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The purpose of this master’s thesis is to design a module, by which the water safety plan of the city 

of Mikkeli can be added to a situational awareness system. Other goals of the module are to 

improve the communication and information availability within the organization responsible for 

water management within the area of Mikkeli, Mikkelin Vesi. The theoretical part handles topics 

such as information architecture and safety management. These are then applied in the design of the 

module. An MVP (minimum viable product) for module is defined, based on the requirements of 

Mikkelin Vesi. The goal of the research is a plan, according to which an actual development process 

can be initiated. This thesis focuses on the information architecture and usability of the module. The 

actual programming is not a subject of this thesis, nor is critical assessment of the safety plan of 

Mikkelin Vesi. 

 



 

 

ALKUSANAT 

 

Tervetuloa, matkamies, tarinani ääreen. Kaada itsellesi hyvä mallas ja kuule, mitä menneisyys 

kätkee. 

 

Kauan, kauan sitten, kun ykkösrakennus oli vielä nuori, lappeen Rannassa asuvan Skinnarilan 

niemen heimon tapaan aloin polkuni pienenä fuksina, ja initiaationi riitit olivat monituiset. Lopulta 

sain päähäni painaa kaivatun tupsupäähineen, ja siten olin hyväksytty osaksi heimon perintöä. 

Monesti uhrasin G-rakennuksen notkossa tai alla valkean paatin hyvän maltaan oikulliselle 

Tärpittärelle, jotta lukemaonneni kestäisi. Monta laulua sydämeeni opettelin ja suurelle ja 

mahtavalle Skinnarilan Hengelle lauloin, jottei hänen oppinsa unohtuisi. Niin kuin jokainen 

Skinnarilan heimolainen kuulin suuren Skinnarilan Hengen kutsun, siihen vastasin, ja luulin kaiken 

ikuisesti kestävän. 

 

Vaan niin kuin kaikki hyvä tai kaunis, päättyy aikanaan myös Skinnarilan hengenkin polku. Saapuu 

valmistus. Työ on hänelle kirjoitettava, jotta saa kulkea läpi portin tuntemattomaan, työ monen 

tunnin takana. Se on tämä työ, jonka kautta suuren ja mahtavan Skinnarilan hengen huomasta 

siirryn valmistukseen, jossa rahalla ostetaan vapaus. Ja se polku on jokaisen Skinnarilan niemen 

heimosta kerran kuljettava. 

 

Vaan tätäkään polkua en ole joutunut kulkemaan yksin. Siispä kiitos on annettava sinne, minne se 

kuuluu. Moni toveri on minua tukenut matkallani, ja he ovat liian moniaat mainittavaksi. Menkööt 

siis joukkona. Heitä on kiittäminen siitä, etten liian aikaisin valmistukseen joutunut. Kiitos kuuluu 

myös Miprolle, joka minulle tarjosi tilaisuuden tähän työhön, sekä erityisesti siellä Jyri Eskeliselle, 

jonka hellässä mutta jämäkässä ohjauksessa työn hiilestä hioutui timanttia. Kiitokset kaikukoon 

myös yliopistolle ja työn tarkastalle Lassi Linnaselle, sekä jokaiselle spektaattorille joka tätä 

sirkusta on jaksanut seurata. 

 

Ota siis, nuori teekkari Skinnarilan niemestä, hyvä mallas ja nauti, sillä kaikki hyvä ja kaunis 

päättyy aikanaan. 
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1 JOHDANTO  

1.9.2014 voimaan tulleen määräyksen mukaan vesihuoltolaitoksen on laadittava ja 

pidettävä yllä suunnitelma, jolla varaudutaan häiriötilanteisiin. Suunnitelma tulee 

toimittaa valvontaviranomaiselle, pelastusviranomaiselle ja kunnalle. (Vesihuoltolaki 

15a§) Tässä varautumissuunnitelmassa kootaan yhteen aiemmin erilliset 

valmiussuunnitelman, ympäristöterveyden erityistilannesuunnitelman, kunnan 

vesihuollon kehittämissuunnitelman ja sammutusvesisuunnitelman vaatimukset 

vesihuoltolaitoksille. (Saarinen 2010, 9).  

 

Mikkelin vesilaitos on kehittänyt kattavan varautumissuunnitelman, jossa pyritään 

vastaamaan lakisääteisiin vaatimuksiin. Tällä hetkellä se ei ole kuitenkaan osa 

vesilaitoksen päivittäistä toimintakulttuuria. Koska sen ei haluta jäävän vain yhdeksi 

dokumentiksi monien joukossa hyllyyn pölyttymään, vesilaitos toivoo ratkaisua, jolla 

varautumissuunnitelma tuodaan osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tällä pyritään siihen, 

että sen ohjeistuksen olisivat nopeasti ja yksinkertaisesti saavutettavissa niin 

päivittäisessä toiminnassa kuin erikoistilanteissakin. Lisäksi suunnitelman halutaan 

pysyvän ajantasaisena ja jatkuvasti kehittyvänä. Olennaiseksi tekijäksi tässä nousee 

käytettävyys: suunnitelman käyttötavan on tuettava laitoksen toimintaa, se ei saa 

vaikeuttaa sitä. Sen on oltava esillä, mutta ei tiellä. 

 

Tässä työssä luodaan tarvemääritelmä ja alustava suunnitelma moduulista, jolla 

Mikkelin vesilaitoksen varautumissuunnitelma implementoidaan mahdollisimman 

tehokkaasti ja toimivasti käytössä olevaan tilannekuvajärjestelmään. Työn 

teoriaosuudessa tarkastellaan turvallisuusjohtamista sekä tietojärjestelmäsuunnittelua. 

Empiirisessä osiossa puolestaan kuvaillaan tarpeita, joita Mikkelin vesilaitoksella on 

uutta moduulia kohtaan. Tämän jälkeen määritetään olennaisimmat komponentit, joita 

moduulin käytössä tarvitaan, ja jotka näin ollen muodostavat toiminnan ytimen. 

