnäytetyössä esitetyissä laskelmissa ei ole mukana
uusien tietojärjestelmien käyttöönottovaiheen erillisrahoitettua koulutusta.
Tietojärjestelmien ja tiedon käytössä tullaan kohtaamaan yksilökohtaisia neuvontatarpeita. Neuvontaa tarvitaan ajoittain kaikissa käyttäjäryhmissä, mutta erityisesti sitä tarvitsevat poikkeuksellisia tietotarpeita omaavat Analyst-käyttäjät, tutkijat ja opiskelijat.
Arvioni mukaan valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan tietojen
käyttäjien koulutukseen ja neuvontaan 0,4 HTV:a sekä Analyst-käyttäjien koulutukseen ja neuvontaan 0,1 HTV:a. Nykyisin Pelastusopisto käyttää kaikkeen tietojen jalostuksen koulutukseen ja neuvontaan 0,1 HTV:a. (Taulukko 2.)

4.3

Hajautetut tietojen jalostuspalvelut
Hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa palveluiden tärkein tehtävä on valtakunnallisten tietojen
jalostuspalveluiden koordinointi ja muiden työn tukeminen. Itse tehdään ne työt, joita ei voi jättää
tiedon loppukäyttäjille ja hyödyntäjille tai siirtää toimialan sisäisen datan tuottajille. Näitä töitä ovat
ainakin salassa pidettävän aineiston käsittely sekä aineistosta tehtävät tilastot ja raporttipohjien
määrittelyt. Lisäksi tehdään ne työt, joiden itse tekemisellä saavutetaan merkittävää synergiaetua.

4.3.1 Tiedon jalostus
Tilastot
Tilastotuotannon pääasialliset tilastotuotteet ovat


yleisjulkaisut, esimerkiksi Pelastustoimen taskutilasto 2014-2018 (Ketola ja Kokki 2019)



tiettyyn tarpeeseen tuotetut erityistilastot



ajankohtaisten tai muussa tilastotyössä havaittujen tilastonostojen julkaiseminen, esimerkiksi Twitterissä.

Tilastojen visualisointi kuuluu keskeisesti tilastotuotantoon. Suurin osa tilastotiedosta on monimutkaista ja tilastojen visualisointi auttaa tulkitsijaa löytämään tilastotiedoista olennaisen.
Hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa tietojen käyttäjät tuottavat pääasiassa itse tarvitsemansa
tilastot. Myös yhtenäisissä tietojen jalostuspalveluissa suurin osa tietotarpeista tyydytetään valmiiden raporttipohjien ja dashboardien kautta, mutta hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa myös
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valtaosa harvemmin tarvittavista tilastoista tuotetaan itse. Jotta tämä onnistuu, tulee tietojärjestelmien tukea tätä toimintaa. Raporttipohjia tulee olla merkittävästi enemmän kuin yhtenäisessä mallissa ja niiden yhtenäiseen ja selkeään merkitsemistapaan ja porautumismahdollisuuksiin tulee panostaa. Lisäksi käyttäjäkolutukseen ja käyttäjäneuvontaan pitää panostaa. Vaikka kaikki nämä edellytykset toteutuisivat, hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa on silti suurempi tietojen väärinymmärryksen ja epäyhtenäisen tiedon käytön mahdollisuus kuin yhtenäisissä tietojen jalostuspalveluissa. Hajautetussa mallissakin tietojen jalostuspalveluiden tulee kyetä vastaamaan poikkeuksellisiin
tietotarpeisiin sekä toimialan ulkopuolisten tahojen niihin tietotarpeisiin, joihin valmisraporteilla ei
voida vastata.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille voidaan siirtää tilastotuotantotyötä 0,6 HTV:a ja
valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan 0,5 HTV:a (Taulukko 2.)
Selvitykset
Selvityksissä kerättävän datan keräämistapoina ovat muun muassa sähköiset kyselyt, erilaiset haastattelut, asiakirjapoiminnat ja muut datalähteet. Selvitysten tekemisessä korostuu tietotarpeen määrittely ja siten selvityksien hajauttaminen tietojen tarvitsijalle toimii useimmissa tapauksissa hyvin.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa voidaan siirtää selvitystyötä 0,1 HTV:a. Pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan 0,1 HTV:a. (Taulukko 2.)
Analyysit
Analyyseissä painottuu toimialan tuntemus. Analyysin tekijällä pitää olla asiantuntemusta sekä käsiteltävästä aiheesta, että analysointimenetelmistä. Siksi suhteellisen harvoilla tahoilla on mahdollisuuksia analyysien tekemiseen ja hajautetut analyysit lisäävät väärinymmärryksen riskiä. Lisäksi joitakin analyysejä voi jäädä tekemättä. Käyttäjäkoulutuksen ja neuvonnan lisääminen tulevat olemaan
pääasiallinen keino hallita näitä riskejä.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille voidaan siirtää analysointityötä 0,2 HTV:a ja
valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan 0,1 HTV:a (Taulukko 2.)
Paikkatietopohjaiset tietojen jalostuspalvelut
Paikkatietoa käytetään kaikissa tietojen jalostuspalveluiden tarjoamissa palveluissa. Tilastotuotannossa, selvityksissä ja analyyseissä paikkatietoaineistoa on datassa, ja sitä käytetään kaikessa tietojen visualisoinnissa. Paikkatietoalustan ylläpidon ja tietoaineistojen jalostamisessa on myös merkittävästi työtä.
Hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa paikkatietoalustan ylläpito tulee olla valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden ylläpitämänä. Myös osa tietoaineistojen jalostamisesta ja tilastojen visualisoimisesta pitää olla tietojen jalostuspalveluiden hallinnassa. Muut osat voidaan hajauttaa, mutta työn
tekijöiden riittävästä resursoinnista tulee huolehtia samoin kuin käyttäjien koulutuksesta ja neuvon-
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nasta. Hajauttamisessa menetetään jonkin verran synergiaetua, jota paikkatietopohjaisissa palveluissa ja muissa tietojen jalostuspalveluissa saavutetaan. Näistä syistä Pelastustoimen uudistushankeen Riskianalyysityöryhmä esitti loppuraportissaan paikkatietoalustan ylläpidon ja tietoaineistojen
jalostamisen keskittämistä (Pelastustoimen uudistushankkeen riskianalyysi-työryhmä 2019, 4).
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille voidaan siirtää paikkatietopohjaista työtä 0,6
HTV:a ja pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan
0,4 HTV:a (Taulukko 2.)

