
Tiedolla johtaminen –
case Pori
Pasi Porkka 28.04.2022



4 näkökulmaa aiheeseen
1. Kaupunkitoimijan erityispiirteet

2. Datan roolin / tiedolla johtamisen nykytila Porissa

3. Muutoksen tuulet voimistuvat

4. Yhteistyössä on voimaa

• Porin joukkoliikenne ja tiedolla johtaminen



1.Kaupunkitoimijan erityispiirteet   1/2

• Toiminta sirpaloitunutta (Pori) verrattuna yritysmaailmaan

• Hyvinvointialueesta suuri muutos

• HVA tarjoaa ICT-toimijoille hienoja mahdollisuuksia.

PORI Nyt 1.1.2023 jälkeen

Toimialoja 5 4

Työntekijöitä ~ 6300 ~ 3050

Tietojärjestelmiä 300 (21.4.22) ??



1.Kaupunkitoimijan erityispiirteet   2/2

• Tietojärjestelmien määrä ja yhdistelemisen mahdollisuudet laajat

• Päätäntävalta omaan (liike-)toimintaan rajallinen

– Virkamies esittelee ja (poliittinen) päättäjä päättää

– Valtio antaa lakisääteisiä tehtäviä ja joskus varojakin toteuttamiseen

• Kilpailutukset kun tietyt rajat ylittyvät



2. Tiedolla johtamisen nykytila Porissa 1/2

• Johtajat ja päälliköt löytäneet termin

• EI keskitettyä tiedolla johtamista

• EI yhteistä käsitystä siitä mitä tiedolla johtaminen edes on

→ kaikki haluavat, mutta kukaan ei oikein tiedä mitä

• Konsernitasoinen tiedolla johtaminen EDELLYTTÄÄ KESKITETTYÄ DATA-ALUSTAA, 

muutoin tiedolla johtaminen on vain yksittäisten toimijoiden tekemistä.

• Data-alusta tarjoaa myös muita raportointi-, analyysi-, simulointi- jne. palveluita

• Tarjoaa myös konsernitasolla yhteneväiset tunnusluvut



2. Tiedolla johtamisen nykytila Porissa 2/2

• Termi ”Tiedolla johtaminen” on abstrakti, tulee se määritellä, jotta kaikki puhuvat samasta 

asiasta:

1. Kaikki saatava tieto, myös perusraportointi. (kertoo menneestä)

2. Eri tietolähteitä yhdistelevä raportointi (kertoo menneestä laajemmin)

3. Tilastolliset analyysit (menneen muutoksen seuranta)

4. Vain simuloinnit ja ennusteet (kertoo tulevasta)

• ICT ei halua tarjota ”pelkkää” tiedolla johtamista, vaan moniulotteisen tiedonhallinnan 

alustan.

• Kaupungin itsensä tuottaman ja ulkopuolelta saadun tiedon käsittely, tallennus, analyysi ja 

jakaminen



3. Muutoksen tuulet voimistuvat    1/1

• Hyvinvointialue uudistaa kaupungin

– Tehtävät

– Rahoituspohjan

– Osan tietojärjestelmistä

• Asukkaiden väheneminen → tulojen väheneminen

• Yritysten väheneminen (Venator, jne.) → tulojen väheneminen

• Pian alkaa arvokeskustelu siitä, mihin on varaa

• Resurssien kohdentamisen perustuttava tarkempaan tietoon

→ Tiedolla johtaminen nostettu Porin visioissa tärkeäksi painopisteeksi:



4. Yhteistyössä on voimaa      1/3

• Operatiivisen järjestelmän peruskäyttäjä on tiedon asiantuntija.

• Ilman loppukäyttäjää EI VOIDA tehdä johtamisen analyysejä – semanttinen ymmärrys

• ENNEN: ”Tehkääs ICT meille joku tiedolla johtamisen hässäkkä!”

• NYT: ”Tehdään kaikki yhdessä oikein hieno …”

• Porin pilotissa:

YHDESSÄ: ICT Yksin

Käsite mallinnus – looginen mallinnus

landing - staging - data vault – star schema -

data mart – OLAP cube –

analyysit



4. Yhteistyössä on voimaa      2/3

• Käsitemalli = pääkäsitteet ja 
niiden väliset suhteet

• Tietovarastoautomaatioväline

• lisätään attribuutit

• kytketään tietolähteet

• määritellään data vault –
malli 

• ajetaan tehty malli data-
alustalle 

• Data-alusta

• Kannan luonti

• Ajastetut lataukset



4. Yhteistyössä on voimaa      3/3

• Kaupungin pakko ostaa ICT-osaamista ulkopuolelta

• Järjestelmät ja niiden asiantuntijat

• Ohjelmistojen osaajat ja konsultit

• Tietyt kokonaisuudet kokonaan ostopalveluina

• Nyt käynnissä olevissa piloteissa työ tehdään workshopeissa

• Kaupungin työntekijät opettelevat  itse tekemään

• Tavoitteena suurin osa toiminnoista ja tehtävistä omissa käsissä

• Silti konsulttia aina tarvitaan



Porin joukkoliikenne ja tiedolla johtaminen



Porin joukkoliikenne ja tiedolla johtaminen



Matkalla mukaan tarttunutta
• Resurssien tultava ylhäältä; ei toimi ilman

• Vaikeata alussa osoittaa hyöty, jos ei nähdä tiedon itseisarvoa 

– Rahallinen / laskennallinen hyöty tulee ja näkyy ajan kanssa

• Tehtävä yhdessä toimialojen (asiakkaiden) kanssa

– Semanttinen mallinnus

– Halu / pyyntö tultava toimialalta; ei voida ”pakottaa”

– Kehittäminen iteratiivista – toimialan oltava koko ajan mukana (ei vain alussa)

• Pääsy- ja käyttäjähallinta oleellista

– Huono hallinta voi teettää yllättävän paljon jatkuvaa lisätyötä ( AD !?)

• Eri tuotteiden hintavertailut vaikeita / mahdottomia