Käyttöprosessia kuvaillaan ja se jaetaan osaprosesseihin. Siten kullekin osaprosessilla 

haluttu edistyneisyystaso voidaan määritellä. Moduulin informaatioarkkitehtuuria eli 

tietojärjestelmän rakennetta kuvaillaan yleisellä tasolla, ja annetaan ehdotus työnkuluksi 

moduulissa. Lisäksi tarkastellaan prosessia, jossa Mikkelin vesilaitos ja Mipro Oy 

pyrkivät yhteiseen arvonluontiin tuotekehityksen keinoin. Tavoitteena on osapuolten 

hyväksymä suunnitelma, jonka perusteella Mipro Oy voi lähteä toteuttamaan moduulia. 
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Varautumissuunnitelman ohjeistusten tulee olla saatavilla nopeasti, sekä helposti 

omaksuttavissa muodoissa. Järjestelmässä tulee voida käsitellä ja johtaa tapahtumia, 

seurata niiden etenemistä sekä kehittää toimintakäytäntöjä. Tämän lisäksi 

tilannekuvajärjestelmän halutaan toimivan toiminnan dokumentointityökaluna. 

Kyseessä on tietojen saamista ja jakamista helpottava, päätöksentekoa tukeva 

järjestelmä. 

 

Työssä ei arvioida vesilaitoksen varautumissuunnitelman tai muiden vesilaitoksen 

käytäntöjen sisältöä, järjestelmän tietoteknistä rakennetta tai koodaamista. Toisin 

sanoen tässä työssä ei kehitetä varautumissuunnitelman sisältöä Mikkelin 

vesilaitokselle, vaan pyritään saamaan olemassa olevan suunnitelman tiedot 

mahdollisimman tehokkaasti henkilökunnan käyttöön.  Myös moduulin visuaalinen 

suunnittelu jää tämän työn ulkopuolelle.  

 

Työn perusteella suunniteltava tuote, moduuli, voidaan integroida Mipro Oy:n 

tilannekuvajärjestelmään Mipro Regoon. On tarkoitus, että moduulia voidaan tarjota 

Mikkelin vesilaitoksen ohella myös muille toimijoille. Tämän vuoksi siitä pyritään 

suunnittelemaan mahdollisimman modulaarinen ja muokattava. Tämä työ toimii siis 

vesilaitoksen tarvemäärittelynä, sekä tietojärjestelmäsuunnittelun pohjatyönä. Siinä 

pyritään sovittamaan toisiinsa Mikkelin vesilaitoksen odotukset sekä tuotteen 

suunnitteluprosessi.  
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2 METODOLOGIA 

Ensin työn aihepiireihin, turvallisuusjohtamiseen ja tietojärjestelmäsuunnitteluun, 

luodaan yleiskatsausta kirjallisuustutkimuksen keinoin. Tietojärjestelmien 

kehittämiseen tutustutaan luvussa 3. Vesilaitoksia koskeviin turvallisuusjohtamisen ja 

jatkuvuuden hallinnan vaatimuksiin puolestaan tutustutaan luvussa 4.1. 

 

Tässä työssä esitetty kehitystyö on tehty yhteistyössä Mipro Oy:n ja Mikkelin 

vesilaitoksen välillä. Työn perustana on Mipro Oy:n esittämä ehdotus 

varautumissuunnitelman lisäämiseksi Mikkelin vesilaitoksen käytössä olevaan 

tilannekuvajärjestelmään omana moduulinaan. Tarkoituksena on, että moduulin 

periaatteet ja toimintalogiikka määritellään vesilaitoksen hyväksymällä tavalla, jonka 

jälkeen Mipro Oy verkostoineen huolehtii moduulin toteuttamisesta.  

 

Tämä diplomityö ei tule olemaan täysin valmis suunnitelma, jonka perusteella tuote 

voidaan toteuttaa. Se on pikemminkin määritelmä niin kutsutusta MVP:stä (minimun 

viable product). MVP tarkoittaa yksinkertaisinta mahdollista tuotemallia, jolla voidaan 

täyttää asiakkaan ydintarpeet. Kun MVP on määritelty, voidaan sitä edelleen täydentää 

ja muotoilla paremmaksi kehitysprosessin edetessä. (Osterwalder et al. 2014, 77) 

 

Metodin, jolla tätä diplomityötä toteutetaan, voidaan katsoa kuuluvan niin kutsutun 

toiminnallisen tutkimuksen (eng. action research) alle, sillä se jakaa monia 

toiminnalliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä. Se muun muassa osallistuttaa 

aktiivisesti kaikkia tutkimuksen osapuolia, tässä tapauksessa Mipro Oy:ta ja Mikkelin 

vesilaitosta. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija toimii yhteistyössä varsinaisten alan 

toiminnanharjoittajien tai muiden tutkittavan aiheen kanssa päivittäin tekemisissä 

olevien kanssa. Toimijat osallistuvat tutkimukseen aktiivisesti ja tietoisesti sen sijaan, 

että olisivat vain tarkkailun kohteena. Toiminnallisessa tutkimuksessa subjektiivisuus, 

myös tutkijan subjektiivisuus, on korostetussa roolissa perinteiseen tutkimukseen 

verrattuna. Esimerkiksi tätä moduulia suunnitellessa on suunnittelijoiden subjektiivinen 

näkemys ollut tärkeässä osassa. Toiminnallinen tutkimus on myös usein 

tilannesidonnaista, eivätkä sen antamat vastaukset ole välttämättä yhtä hyvin 

yleistettävissä, kuin perinteisin metodein tehdyt tutkimukset. (Huang 2010, 93)  
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Perinteisessä tutkimusmetodissa määritellään tutkimuksen päämäärä, metodit ja 

ongelma. Tutkijan osuutta tutkimukseen ei korosteta, ja analyysi pohjautuu tuloksiin 

neutraalina datana. Tutkimustilanteesta myös pyritään karsimaan kaikki elementit, jotka 

heikentävät tulosten yleistettävyyttä, tai vaihtoehtoisesti nimetään tarkkaan olosuhteet, 

joissa tutkimustulosten katsotaan olevan valideja. Toiminnallisessa tutkimuksessa 

taasen liika yleistettävyyden hakeminen voisi jopa vaarantaa tutkimuksen päämäärät, 

sillä toiminnallisen tutkimuksen aiheet ovat usein tilannespesifejä, eivätkä siten suoraan 

toistettavissa. (Huang 2010, 105) Tutkimuksen subjektiivisemman luonteen 

tunnustaminen ei tosin tietenkään tarkoita sitä, että virheellisistä päätelmistä ei voisi olla 

haitallisia seuraamuksia. Tämän vuoksi myös tutkimuksen tuloksia arvioidessa tulee 

kiinnittää erityistä huomiota olosuhteiden ja muiden tutkimukseen vaikuttaneiden 

tekijöiden arviointiin, ja analyysissa on oltava erityisen kriittinen ja huolellinen. 