4.3.2 Tietolähteiden hallinta
Toimialan omien tietolähteiden sisältöön vaikuttaminen
Vaikuttamistyö tarkoittaa käytännössä tietosisällöstä päättävissä ja päätöksiä valmistelevissa ohjausja työryhmissä toimimista. Tätä työtä ei voi hajauttaa, vaan tietojen jalostuspalveluiden on tehtävä
se kokonaisuudessaan. Muutoin yhtenäisyys ei käytännössä toteudu.
Ulkoisten tietolähteiden hallinta, konvertointien määrittely
Pelastustoimi käyttää tulevaisuudessa yhä enemmän ulkoisia tietolähteitä. Tietolähteiden tiedot eivät
kuitenkaan ole kaikilta osin suoraan pelastustoimelle sopivassa muodossa eivätkä yhdistettävissä
pelastustoimen omiin tietoihin. Siksi tarvitaan tietolähteiden hallinta- ja konvertointityötä.
Tietojen jalostuspalvelut voivat mahdollisesti pyytää osaa tarvittavista tiedoista toimitettavaksi muiden tietojärjestelmien kautta ja siten osa tiedoista on suoraan yhteensopivia pelastustoimen omien
tietojen kanssa. Tässäkin toimintatavassa tarvitaan vahvaa tietojen jalostuspalveluiden ohjausta.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille voidaan siirtää ulkoisten tietolähteiden hallintatyötä 0,1 HTV:a ja pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan 0,2 HTV:a (Taulukko 2.)

4.3.3 Sisällön hallinta
Tietojen jalostuspalveluiden tehtävät sisällön hallinnassa ovat raporttien sisällöstä tehtävien päätösten valmistelu ja toimeenpano. Varsinainen päätöksenteko ei sisälly tietojen jalostuspalveluihin eikä
sitä ole huomioitu laskelmissa.
Mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyö
Yhteisesti päätettyjen mittareiden ja indikaattoreiden laskentatyö tulee edellyttämään monimutkaisia
laskukaavoja, joiden muodostamisessa kuvattavan asian ja datan tuntemus, ja mittarin käyttötarkoituksen tuntemus ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä työ on jatkuvaa, eikä mittareita ja indikaattoreita
voi jättää päivittämättä niiden valmistuttua.
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Hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa osa pelkästään pelastuslaitoksia koskevien mittareiden päivittämistyöstä on siirretty pelastuslaitosten vastuulle. Huoltotyöllä tarkoitetaan tässä mittarin laskennan teknisen toimivuuden säännöllistä tarkistamista ja tietolähdemuutosten huomioimista laskennan
varmistamisessa. Uusien mittareiden laskennan päätösten valmistelu ja päätösten toteutus pitää kuitenkin aina olla valtakunnallisella toimijalla.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille voidaan siirtää mittareiden ja indikaattoreiden
laskentatyötä 0,1 HTV:a ja pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan 0,3 HTV:a (Taulukko 2.)
Raporttipohjien määrittely
Tuleva koko toimialan tietojohtaminen perustuu yhteisesti sovittuihin raporttipohjiin ja dashboardeihin. Jatkossa on tietojen hyödyntämisen kannalta äärimmäisen tärkeää, että raporttipohjien ja
dashboardien määrittely ja ylläpitotyöhön on käytettävissä riittävästi resursseja. Näitä töitä ei voi
hajauttaa, vaan ne tulee tehdä yhdessä organisaatiossa.
Hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa raporttipohjien ja raporttien muokkausmahdollisuuksien
tärkeys korostuu voimakkaasti. Siksi hajautetuissa tietojen jalostuspalveluiden mallissa valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tiimi joutuu tekemään niiden parissa enemmän töitä kuin yhtenäisissä tietojen jalostuspalveluissa.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille ei voi siirtää raporttipohjien määrittelytyötä.
Pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan siihen 0,9
HTV:a, joka on 0,1 HTV:a enemmän kuin yhtenäisten tietojen jalostuspalveluiden mallissa on. (Taulukko 2.)
Julkiset raportit
Julkiset raportit perustuvat samoihin tietoihin kuin toimialan sisäisetkin raportit. Niissä näytettävät
tiedot ovat saman tyyppisiä kuin toimialan sisäisissäkin raporteissa.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille ei voi siirtää julkisten raporttipohjien määrittelytyötä. Pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan 0,1
HTV:a, joka on saman verran molemmissa malleissa. (Taulukko 2.)
4.3.4 Käyttäjäkoulutus ja neuvonta
Käyttäjäkoulutus ja käyttäjäneuvonta ovat keskeinen osa tietojohtamista. Tietojen hyödyntäjät ja
Analyst-käyttäjät tulee kouluttaa tietojärjestelmien ja tiedon käyttöön. Tietojärjestelmien ja tiedon
käytössä on yksilökohtaisia neuvontatarpeita. Neuvontaa tarvitaan ajoittain kaikissa käyttäjäryhmissä, mutta erityisesti sitä tarvitsevat poikkeuksellisia tietotarpeita omaavat Analyst-käyttäjät, tutki-
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jat ja opiskelijat. Poikkeuksena muihin tässä opinnäytetyössä valtakunnallisiksi tietojen jalostuspalveluiksi laskettavista töistä, pelastuslaitosten Analyst-käyttäjien koulutus ja neuvonta ovat sisälletty
mukaan tarkisteluihin.
Hajautetussa tietojen jalostuspalveluiden järjestämismallissa käyttäjäkoulutusta ja neuvontaa tarvitaan enemmän kuin yhtenäisissä tietojen jalostuspalveluissa. Erityisesti valtiollisten toimijoiden Analyst-käyttäjiä tarvitaan enemmän ja heidän kouluttamiseen ja neuvontaan tulee varautua. Alueellisia
Analyst-käyttäjiä ei tarvita enempää, koska alueellisten organisaatioiden tulee kyetä tekemään
omaan käyttöönsä myös kehittyneempiä tietohakuja ja siihen tarvitaan joka tapauksessa Analystkäyttäjiä. Valtakunnalliset tietotarpeet tulevat hieman lisäämään alueellisten Analyst-käyttäjien
työtä. Tietojen käyttäjien kouluttamisesta ja neuvonnasta osa on sellaista, että sen voi siirtää alueellisten Analyst-käyttäjien tehtäväksi.
Arvioni mukaan hajautetussa mallissa muille tahoille voidaan siirtää tietojen hyödyntäjien koulutusja neuvontatyötä 0,1 HTV:a. Pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden tulee varautua resursoimaan koulutus- ja neuvontatyöhön yhteensä 0,9 HTV:a. Koulutus- ja neuvontatyötä
on hajautettujen tietojen jalostuspalvelujen mallissa yhteensä 0,5 HTV:a enemmän kuin yhtenäisten
tietojen jalostuspalveluiden mallissa on. (Taulukko 2.)
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5