  

Moduulin kehitys yhteistyössä noudattaa tuottajan ja asiakkaan arvon 

yhteisluontimallia. Siinä asiakas ei ole pelkkä passiivinen entiteetti, joka kuluttaa 

tuotettuja tuotteita ja palveluita, vaan osallistuu aktiivisena toimijana arvon luomiseen. 

Arvon yhteistuottamiselle asiakkaan kanssa ei ole yksiselitteistä määritelmää, vaan se 

voi toteutua monien erilaisten toimintamallien kautta. Esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa, kuten Instagramissa tai Facebookissa, arvo muodostuu, kun käyttäjät 

tuottavat sisältöä alustaa käyttäen. Alusta itsessään ei ole arvokas ilman sisältöä 

tuottavia käyttäjiä. Vastaavasti käyttäjät tarvitsevat alustan voidakseen tuottaa mitään. 

(Payne et al. 2008, 83) Vesilaitoksen ja Mipro Oy:n tapauksessa arvo puolestaan 

muodostuu yhteisen suunnitteluprosessin kautta. Työskentelemällä yhdessä asiakkaan 

kanssa Mipro Oy saa suunnitteluprosessin käyttöön vesilaitoksen pitkän kokemuksen 

järjestelmien käytöstä. Lisäksi vesilaitokselta on saatavilla aina välitön palaute 

ehdotuksiin ja mahdollisuuksiin, jolloin tuotekehitysprosessi helpottuu. Vastaavasti 

vesilaitoksella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan moduuliin jo kehitysvaiheessa, 

jolloin siitä saadaan enemmän heidän haluamansa mukainen. Täten lopputuote on 

molemmille osapuolille arvokkaampi. 

 

Suunnittelu ajoittui enimmiltä osin lokakuun 2016 alusta joulukuulle. 

Suunnitteluprosessin aikana vesilaitoksen ja Mipro Oy:n edustajat tapasivat noin kahden 

viikon välein. Kokouksissa käytiin läpi ehdotukset ja suunnitelmat moduulin 

muokkaamiseksi. Tilaisuuksissa paitsi kerättiin kaikilta osapuolilta palautetta jo 
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tehdystä suunnittelutyöstä, myös ideoitiin kaikkien sidosryhmien kesken kehityksen 

jatkosta. Täten selvitettiin, mitä järjestelmästä halutaan, ja millainen sen käyttölogiikka 

voisi olla. Täten sekä Mipro Oy että Mikkelin vesilaitos olivat aktiivisessa kehittäjän 

roolissa, vaikka varsinainen kehitystyö olikin Mipro Oy:n vastuulla. 

 

Kun tämä määritelmä on diplomityön myötä saatu valmiiksi ja vesilaitos on hyväksynyt 

sen, alkaa varsinainen moduulin kehitystyö. Työ tulee tapahtumaan ketterän (eng. agile) 

kehittämisen metodilla nimeltä scrum. Scrumin toimijana on tiimi, jonka määriteltyihin 

rooleihin kuuluvat tuoteomistaja, kehitystiimi sekä tiimin varsinaista toimintaa johtava 

scrum master. Scrum-tiimi toimii noin kahden viikon sykleissä (sprint), jonka jokaisen 

tavoitteeksi määritellään jonkinlainen toimitusvalmis tuote tai tuotteen osa. Scrum-

syklien välissä tiimi kokoontuu arvioimaan saavutettuja lopputuloksia, suunnitelemaan 

seuraava sykliä sekä arvioimaan itse prosessin toimivuutta ja kehitystarpeita. Lisäksi 

päivittäin pidetään nopea scrum-palaveri, jossa tarkastetaan kehitystyön eteneminen ja 

keskustellaan mahdollisista ongelmista. Scrum on siis prosessina jatkuvasti arvioitavissa 

ja sopeutettavissa, ja soveltuu siten monimutkaisiin ympäristöihin, joita on vaikea 

analysoida kokonaisuuksina ennen työhön alkamista. Näiltä osin se eroaa perinteisestä 

ns. vesiputousmallista, jossa projektin alussa tehdään suunnitelma, jota sitten seurataan 

sellaisenaan loppuun asti. (Koskela et al. 2017, 14) 

 

Kehitystyön perusteella on koottu luku 7. Siinä esitetään ehdotus jatkuvuuden 

johtamista tukevan järjestelmän rakenteeksi. Esimerkki siitä, miten järjestelmä voisi 

käytännössä toimia annetaan luvussa 8, jossa käydään läpi miten järjestelmä voisi tukea 

mikrobiologisen saastumisen hoitamista Mikkelissä. Järjestelmä ei valmistu tämän 

diplomityön tekemisen aikana, joten diplomityön varsinaisena empiriana toimii vain 

hyväksytty tarvemäärittely. Luvussa 9 pohdiskellaan kehitystyön tuloksia 

käytettävyyden, yleistettävyyden ja tulevaisuuden kuvakulmista. Lisäksi luvussa 9 

esitetään vielä arvio kehitysprosessista, jota tämän työn tekemisen aikana on 

hyödynnetty. 