YHTEENVETO

5.1

Nykytilan kuvaus

5.1.1 Tietojen jalostuspalvelut Suomen pelastustoimessa
Tiedon jalostus
Tiedon jalostamisella tarkoitetaan tiettyyn tietotarpeeseen valmiiden ja viimeisteltyjen tietojen tuottamista. Tiedon jalostamisessa huomioidaan tietolähteiden ominaisuudet ja niistä tuotetaan tiedon
käyttäjälle ne tiedot, jotka täyttävät parhaiten tarpeet. Tiedon jalostamisessa tuotetaan myös tiedon
käyttäjälle merkitykselliset tiedon käytettävyyteen liittyvät asiat, kuten luotettavuuteen ja hyödynnettävyyteen liittyvät seikat.
Tilastotuotannon pääasialliset tilastotuotteet ovat


yleisjulkaisut, esimerkiksi Pelastustoimen taskutilasto 2014-2018 (Ketola ja Kokki 2019)



tiettyyn tarpeeseen tuotetut erityistilastot



ajankohtaisten tai muussa tilastotyössä havaittujen tilastonostojen julkaiseminen, esimerkiksi Twitterissä.

Tilastojen visualisointi kuuluu keskeisesti tilastotuotantoon. Suurin osa tilastotiedosta on monimutkaista ja tilastojen visualisointi auttaa tulkitsijaa löytämään tilastotiedoista olennaisen.
Tilastotuotannon asiakkaita ovat pelastustoimen päättäjät, kansalaiset, media, yritykset sekä sidosryhmät. Palvelutarpeina on tuottaa asiakkaan tarvitsemassa muodossa tilastoja pelastustoimen järjestelyistä sekä pelastustoimen tietoon tulleista onnettomuuksista. Valtakunnallisia vastuutahoja ovat
Pelastusopisto sekä sisäministeriö ja aluehallintovirasto. Alueellisina vastuutahoina ovat pelastuslaitokset.
Nykytilanteessa pelastustoimen tilastotuotannossa ei ole lainkaan päätoimista henkilöstöä, tilastot
tuotetaan muun työn ohessa. Pelastusopiston toimenpiderekisterin tietojärjestelmän ylläpidosta vastaavat henkilöt tuottavat myös valtakunnallisia tilastoja, mutta tilastot perustuvat vain toimenpiderekisteriin, eikä nykyinen henkilöresurssi mahdollista laajempaa tilastotuotantoa. Sisäministeriön ja
aluehallintoviraston tilastotuotanto kohdistuu pääasiassa kunkin omassa työssä tarvittaviin tilastoihin, muu tilastotuotanto on pientä. Myös pelastuslaitosten tilastotuotanto hoidetaan oman työn
ohella, tyypillisesti tiedon tarvitsija itse tuottaa tilasto. Tilastoja tuottavat lisäksi tietojärjestelmien
pääkäyttäjät, kehittämisestä päätyönään tekevät, tai joissain tapauksissa viestinnästä vastaavat henkilöt.
Erityisenä muutostarpeena tilastotuotannon nykytilanteessa on resurssien vähyys sekä osin yhtenäisten valtakunnallisten määrittelyiden puute. Sisäministeriön pelastusosaston RTA-hankkeessa
tuotetaan helppokäyttöisiä tilastotyökaluja, joiden avulla useimmat toimialan sisäiset tilastotarpeet
saadaan tyydytettyä. Kuitenkin tietotarpeiden monipuolistuminen ja datan ja tietolähteiden määrän
moninkertaistuminen sekä yhtenäisten tilastokäytäntöjen puute tulee aiheuttamaan merkittävää resurssitarpeen lisääntymistä.
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Valtaosa tarvittavista selvityksistä tehdään nykyisin opiskelija- tai muina virkatyön ulkopuolisina
töinä, mutta toimialan tietojohtamisen kehittyminen tulee siirtämään painopistettä virkatyönä tehtäviin selvityksiin. Pelastustoimessa tarvitaan erittäin usein tietoa, johon normaalit julkaistut tilastot
eivät suoraan tarjoa vastausta. Siksi pelastustoimen tulee varautua nykyistä haastavampien analyysien tekoon.
Analyysien tärkeimmät asiakkaat ovat toimialan sisäiset paljon tietoa käyttävät henkilöt. Heillä on
jatkossa yhä useammin tietotarpeita, joissa pelkkä datan työstäminen tilastoksi ei riitä, vaan asiantuntijan pitää pureksia ja analysoida dataa huolellisesti, ennen kuin se on käyttökelpoista. Tilastoanalyysejä tekevät nykyisin valtakunnallisella tasolla aluehallintoviranomaiset esimerkiksi osana peruspalveluiden arviointia sisäministeriön pelastusosasto ja Pelastusopiston Tutkimus- kehitys ja innovaatiopalvelut. Lisäksi tilastoanalyysejä tehdään osana erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Analysointia ei voi jatkossakaan jättää pelkästään hankerahoituksella tehtäväksi, koska tarpeet ovat
nopeampia ja jatkuvampia kuin hankerahoituksella voidaan tuottaa.
Paikkatietoa käytetään kaikissa tietojen jalostuspalvelujen tarjoamissa palveluissa. Tilastotuotannossa, selvityksissä sekä analyyseissä paikkatietoaineistoa on datassa ja sitä käytetään kaikessa tietojen visualisoinnissa. Muutostarpeita on tunnistettu erityisesti liittyen riskinhallintatyöhön. Pelastustoimen uudistushankeen Riskianalyysityöryhmä esitti loppuraportissaan paikkatietoalustan ylläpidon
ja tietoaineistojen jalostamisen keskittämistä (Pelastustoimen uudistushankkeen riskianalyysityöryhmä 2019, 4). Myös kaikessa muussa toiminnassa on tunnistettu merkittävää resurssien lisäämistarvetta.
Tietolähteiden hallinta
Toimialan sisäisten tietolähteiden sisällön hallinta on tietojen johtamisen sisäinen palvelu. Sille ei ole
määritelty selkeää vastuutahoa, vaan sitä tehdään osana kunkin tietojärjestelmän omaa hallintatyötä. Tilastotarpeiden huomioon ottamista kaikissa toimialan omissa tietojärjestelmissä pitäisi kehittää merkittävästi. Kaikkien tietojärjestelmien hallintoon tulee tuoda kiinteäksi osaksi myös datan
hyödyntämisen näkökulma. Vaikuttamistyö tarkoittaa käytännössä tietosisällöstä päättävissä ja päätöksiä valmistelevissa ohjaus- ja työryhmissä toimimista.
Pelastustoimi käyttää tulevaisuudessa yhä enemmän ulkoisia tietolähteitä. Tietolähteiden tiedot eivät
kuitenkaan ole suoraan kaikilta osin pelastustoimelle sopivassa muodossa eivätkä yhdistettävissä
pelastustoimen omiin tietoihin. Tietolähteiden hallinta ja konvertointien määrittely ovat tietojen johtamisen sisäistä palvelua. Niillä ei ole tällä hetkellä vastuutahoa, mutta työtä tehdään tarpeen mukaan. Ulkoisten tietolähteiden käytön lisääntyessä työtä tarvitaan jatkossa selkeästi enemmän kuin
sitä nyt tehdään. Lisäksi työn tulee olla valtakunnallisesti koordinoitua, jotta tiedot ovat yhteismitallisia.
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Sisällön hallinta
Yhteisessä käytössä olevien raporttien sisällöstä tulee päättää yhteisesti kaikkien niiden tahojen
kanssa, jotka kyseistä raporttia käyttävät. RTA-yhteishankkeessa luotavat ohjausmekanismit soveltuvat tähän erinomaisesti. Siten tietojen jalostuspalveluiden tehtäviin ei sisälly varsinaista päätöksentekoa. Tietojen jalostuspalveluiden tehtävät ovat raporttien sisällöstä tehtävien päätösten valmistelu
ja toimeenpano.
Yhteisesti sovittuja valtakunnallisia mittareita ja indikaattoreita on pelastustoimessa vain muutamia.
Yhteisesti päätettyjen mittareiden ja indikaattoreiden lisääntyvä laskentatyö tulee edellyttämään monimutkaisia laskukaavoja, joiden muodostamisessa kuvattavan asian ja datan tuntemus, sekä mittarin käyttötarkoituksen tuntemus ovat äärimmäisen tärkeäitä. Pohja tuleville mittareille on luotu Pelastustoimen indikaattorit-hankkeessa (Huuskonen 2017).
Nykytilanteessa raporttipohjien ylläpitotyöstä vastaa Pronton osalta Pelastusopisto, muita yhteisesti
sovittuja raportointivälineitä ei ole. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on yhdenmukaistanut joitakin raportteja ja maakuntauudistus-hankkeessa on tehty raporttien yhtenäistämistyötä erityisesti
talouden osalta, mutta näitäkään ei ole viety mihinkään raportointialustaan. Jatkossa on tietojen
hyödyntämisen kannalta äärimmäisen tärkeää, että raporttipohjien ja dashboardien määrittely ja
ylläpitotyöhön on käytettävissä riittävästi resursseja. Näitä töitä ei voi hajauttaa, vaan ne tulee tehdä
yhdessä organisaatiossa.
Käyttäjäkoulutus ja neuvonta
Käyttäjäkoulutus ja käyttäjäneuvonta ovat keskeinen osa tietojohtamista. Tietojohtamisen palvelut
tulevat olemaan tulevaisuudessa hyvin monipuolisia ja ne tulevat mahdollistamaan monenlaisen tietojen saannin. Tietojen hyödyntäjien ja Analyst-käyttäjien käyttökoulutus ja -neuvonta tulevat ratkaisemaan sen, saadaanko järjestelmästä sen tarjoamat hyödyt toimialan käyttöön vai ei.
Tietojen hyödyntäjät ja Analyst-käyttäjät tulee kouluttaa tietojärjestelmien käyttöön sekä tiedon
käyttöön. Nykytilanteessa peruskoulutusta annetaan Pelastusopiston tutkinto-opiskelijoille Pronton ja
paikkatietoanalysoinnin (MapInfo-ohjelma) osalta. Valtakunnallista täydennyskoulutusta Pelastusopisto tarjoaa etäkoulutuksena. Lisäksi Pelastusopisto tarjoaa täydennyskoulutusta pelastuslaitosten
Pronto-yhteyshenkilöille. Alueiden Pronto-yhteyshenkilöt vastaavat Pronton alueellisen käytön koulutuksesta.
Kun tilastointi- ja raportointijärjestelmä uudistuu, tulee siitä merkittävää lisäkoulutustarvetta. Tietojärjestelmän ylläpitäjillä tulee olemaan myös oma vastuunsa kouluttamisessa. Pelastusopisto valtakunnalisena perus- ja täydennyskoulutusta tarjoavana tahona tulee kuitenkin olemaan keskeinen
taho koulutuksessa myös uudistuksen jälkeen.
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Tietojärjestelmien ja tiedon käytössä tulee väistämättä yksilökohtaisia neuvontatarpeita. Neuvontaa
tarvitaan ajoittain kaikissa käyttäjäryhmissä, mutta erityisesti sitä tarvitsevat poikkeuksellisia tietotarpeita omaavat Analyst-käyttäjät, tutkijat ja opiskelijat. Nykyisin pelastustoimen tilastojärjestelmien käyttäjäneuvontaa on tarjolla vain Pronton osalta, ja sitä tarjoaa Pelastusopisto.
Käyttäjäneuvontaa kannattaa antaa samat tahot, jotka antavat myös koulutusta. Kouluttajilla on paras osaaminen ja neuvontatyö kehittää myös koulutustyötä osoittamalla ne kysymykset, joihin koulutus ei ole vastannut. Neuvontatyöhön tulee resursoida riittävästi henkilötyöaikaa, jotta sitä voi
tehdä laadukkaasti. Käyttäjäneuvonta on käytettyjen tietojen laadun varmistamisessa erittäin merkityksellistä.
5.1.2 Tietojen jalostuspalvelut Pohjoismaiden ja Viron pelastustoimessa
Valtakunnalliset pelastustoimen tietojen jalostuspalvelut Pohjoismaissa tuottavat tietoa lähinnä valtakunnallisia tietotarpeita, kuten lainsäädännön kehittämistä, varten. Alueelliset pelastuslaitokset tuottavat itse valtaosan tarvitsemistaan tiedoista. Siksi valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut ovat keskittyneet keräämään ja analysoimaan lähinnä perustietoja. Näitä ovat tiedot tapahtuneista onnettomuuksista ja pelastuslaitosten tehtävämääristä. Virossa sitä vastoin on valtiollinen pelastustoimi ja
tietojen jalostuspalvelut palvelevat valtakunnallisten käyttäjien lisäksi suoraan myös alueellisia toimijoita.
Tietojen keräyksessä tilastointia varten eri Pohjoismaissa ja Virossa on merkittäviä eroja. Virossa
tiedot kerätään suoraan siihen tietojärjestelmään, josta valtakunnallinen analysointi tehdään. Ruotsissa taas tietojen toimittaminen valtakunnalliseen järjestelmään on osin vapaaehtoista eikä toimitettujen tietojen yhtenäisyys ole riittävällä tasolla. Suomi, Tanska ja Norja sijoittuvat näiden ääripäiden
välille. Siten datan keräämiskustannukset vaihtelevat ja erityisesti datan laadun ylläpitoon vaaditaan
erilaiset järjestelmät. Myös saadut tulokset poikkeavat toisistaan. Ruotsissa pelastustoimen sisäinen
data on suppeampaa kuin esimerkiksi Virossa, mutta Ruotsissa on enemmän valtakunnallista analysointiresursseja, kun muissa pohjoismaissa. (Nyborg 2018, 3).
5.2