  



8 

 

3 TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN JA 

INFORMAATIOARKKITEHTUURI 

Saatavilla olevan datan ja muun informaation määrä on tänä päivänä suurempaa kuin 

koskaan. Lisäksi monet järjestelmät tuottavat jatkuvasti suuria määriä järjestelemätöntä 

dataa. Samalla olennaisen tiedon löytäminen ja tunnistaminen kaiken informaation 

seasta on vaikeutunut. Tämän vuoksi on kehitetty tietojärjestelmiä, joiden tehtävä on 

järjestellä ja jäsentää informaatiota, saattaa sitä paremmin saataville sekä korostaa 

tärkeimpiä tietoja. Tietojärjestelmien rakenteesta käytetään usein nimitystä 

informaatioarkkitehtuuri. (Resmini & Rosati 2011, 37) 

 

Mitään virallista määritelmää tai rajausta informaatioarkkitehtuurille ei ole (Downey & 

Banerjee 2010, 25). Yhtenä esimerkkinä informaatioarkkitehtuurista voisi pitää 

kirjastoa: Teokset on jaoteltu ja järjestelty useamman ominaisuuden, kuten aihepiirin ja 

kirjoittajan sukunimen mukaan. Sekä kirjojen fyysinen järjestys että tietojärjestelmä, 

jolla teoksia voi hakea ja paikallistaa ovat osa kirjaston informaatioarkkitehtuuria. 

Resmini & Rosati (2011, 39) määrittelevät informaatioarkkitehtuurin ”Holistisena 

suunnittelutapana, jossa otetaan huomioon organisaation tietotarpeet, ja joka välttää 

tietojen kahdentumisen, hajaannuksen ja yhdistämisestä aiheutuvat ongelmat.” Downey 

& Banerjee (2010, 26) puolestaan määrittelevät sen ”Informaation järjestämiseksi 

tavalla, joka tulee löydettävyyttä, hallittavuutta sekä käytettävyyttä infrastruktuuriselta 

tasolta käyttöjärjestelmään asti.”  

 

Suomalainen julkisten palveluiden neuvottelukunta JUHTA puolestaan määrittää 

tietojärjestelmäarkkitehtuurin osaksi koko organisaation rakennetta suosituksessaan 

ICT-arkkitehtuurin kehittämiseksi seuraavasti: ”Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, 

joka kuvaa organisaation keskeiset tietojärjestelmät, niiden suhteet sekä 

ominaisuustiedot. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu on ko. arkkitehtuurin 

rakenteellista suunnittelua, elinkaarisuunnittelua sekä kustannus- ja käyttöoptimointia. 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelussa tavoitteena on suunnitella 

tietojärjestelmäkokonaisuutta siten, että muodostuva tietojärjestelmäkokonaisuus tukee 

parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita.” (JUHTA 2012, 10) 
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Lähdekirjallisuudessa informaatioarkkitehtuurista vastaavasta tai sitä suunnittelevasta 

henkilöstä käytetään termiä informaatioarkkitehti. Informaatioarkkitehti suunnittelee 

polun, jota pitkin käyttäjä liikkuu järjestelmässä pisteestä toiseen mahdollisimman 

sujuvasti. Suunnittelu sisältää käyttöliittymän ja –logiikan, kuten tiedon kategoriat ja 

järjestelyn, sekä klikkaukset, kuvakkeet ja komennot. Informaatioarkkitehtuuri sisältää 

myös varsinaisen designin, kuten kuvat, tekstin ja asettelun. Osiot ja ominaisuudet tulee 

valita käyttötarkoituksen ja kohdeyleisön mukaan. Esimerkiksi kunnallisessa, 

valvontaan ja huoltoon liittyvässä järjestelmässä tarvitaan huomattavan erilaista 

suunnittelua, kuin kaupallisella verkkosivulla. (Kimen 2003) 

 

Informaatioarkkitehtuuriin liittyy monia osa-alueita, eikä siihen juurikaan yhdistetä 

standardoituja toimintatapoja. Se sisältää elementtejä kirjastotieteestä, perinteisestä 

arkkitehtuurista, teollisesta suunnittelusta ja verkkosuunnittelusta. Usein organisaatiot 

rakentavat informaatioarkkitehtuurin omien prosessiensa ympärille sen sijaan, että 

hakisivat sille mallia ulkopuolisista lähteistä. Myöskään suunnittelulle ei ole 

vakiintuneita käytäntöjä, ja se saattaa vaihdella ylätason vuokaavioista 

yksityiskohtaisiin koodaamissuunnitelmiin. (Kimen 2003) 

 

Ennen varsinaisen järjestelmän suunnittelua on olennaista tunnistaa sen lähtökohdat: 

mitä ydintarpeita järjestelmä tulee täyttämään, ja mikä tulee olemaan sen toiminnallinen 

fokus. Suunnittelu lähtee usein liikkeelle ongelman tunnistamisesta, jonka jälkeen 

tarkoituksena on kehittää siihen paras mahdollinen ratkaisu. Informaatioarkkitehtuuri on 

siis paitsi designia, myös ratkaisukeskeistä toimintaa. Vaikeudeksi voi tällöin 

muodostua, onko todellinen ongelma tiedostettu ja tunnistettu kunnolla. Näin ollen 

miettimättä sen enempää järjestelmää tulee pyrkiä saamaan kattava kuva kohteen 

perustarpeista: mitä tehdään, mitä tietoa siihen tarvitaan, mikä nykyisissä malleissa 

turhauttaa. On tunnistettava tehtävät, joita kohteena olevan organisaation tulee suorittaa, 

ja päämäärät, joihin se tehtäviä suorittamalla pyrkii. On varottava ”ratkaisemasta väärää 

ongelmaa,” käyttämästä paljon resursseja johonkin, joka ei kuitenkaan tuota haluttua 

lopputulosta. (Robertson 2007).  

 

Virallisia standardeja kehitystyölle ei ole, mutta on noussut esille joitakin trendejä, jotka 

toistuvat modernissa informaatioarkkitehtuurissa. Niiden tiedostaminen on tärkeää jo 

senkin takia, että tulee ottaa huomioon, minkälaiseen käyttölogiikkaan käyttäjät ovat 
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tottuneet: hyväkin ratkaisu voi jäädä käyttämättä, mikäli se ei tunnu käyttäjistä 

intuitiiviselta. (Kimen 2003) Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi järjestelmän 

elementtien asettelu tai askeleet, joita toiminnot vaativat. Esimerkiksi Microsoft-

ohjelmien käyttölogiikkaan tottunut käyttäjä klikkaa kerran hiiren vasemmalla 

painikkeella valitakseen jotain, ja kahdesti aktivoidakseen sen. Toimintalogiikan 

valinnan jälkeen on tärkeää varmistaa myös sen jatkuvuus läpi koko järjestelmän. Tämä 

tarkoittaa sitä, että koko sivuston tai muun kohteen on hyvä toimia samalla tavalla. 