Pelastustoimen valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden järjestäminen

5.2.1 Resurssitarpeet
Osaamistarpeet
Tietojen jalostuspalveluiden tuottamisessa vaadittava osaaminen on varsin laajaa. Tarvitaan osaamista sekä mitattavasta asiasta ja tietojen käytöstä, että tietojen jalostuspalveluiden tuottamisessa
käytettävistä menetelmistä ja välineistä. Siten erityiset tietojen jalostuspalveluilta vaadittavat osaamisalueet ovat


tilastot, indikaattorit ja analysointi



toimialakohtainen osaaminen



teknologia
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pedagogia

Osaamistarpeista kaikki eivät ole niin eriytyneitä, että jokaiseen tarvittaisiin erillinen henkilö tekemään sitä. Osa osaamistarpeista tulee täytettyä myös siten, että yksi henkilö hallitsee useita osaamisalueita. Yllä olevan listan lisäksi tulee varautua tekoälyn käyttöönottoon, erityisesti datan louhinnassa.
ICT-välineet
Tietojen jalostuspalvelut tarvitsevat käyttöönsä seuraavat tietojärjestelmät:


normaalit toimisto-ohjelmat



BI-ohjelma



haastavampia tietotarpeita palveleva tilastolliseen analyysiin ja aineistojen muokkauksen
ohjelma



tietoaltaan hallitsemisvälineet



yhteydet tietoläheteisiin sekä julkaisuvälineisiin



ohjelmistorobotti



julkaisutyökalut



visualisointityökalut



paikkatietopohjaisen datan analysointi- ja visualisointityökalut



kyselyjen järjestämisohjelmat

Osa toiminnoista voidaan tehdä samoilla välineillä, joten tarvittavien välineiden määrä ei välttämättä
ole näin suuri. Osa välineistä on varmuudella samoja, kuin mitä toimialalla yleisesti on käytössä. Osa
välineistä taas on mielekästä olla vain tietojen jalostuspalveluiden käytössä. Yllä olevan listan lisäksi
tulee varautua tekoälyn käyttöönottoon, erityisesti datan louhinnassa.
Valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden toteuttajaorganisaatio
Valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut tulevat tarvitsemaan oman erityisesti siihen keskittyvän tiiminsä. Tiimin toteuttajaorganisaation tulee olla valtiollisella toimijalla eikä sitä voida järjestää pelastuslaitoksen tai kolmannen sektorin voimin. (Sisäministeriön pelastusosaston ja Pelastusopiston yhteispalaveri 24.10.2018).
Tietojen jalostuspalveluiden tiimin toteuttajaorganisaatiolle on kaksi vaihtoehtoa: Pelastusopiston
TKI-palvelut ja sisäministeriön Pelastusosasto. Molemmilla tahoilla on jo nyt, tai on rakennettavissa,
luontevat yhteydet tiedolla johtaviin henkilöihin. Lisäksi molemmilla tahoilla on riittävä ymmärrys
toimialasta toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.
Pelastusopisto tulee jatkossakin olemaan pelastusalan koulutusorganisaatio, joten Pelastusopiston
TKI-palveluissa tietojen jalostuspalvelut saavat synergiaetua muun koulutuksen kanssa. Myös käytännön tutkimustyöhön Pelastusopiston TKI-palveluista on läheisempi päivittäinen yhteistyö, johtuen
Pelastusopiston TKI-työn koordinointivastuusta (Pelastusopistolaki 2 §). Lisäksi Pelastusopistolla on
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jo nyt osaamista tietojen jalostuspalveluiden tuottamisesta sekä valmiit fasiliteetit ja rakenteet palveluiden tuottamiseksi. Taulukossa 3 on vertailtu toteuttajaorganisaatioita.
Tietojen jalostuspalveluiden tulee toimia tiiviissä yhteistyössä tietoja käyttävien päätöksentekijöiden
kanssa. Sisäministeriöstä on luontevat yhteydet valtakunnallisen tason päätöksentekijöihin, ja Pelastusopistollakin ne ovat riittävällä tasolla. Alueellisen tason päätöksentekijöihin, sekä työssä käytettävää dataa tuottaviin organisaatioihin, on molemmista tahoista yhtä hyvät luonnolliset yhteydet. Sisäministeriössä käytössä oleva palkkausjärjestelmä mahdollistaa tietojen jalostuspalveluiden asiantuntijoille korkeamman palkan kuin Pelastusopiston palkkausjärjestelmä. Siten sisäministeriöllä saattaa
olla paremmat rekrytointimahdollisuudet. Taulukossa 3 on vertailtu toteuttajaorganisaatioita.

Taulukko 3. Toteuttajaorganisaation vertailu.

Henkilötyön määrä
Arvioni mukaan valtakunnalliset tiedon jalostamispalvelut tarvitsevat 5,5 HTV:a henkilöresurssin.
Kun tähän lisätään toimenpiderekisterin ylläpitotyö, resurssitarve on yhteensä 6 HTV:a. Pelastusopiston henkilöresurssi tähän toimintoon on nykyisin 1,5 HTV:a, joten lisäystarve on 4,5 HTV:a. Jos tietojen jalostuspalvelut hajautetaan, muille tahoille on siirrettävissä 1,8 HTV:a. Valtakunnallisten tietojen jalostuspalveluiden ja muille siirretyn työn henkilöresurssitarve on silloin yhteensä 6,8 HTV:a.
Tämä on 0,8 HTV:a suurempi kuin yhtenäisessä mallissa. Siten hajautetussa mallissa Pelastusopiston nykyisen tilastotiimin lisäksi valtakunnallisiin tietojen jalostuspalveluihin tarvitaan lisää 3,5
HTV:a. (Taulukko 2.)
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5.2.2 Järjestämisvaihtoehtojen vertailu
Yhtenäisissä tietojen jalostuspalveluissa palvelut on resursoitu siten, että tietojen hyödyntäjille pystytään tuottamaan käyttökelpoiset raporttipohjat kaikkiin tyypillisiin tietotarpeisiin. Lisäksi tietojen
jalostuspalvelut pystyvät tuottamaan erityisiä raportteja tietojen hyödyntäjien tietotarpeisiin. Toimialan sisäiselle datalle ei tässä mallissa aseteta niin suuria muotovaatimuksia, koska tietojen jalostuspalveluilla on kyky jatkojalostaa datasta käyttökelpoisempaa.
Hajautetuissa tietojen jalostuspalveluissa palveluiden tärkein tehtävä on valtakunnallisten tietojen
jalostuspalveluiden koordinointi ja muiden työn tukeminen. Itse tehdään ne työt, joita ei voi jättää
tiedon hyödyntäjille tai siirtää toimialan sisäisen datan tuottajille. Lisäksi tehdään joitakin niitä töitä,
joiden itse tekemisellä saavutetaan merkittävää synergiaetua.
Taulukkoon 4 on koottu molempien mallien keskeiset tehtävät ja niiden henkilötyövaikutukset. Hajautetussa mallissa valtakunnallisen tietojen jalostuspalveluiden tiimin resurssitarve on 1 HTV:a pienempi kuin yhtenäisessä mallissa. Kuitenkin koko toimiala yhteensä käyttää tietojen jalostuspalveluihin arvion mukaan yhteensä 0,8 HTV:a enemmän kuin yhtenäisessä mallissa.
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VALTAKUNNALLISET TIETOJEN
JALOSTUSPALVELUT