Tällöin sen käytön voi oppia kokonaisuudessaan kerralla, eikä se ole tarpeettoman 

monimutkainen. (Kimen 2003) 

 

Muita nykyaikaisia trendejä suunnittelussa ovat skaalattavuus, joustavuus ja sisällön 

muokattavuus. Ne ovat tärkeitä, sillä etukäteen voi olla vaikea ennustaa sisällön määrää 

tai tyyppiä. Myös muut järjestelmän kokoon vaikuttavat tekijät voivat vaihdella ajan 

kanssa. Esimerkiksi tilannekuvajärjestelmän tapauksessa tällaisia voisi olla kartta-

alueen tai prosessin laajentaminen tai tarkentuminen. Sisältöä usein myös tuotetaan 

käytettäessä, esimerkiksi kun käyttöhistoriaan kirjataan uusia tapauskuvauksia tai 

toimintaohjeita. Lisäksi monet käyttäjät tai organisaatiot haluavat muokata 

käyttöliittymän mieleisekseen. (Kimen 2003)  

 

Informaatioarkkitehtuurin kehittäminen on iteratiivinen prosessi, jossa asiakkaan 

tarpeisiin tutustuminen on avainasemassa. Näin ollen sille luonnollinen toimintapa on 

yhteinen arvonluonti, jota on kuvailtu luvussa 2. Täten avainkysymyksiä voidaan 

työstää yhdessä asiakkaan kanssa. Esimerkiksi tämän työn tavoite ja rajat ovat 

muuttuneet useaan otteeseen, kun Mikkelin vesilaitoksen toiveita ja tarpeita on 

kartoitettu kokouksissa. Alkuperäisessä tehtävänannossa kyse oli vain kirjallisen 

varautumissuunnitelman saamisesta käyttökelpoisempaan muotoon, josta se on 

kehittynyt yleisen, toimintaa tukevan järjestelmän kehittämiseksi. 

 

Informaatioarkkitehdin on hyvä olla ainakin jollain tasolla mukana koko järjestelmän 

suunnitteluprosessissa, suunnittelun alusta toteutukseen. Tällä tavoin prosessiin saadaan 

sujuvuutta, ja varmistetaan eri vaiheiden välitavoitteiden yhtenäisyys. Samalla 

suunnittelija kykenee vaikuttamaan siihen, että asiakkaan näkökulma otetaan huomioon 

koko suunnitteluprosessissa. Downey & Banerjee (2010, 26) ovat koonneet listan 
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asioista, jotka on hyvä huomioida informaatioarkkitehtuuria suunnitellessa. Listan 

tehtävä on auttaa tunnistamaan olennaisia osa-alueita ja muistuttaa niistä. 

 

Tarvittava informaatio 

- Yleinen: Tarvitseeko järjestelmään syötettävän informaation olla osittain tai 

kokonaan tietyn formaatin mukaista? 

- Kerääminen: Onko mekanismia, jolla olennaista informaatiota kerätään sisäisistä 

tai ulkoisista lähteistä?  Vaatiiko kerääminen, että informaatio on osittain tai 

kokonaan tietyn formaatin mukaista? 

- Mittaaminen: Onko tarpeellista mitata informaation käyttöä? Onko jatkuvalle 

mittaamiselle tehty suunnitelmia? 

 

Informaation generointi 

- Generoiko järjestelmä osittain tai kokonaan jonkin formaatin mukaista 

informaatiota? 

- Ovatko generoidun informaation ominaispiirteet määritetty? 

- Saatavuus: Onko generoidun informaation saatavuus organisaatiossa tai 

organisaation ulkopuolella määritetty? Missä kaikkialla muualla organisaatiossa 

generoitua informaatiota käytetään? 

- Mittaaminen: Onko tarvetta mitata generoidun informaation määrää? 

 

Informaation järjestäminen 

- Mallinnus: Mitkä informaation elementit tulee mallintaa? Mistä informaation 

elementit koostuvat? Millaiset niiden suhteet toisiinsa ovat? 

- Luokittelu: Onko luokittelulle strategiaa? Tullaanko käyttämään useita 

luokittelumalleja? Onko taksonomian suunnitellulle, luonnille, käytölle ja 

huollolle tehty suunnitelmaa? Onko tarpeen merkitä informaation elementtejä? 

Onko käyttäjän tarpeellista kyetä merkitsemään elementtejä? Onko metadatan 

hallinnalle omaa strategiaa tai metodeita? Voiko järjestelmä ehdottaa 

automaattisesti metadatamerkintöjä? 

- Semantiikka: Ovatko informaatioelementtien väliset semanttiset suhteet 

määritelty? Onko semanttinen yhteensopivuus varmistettu? Onko asiaan 

liittyvän informaation etsimiseen ja analysoimiseen liittyviä mekanismeja? Onko 
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olemassa mekanismeja, joilla voidaan kerätä osittain tai kokonaan jonkin 

formaatin mukaista informaatiota? 

 

Pääsy informaatioon 

- Haku: Onko haun rajaukset määritetty? Onko hakutyyppiä määritetty? Onko 

haun analytiikkaa suunniteltu? Suunnitellaanko haku toimimaan yhtä aikaa 

useissa informaatiolähteissä? 

- Informaation löytäminen: Onko määritetty, kuinka järjestelmä tunnistaa 

olennaisen informaation? Analysoiko järjestelmä tunnistamaansa informaatiota? 

- Analytiikka: Suunnitellaanko mekanismi, joka tuo informaatiota liiketoiminnan 

johdolle?  

- Käyttäjät: Onko informaation käyttäjistä suunnitelmaa tai arviota? Onko tiedon 

toimittamisen ja esittämisen tavat suunniteltu? Onko informaation löydettävyyttä 

analysoitu? 

- Navigaatio: Onko navigaatiolle järjestelmässä olemassa suunnitelmaa? 

Voidaanko sitä mitata? 

- Rajapinnat: Pitäisikö muidenkin järjestelmien päästä käsiksi informaatioon? 