Yhtenäiset jalostuspalvelut

Hajautetut jalostuspalvelut

Valtakunnalliset jalostuspalvelut

HTV

Valtakunnalliset jalostusHTV
palvelut

Muut tahot

HTV

HTV
yht

Tilastot

Tilastot, joita ei saa valmisraporteista

Poikkeukselliset tietotar1,1 peet, toimialan ulkopuoliset 0,5
tiedontarvitsijat

Tietojen käyttäjät tuottavat itse tilastot

0,6

1,1

Selvitykset

Datan kerääminen tiettyyn
tarkoitukseen

0,2

Toimialan ulkopuolisten
tiedontarvitsijoiden selvitystarpeet

0,1

0,1

0,2

Analyysit

Tietojen tulkinnassa avustaminen

0,4

Vaativat analyysit

0,2

0,2

0,4

1

Paikkatietoalustan ylläpito,
haastavat tietoaineiston jalostamiset ja visualisoinnit

0,4

Alueellisten tietojen käyttäjien tekemä tiedon jalostaminen ja visualisointi

0,6

1

0,3

Ei voi siirtää muille

0

0,3

Tiedon jalostus

Paikkatietoalustan ylläpito,
tietoaineistojen jalostamiPaikkatietopohjaiset palnen, datan louhinnassa,
velut
analyyseissä ja visualisoinnissa avustaminen.

Tietojen käyttäjien itse
tekemät selvitykset. Selvitysten teettäminen
opiskelijoilla.
Tietojen käyttäjien itse
tekemät analyysit

Tietolähteiden hallinta
Vaikuttaminen ToSI tietosisältöön

Tietosisällöstä päättävissä
ja päätöksiä valmistelevissa ohjaus- ja työryhmissä toimiminen

0,3

Tietosisällöstä päättävissä
ja päätöksiä valmistelevissa ohjaus- ja työryhmissä toimiminen

Ulkoisten tietolähteiden
hallinta, konvertoinnit

Tietolähteiden hallinta- ja
konvertointityö

0,3

Tietolähteiden hallinta- ja
konvertointityö

0,2

ToSI tietojärjestelmien
kautta saatavat valmiiksi
konvertoidut tiedot

0,1

0,3

Mittareiden ja indikaattoreiden laskenta

Mittareiden ja indikaattoreiden laskenta ja ylläpito

0,4

Valtakunnalliset mittarit ja
indikaattorit

0,3

Vain alueellisessa käytössä olevien mittareiden
huoltotyö

0,1

0,4

Raporttipohjien ylläpito

Yleisimmin käytettyjen raporttipohjien ja dashboardien määrittely- ja ylläpitotyö

Laajempien raporttipohjien
0,9 ja dashboardien määrittelyja ylläpitotyö

1

Ei voi siirtää muille

0

1

Julkisten raporttien ylläpito

0,2

Ei voi siirtää muille

0

0,2

Sisällön hallinta

Julkisten raporttien ylläpito
Käyttäjäkoulutus ja
neuvonta

Julkisten raporttien ylläpito 0,2

Tietojen hyödyntäjät

Uusien käyttäjien koulutus, täydennyskoulutus,
käyttäjäneuvonta

0,4

Uusien käyttäjien koulutus,
täydennyskoulutus, käyttäjäneuvonta pl. alueelliset
peruskäyttäjät

0,5

Alueellisten peruskäyttäjien neuvonta

0,1

0,6

Analyst-käyttäjät

Uusien käyttäjien koulutus, täydennyskoulutus,
käyttäjäneuvonta

Uusien käyttäjien koulutus,
0,1 täydennyskoulutus, vahvistettu käyttäjäneuvonta.

0,4

Ei voi siirtää muille

0

0,4

Sisäinen organisoituminen ja työnjohto

Sisäinen organisoituminen
ja työnjohto

Sisäinen organisoituminen
ja työnjohto. Muille siirrettyjen töiden organisointi ja
valvonta

0,4

Ei voi siirtää muille

0

0,4

1,8

6,3

HTV yhteensä

0,2
5,5

4,5
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Taulukko 4. Yhtenäisen ja hajautetun mallin vertailu.
Tietojen jalostuspalveluiden järjestämisestä yhtenäisellä mallilla saavutetaan merkittäviä synergiahyötyjä tietojen keräämisen, analysoinnin ja käyttäjäkoulutuksen kesken. Merkittävin haaste yhtenäisessä mallissa tulee yhteyksistä tietojen loppukäyttäjien kanssa. Yhtenäisessä järjestämismallissa
tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kun palvelutuotanto on yhdessä paikassa, yhtenäisten palveluiden varmistaminen on luontevaa. Kuitenkin tulee varmistua siitä, että kaikki kohderyhmät ovat
tietoisia palveluista ja datan tarjoamista mahdollisuuksista. SWOT-analyysi tietojen jalostuspalveluiden yhtenäisestä mallista on kuvassa 7.

Kuva 7. SWOT analyysi yhtenäisestä mallista
Tietojen jalostuspalveluiden hajautetun mallin etuna on se, että tietojen käyttäjät itse tekevät tietohakuja ja siten ovat mahdollisesti tietoisempia datan tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä ei kuitenkaan käy itsestään, vaan lisää merkittävästi käyttäjien koulutustarpeita. Resursseja ei hajautetussa
mallissa tarvitse niin paljon kohdentaa pelkästään tietojen jalostuspalveluihin, vaan osa työstä voidaan tehdä muun työn ohella. Merkittävin uhka hajautetussa mallissa on palveluiden ja käytettyjen
tietojen hajaantumisessa ja yhtenäisyyden puutteessa. Tähän tulee kiinnittää huomiota ja ohjaustyöllä varmistaa riittävä yhtenäisyys. SWOT-analyysi tietojen jalsotuspalveluiden hajautetusta mallista on kuvassa 8.
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Kuva 8. SWOT analyysi hajautetusta mallista
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6

POHDINTA

6.1

Aiheen tarve ja rajaus
Työn aihe on kiinnostanut minua jo pitkään. Olen halunnut selvittää sitä, miten valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut kannattaisi järjestää. Kun tietojohtamisesta on tullut pelastustoimessa yhä
merkityksellisempää ja järjestelmällisempää, tietojen jalostuspalveluiden järjestelyiden merkitys on
korostunut. Ehkä siitä johtuen minulla tuli hyvä imu työn tekemiseen ja tuloksia syntyi helposti ja
nopeasti.
Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovointipalvelut ovat oiva alusta erilaiselle suunnittelutyölle. Sain omalta työyhteisöltäni ja esimieheltäni hyvin tukea työn tekemiseen. Pelastustoimessa
käynnissä oleva RTA-yhteishanke osui ajankohdallisesti erinomaisesti yhteen oman työni kanssa.
Siten tiedonhankinnassa ei tarvittu erillisiä järjestelyitä, vaan yhteistyö sujui hyvin.
Opinnäytetyön tekoprosessin merkittävin vaihe oli työn rajauksessa. Sen selvittämiseen kului huomattava osa työn tekemiseen menneestä ajasta. Se ei kuitenkaan ollut turhaa, koska se tehtiin voimakkaassa vuorovaikutuksessa työn kannalta merkityksellisten sidosryhmien kanssa. Siten työn rajausvaiheessa syntynyt tieto loi työlle selkeän perustan ja sen pohjalta oli helppo lähteä tekemään
suunnittelutyötä.

6.2

Valitut menetelmät
Tiedonhankintamenetelmistä merkittävin oli oman osaamisen hyödyntäminen. Omaa osaamista käytettiin vain niiden tietojen hankintaan, joista ei ole tiedossa valmiita tietolähteitä ja joissa tämän työn
tekijällä on oman arvion mukaan riittävästi työssä hankittua osaamista. Siten osassa työstä työn tekijän omat näkemykset saattavat olla painotettuna. Tätä riskiä pyrittiin vähentämään tietoisella objektiivisuuteen panostamisella sekä pyytämällä työhän kommentteja usealta asiantuntijalta. Tietoa hankittiin myös RTA-yhteishankeen haastatteluiden yhteydessä. Haastatteluissa saadut tiedot olivat kuitenkin varsin yleisellä tasolla eikä suoraa yhteyttä lopulliseen työhön juuri ole. Lisäksi työssä käytettiin
kirjallisuuslähteitä.
Henkilötyön määrää arvioitaessa analysointimenetelmäksi valikoitui toimintojen pilkkominen pieniin
osa-alueisiin ja jokaisen erillinen arviointi. Lopuksi eri osa-alueet koottiin yhteen. Menetelmän etuna
on se, että kaikki pienetkin osa-alueet tulee huomioitua. Menetelmän riskinä on saman työn esiintyminen useassa kohdassa. Riskiä pyrittiin ehkäisemään kokoamisvaiheessa tapahtuvalla kokonaisarviolla.
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6.3

Oma näkemys esitetyistä vaihtoehdoista
Työssä kuvatuista järjestämisvaihtoehdoista itse valitsisin yhtenäisen mallin Pelastusopiston tuottamana. Perusteluina tähän on se, että hajautetussa mallissa muiden toimijoiden tulisi panostaa tietojen jalostuspalveluihin sisältyviin asioihin huomattavasti. Kun julkisen talouden tehostamisvaatimusten takia missään ei ole löysää resurssia, se johtaa liian todennäköisesti siihen, että töitä ei yksinkertaisesti ehditä tekemään. Siten resursoinnin puutteiden takia toimialalla ei voida tosiasiassa siirtyä
todelliseen tietojohtamiseen. Pelastusopistolla on palveluntuottajana etuna merkittävät synergiamahdollisuudet, joten siksi valintani osuu siihen. Lisäksi Pelastusopiston haitaksi laskettu rekrytointimahdollisuuksien heikkous ei ole viime aikoina konkretisoitunut, vaan Pelastusopisto on onnistunut
hyvin rekrytoinneissaan.

6.4

Jatkotutkimus- ja kehitysajatuksia
Tässä opinnäytetyössä havaitut resurssien lisäämistarpeet tulisi täyttää mahdollisimman pian. Siten
mahdollistetaan toimialan siirtyminen strategian mukaisesti tietojohtamisen kulttuuriin. (Pelastustoimen strategia 2025.)
Pelastustoimen datan avaaminen julkiseksi olisi toimialaa runsaasti hyödyttävää. Siihen tulisi perustaa erillinen projekti mahdollisimman pian. Tämän projektin toteuttajaksi valtakunnalliset datapohjaiset tietojen jalostuspalvelut sopisivat mielestäni erittäin hyvin. Datan avaamisessa olisi perusteltua
käyttää muiden menetelmien lisäksi myös hackathon -menetelmää, jossa "…joukko ihmisiä kokoontuu fasilitoidusti ja ennalta sovituksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin" (Tampereen kaupunki, Trestart 2019). Siten datan avaamisesta saatavat hyödyt voitaisiin osin saada käyttöön nopealla aikataululla.
Tekoälyn hyödyntämisestä pelastusalalla tulisi merkittävää hyötyä. Siihen tulisi perustaa erillinen
projekti mahdollisimman pian. Projekti tulisi kohdistaa suoraan tekoälyllä saavutettavissa oleviin
käyttökohteisiin, jotta käytännön hyöty tulee varmistettua. Tämän projektin koordinoijaksi valtakunnalliset datapohjaiset tietojen jalostuspalvelut sopisivat mielestäni erittäin hyvin.
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