Onko yhteentoimivuutta arvioitu? 

 

Tietohallinto 

- Vastuu tiedoista: Onko vastuu informaation totuudenmukaisuudesta ja 

jatkuvuudesta osoitettu selkeästi? 

- Vastuu tietojen luokittelusta: Onko vastuu sanaston ja informaation hallinnasta 

ja ajantasaisuudesta osoitettu jollekulle. 

- Vastuu toimintatavoista: Onko olemassa toimintatapoja, joita tulee seurata? 

Noudattaako informaation formaatti jotain olemassa olevaa säännöstä tai 

määräystä? 

 

Informaatiopalveluiden laatu 

- Turvallisuus: Onko informaatioon käsiksi pääsemisen turvallisuusvaatimukset 

määritetty? Noudattavatko ne haluttua turvallisuustasoa sekä lainsäädäntöä ja 

alan säädöksiä? Onko tarvetta tunnistautumistoimenpiteille? 

- Saatavuus: Onko saatavuusvaatimukset määritetty? 

- Luotettavuus: Onko järjestelmän luotettavuusvaatimukset määritetty? 
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- Skaalattavuus: Onko generoitavan informaation määrää arvioitu? Onko tehty 

arvioita sen käytöstä? 

- Hyödyllisyys: Onko arvioitu aikaa, jona informaatiota tarvitaan? Onko tietojen 

päivitysaikataulu määritetty? (Downey & Banerjee 2010, 26) 
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4 TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

Turvallisuusjohtaminen on kattotermi, joka sisältää kaikkien yrityksen tai organisaation 

turvallisuusasioiden hallinnan ja johtamisen. Siihen sisältyy sekä jatkuvuuden eli 

tuotannon toimivuuden varmistaminen, kuin myös henkilöstön ja asiakkaiden 

varsinainen turvaaminen vaaralta. Se sisältää niin fyysisestä turvallisuudesta 

vastaamisen, kuin myös esimerkiksi tietoturva- ja ympäristöuhat. 

Turvallisuusjohtamisen osa-alueiksi katsotaan turvallisuus, terveys, laatu ja ympäristö. 

Turvallisuusjohtamisen tulee olla kiinteästi osana organisaation jokapäiväistä toimintaa. 

Sekä johdon että työntekijöiden tulee sitoutua siihen, ja sille on osoitettava riittävät 

resurssit. Turvallisuusjohtamiseen liittyy myös yrityksille asetettujen, turvallisuuteen 

liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen. (Kojo 2013, 12.)  

 

Turvallisuusjohtamisessa on tärkeää, ettei keskitytä vain lopputuotteen ja 

tuotantosysteemin ulkopuolisen turvallisuuden tarkkailuun. Sen sijaan tulee keskittyä 

prosessin kokonaisvaltaiseen valvontaan sekä riskien hallintaan ja minimointiin 

etukäteen. Esimerkiksi veden turvallisuutta ei voida valvoa vain sen ”käyttötasolla” eli 

kuluttajien hanoissa, sillä mikäli mahdollinen saastumien havaittaisiin vasta sieltä, olisi 

riski jo toteutunut. (Jayratne 2008, 547, Bartram et al. 2009, 3) Liiketoimintaan liittyvät 

prosessit ovat yleensä myös monimutkaisia ja – kerroksisia, ja niissä on paljon toisiinsa 

vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa ja varmistaa tuotannon ja 

turvallisuuden kannalta kriittisimmät prosessit, ja kiinnittää niihin erityistä huomiota 

turvallisuusjärjestelmää luodessa, sillä kumulatiiviset vaikutukset voivat vaikuttaa 

pitkään ja monelle osa-alueelle. (Pekki 2016, 11) 

 

Tässä diplomityössä suunniteltava moduuli tulee tukemaan Mikkelin vesilaitoksen 

turvallisuusjohtamista. Sen tarkoitus on saada vesilaitoksen varautumissuunnitelma 

sellaiseen muotoon, että varautumissuunnitelman sisältämät ohjeistukset ovat 

käytettävissä nopeasti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Lisäksi se edesauttaa tilanteiden 

kommunikointia, seuraamista ja johtamista. Tapahtumien välittömän hoitamisen lisäksi 

moduulissa otetaan huomioon myös jatkuvuuden johtamisen kehittäminen ja toiminnan 

analysointi. 
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4.1 Vesilaitosten lakisääteiset velvoitteet 

Vesihuoltolain 15a§ koskee vesihuoltolaitoksen palveluiden turvaamista 

häiriötilanteissa. Sen mukaan vesihuoltolaitoksella tulee olla suunnitelma, jossa 

varaudutaan häiriötilanteisiin. Pykälä koskee kaikkia veden toimittamiseen olennaisesti 

liittyviä osapuolia. Siihen sisältyy velvoite olla tietoinen vedentuotantoon kohdistuvista 

riskeistä. (Vesihuoltolaki 15§). Lisäksi ympäristönsuojelulaissa todetaan, että toimijan 

on riittävin toimenpitein varauduttava onnettomuuksiin ja niiden seurauksiin 

(Ympäristönsuojelulaki 15§). Tässä työssä suunnitelmasta käytetään Mikkelin 

vesilaitoksen käyttämää termiä varautumissuunnitelma. 

 

Tämän kaltaisten suunnitelmien tekoon on julkaistu useita ohjeistuksia. Esimerkiksi 

maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut teokset Water Safety Plan Manual 

(WSPM) ja Sanitation Safety Plan Manual (SSPM), joissa käsitellään vedentuottajan ja 

jäteveden käsittelijän prosessien suunnittelemista mahdollisimman turvallisiksi. 

(Bartram et al. 2009, WHO 2016) Suomalainen Huoltovarmuusorganisaatio on 

puolestaan julkaissut oppaan nimeltään Vesilaitoksen opas häiriötilanteisiin 

varautumiseen, jolla pyritään nimenomaan vastaamaan Suomen lainsäädännön 

vaatimuksiin varautumissuunnitelman osalta (Pekki 2016). 

 

WSPM on tarkoitettu kattavaksi riskien arvioimis- ja johtamislähtökohdaksi, joka ottaa 

huomioon kaikki vedentuotannon vaiheet. Sen työvaiheissa määritetään WSP:tä 

suunnitteleva tiimi, tunnistetaan prosesseja koskevat uhkakuvat, arvioidaan kuhunkin 

uhkakuvaan liittyvä riski, määritetään kuhunkin riskiin liittyvät kontrollimekanismit ja 

niiden tehokkuus, parannetaan tehtyjen havaintojen perusteella suunnitelmaa, 

demonstroidaan systeemin turvallisuutta, uudelleenarvioidaan säännöllisesti uhkakuvat 

ja riskit sekä huolehditaan koko prosessin riittävästä dokumentoinnista ja 

läpinäkyvyydestä. Työvaiheet on jaettu 11 moduuliin. (Bartram et al. 2009, 1)  

 

Huoltovarmuuskeskus nimeää varautumissuunnitelmaan neljä moduulia, joista 

jokaiseen kuuluu kuusi osakokonaisuutta. Kaksi ensimmäistä moduulia, 

jatkuvuudenhallinnan johtaminen ja toimintavarmuuden kehittäminen, painottavat 

organisaation johdon roolia. Kahdessa jälkimmäisessä moduulissa keskitytään 

enemmän henkilöstön ja sidosryhmien tehtäviin, sekä käytännön tilanteiden 
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hoitamiseen. (Pekki 2016, 15) Tässä diplomityössä suunniteltava 

tilannekuvajärjestelmän moduuli soveltuu työskentelyn tukemiseen kaikissa 

huoltovarmuuskeskuksen nimeämissä moduuleissa.  

 

Taulukko 1 Huoltovarmuuskeskuksen 4 moduulia (Pekki 2016, 15) 

 

 

4.2 Tilannekuvajärjestelmä johtamistyökaluna 

Suuret, monimutkaiset järjestelmät, kuten kunnallinen vedenjakelu, ovat usein vaikeita 

sisäistää ja johtaa, etenkin kun niissä on paljon toisiinsa vaikuttavia tekijöitä. Nykyinen 

tietotekniikka mahdollistaa tilannekuvajärjestelmät johtamisen apuna. 

Tilannekuvajärjestelmän tavoite on tuoda käyttäjän saataville olennainen tilanteeseen 

liittyvä tieto, ja helpottaa tilanteen seuraamista kokonaisuutena. (Seppä 2009, 3.) Sillä 

voidaan yhdistää, analysoida ja visualisoida erillisjärjestelmien tietovirtoja, joita usein 

on jopa kymmeniä (Eskelinen 2017.) Tilannekuvajärjestelmä voidaan toteuttaa monella 

tapaa: Se voi olla graafinen, yksinkertaistettu kuvaus prosessista, mikä on usein tapaus 

yksittäisissä teollisuus- ja prosessilaitoksissa. Laajemmissa kokonaisuuksissa, kuten 

kunnallisessa vedenjakelussa, voidaan käyttää esimerkiksi karttapohjaista 

tilannekuvajärjestelmää. Esimerkkinä kuvankaappaus karttapohjaisesta 

tilannekuvajärjestelmä Mipro REGOsta: 
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Kuva 1 Mipro REGON: käyttöliittymä, jossa on näkyvillä pohjavesialue ja rautatie (Mipro Oy) 

5 MIKKELIN VESILAITOS 

Mikkelin vesilaitos on Mikkelin kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävä on tuottaa noin 

55000 ihmisen talousvesi, sekä huolehtia jäteveden käsittelystä Mikkelin alueella. 

Vuodessa vesilaitos tuottaa noin 3,3*10
6
m

3
 talousvettä ja käsittelee noin 4,4*10

6
m

3
 

jätevettä. (Mikkelin Vesilaitos, kotisivut.) Mikkelin vesilaitos on tämän diplomityön 

tilaaja ja kanssasuunnittelija. 

 

5.1 Vesilaitoksen varautumissuunnitelma 

Mikkelin vesilaitos on tehnyt varautumissuunnitelman, jossa on erilaisiin 

erityistilanteisiin selkeät toimintaohjeet. Suunnitelman tekeminen aloitettiin vuonna 

2010. Tavoitteena on tehdä ohjeista niin konkreettisia, että asioihin perehtymättömätkin 

kykenevät tekemään tarvittavat toimenpiteet niitä noudattamalla. Ne sisältävät ohjeet 

sekä itse prosessia varten, että ohjeet tiedonvälitykseen ja viestintään. Tämän 

diplomityön tekemishetkellä varautumissuunnitelma on dokumentoituna aluekohtaisiin 

excel-tiedostoihin, eikä kaikille tilanteille ole vielä kirjoitettu ohjeistusta. Sitä ei ole 

vielä koottuna mihinkään yhteen paikkaan tai dokumenttiin. Sitä ei ole sertifioitu, mutta 

se on hyväksytetty valvovalla viranomaisella.  (Pitkonen 2016b, Koski 2016) 
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Mikkelin vesilaitos täydentää varautumissuunnitelmaansa jatkuvasti, se on jatkumo joka 

ei ole koskaan täysin valmis (Koski 2016). Lisäksi Mipro Oy:n tilannekuvajärjestelmää 

käytetään muuallakin Suomessa, ja moduulia aiotaan markkinoida useille asiakkaille. 

Näistä syistä on tärkeää, että nyt luotava moduulin työnkulku on mahdollisimman 

muokattava ja koostuu riittävän yksinkertaisista, standardoiduista osista. Jo luotujen 

osioiden on myös oltava helposti muokattavissa ja päivitettävissä. Tällöin järjestelmä on 

mahdollisimman laajennettava, ja sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin. 

 

Varautumissuunnitelmassa on tunnistettu riskit kohteittain, ja kunkin riskin 

toteutumisen varalta on kirjattu oma työnkulkunsa. Esimerkiksi erään vesitornin 

mikrobiologiseen saastumiseen varautuminen on merkitty suunnitelmaan seuraavasti: 

 

Taulukko 2 Mikkelin Vesilaitoksen varautumissuunnitelmaesimerkki: vesitornin mikrobiologinen 

saastuminen 

Kohde/luokka Vesitorni 

Riski Vesitornin mikrobiologinen saastuminen 

Esiintymistaajuus - 

Seurausvaikutus - 

Riskiluku - 

Havaitseminen/Seuraus Havaitaan näytteistä. Laatuvaatimukset eivät täyty. 

Ennakointi/Varautuminen Näytteenotto 1 krt/kk. Tornin säännöllinen pesu ( 5 v. 

välein) ja rakenteiden tarkastus esim. kattoviemärit.  

Korjaus/torjuntatoimenpiteet - 

Lisätarpeet/Linkitykset Linkki: Toimintaohje tornin ohitukseen ja toiminta 

poikkeustilanteessa / Talousveden desinfiointi kaikki 

vedenottamot 

Vastuu - 
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Kuten esimerkistä näkyy, kaikille tapahtumille ei ole vielä suunnitelmassa kaikkia 

tietoja ja ohjeistuksia. Riskin vakavuus arvioidaan riskiluvulla, joka on riskin 

todennäköisyyden ja sen toteutumisen vakavuuden tulo. Riskiluku arvioidaan seuraavan 

matriisin mukaisesti:  

 

Taulukko 3 Mikkelin vesilaitoksen varautumissuunnitelman riskimatriisi 

Esiintymistaajuus Seuraus 

 1 Merki-

tyksetön 
2 
Vähäinen 

(esteet-

tinen 

haitta 

4 
Huomattava 

(Vähäinen 

ja tilapäinen 

terveydel-

linen haitta)  

8 Vakava 

(Epidemian 

mahdolli-

suus) 

16 Erittäin 

vakava 

(Kuoleman-

vaara) 

5 Erittäin 

todennäköinen 

(Kerran kuussa 

tai useammin) 

5 10 20 40 80 

4 Todennäköinen 

(Kaksi kertaa 

vuodessa) 

4 8 16 32 64 

3 Tavanomainen 

(Kerran 

vuodessa) 

3 6 12 24 48 

2 Satunnainen 

(Kerran viidessä 

vuodessa) 

2 4 8 16 32 

1 Harvinainen 

(Kerran 

kymmenessä 

vuodessa) 

1 2 4 8 16 

 

5.2 Nykyinen tilannekuvajärjestelmä 

Mikkelin vesilaitoksella käytössä oleva tilannekuvajärjestelmä on Mipro Oy:n 

kehittämä karttapohjainen, selaimella käytettävä Mipro REGO. Mipro REGO on SaaS 

(Software as a Service-palvelu). Tämä tarkoittaa sitä, että asiakasta ei veloiteta heidän 

omille laitteilleen asennetuista ohjelmistoista, vaan oikeudesta käyttää ulkoisilla 

palvelimilla pyöriviä palveluita. REGO kuuluu Mipro Oy:n industrial cloud-

tuoteperheeseen. Sen tehtävä on eri lähteistä peräisin olevien tietojen visualisointi, 

analysointi ja niiden yhteen käyttöjärjestelmään integrointi. Syksyllä 2016 Mikkelin 

vesilaitoksen REGO-järjestelmään on oli integroitu automaatiojärjestelmä, kaksi 

laboratoriojärjestelmää, kunnossapitojärjestelmä, raportointijärjestelmä sekä omien ja 
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kolmansien osapuolten verkostojen tiedot. (Eskelinen 2016) Siinä voidaan tarkastella 

karttapohjaisesti yhtäaikaisesti useita tekijöitä, esimerkiksi sadevesiviemärilinjoja ja 

valuma-alueita. Karttapohjalla ovat näkyvissä käyttäjän valitsemat elementit, kuten 

laitokset, pumppaamot tai putkistot. Automaattisesti generoidut tiedot ovat esitettynä 

tilannekuvajärjestelmässä visuaalisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jokin 

pumppaamo voi alkaa hälyttää, mikäli sen pinta ylittää ennalta määrätyn raja-arvon. 

Lisäksi käyttäjä voi lisätä tapahtumia kartalle, ja kirjata niihin yksityiskohtia. Sitä 

käytetään tämän moduulin kehittämisen lähtökohtana. Erilaiset tapahtumat merkataan 

siihen. Nykyinen tapa merkitä tapahtuma on päiväkirjamerkintä. Päiväkirjamerkintä 

näkyy nykyisellä kartalla puhekuplana seuraavasti: 

 

 

Kuva 2 Mipro Regon karttanäkymä (Mipro Oy) 

Päiväkirjamerkintöjä voi myös selata ja kommentoida nykyisessä järjestelmässä. 

Selaaminen tapahtuu seuraavanlaisen valikon kautta: 
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Kuva 3 Mipro Regon päiväkirjamerkinnät (Mipro Oy) 

Nykyiseen päiväkirjamerkintään merkitään näkyville otsikko, runkoteksti, aika, jonka 

ilmoitus näkyy sekä tapahtumaluokka. Tapahtuman koordinaatit tallentuvat 

automaattisesti. Lisäksi voidaan merkitä, onko kyseessä ilmoitus. Ilmoituksiin ei liity 

toimenpidetarvetta. Päiväkirjamerkinnät sulkeutuvat merkittynä ajankohtana, tai sitten 

ne suljetaan. Tällöin myös ikonit katoavat kartalta. Nykyinen päiväkirjatyökalu näyttää 

seuraavanlaiselta:  

 

Kuva 4 Mipro Regon päiväkirjatyökalu (Mipro Oy) 
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6 TILANNEKUVAJOHTAMISJÄRJESTELMÄN RAKENNE 

Kuten luvussa 3 todettiin, järjestelmän rakenne on olennainen osa 

informaatioarkkitehtuurin suunnittelua. Jotta rakenteen voi suunnitella, tulee ensin 

määritellä toiminnan kannalta olennaiset tiedot. Ne muodostavat järjestelmän perusosat, 

joita sitten käyttöliittymän ja -logiikan keinoin tuodaan paremmin saataville. Tässä 

luvussa annetaan ehdotus suunniteltavan moduulin perusosiksi. Moduulin toimimisen 

kannalta olennaisiksi komponenteiksi katsotaan järjestelmässä olevat henkilöt ja heidän 

roolinsa, tapahtumapaikat, prioriteetit, varautumissuunnitelma, raportointi sekä 

tilannetiedot. Nämä ehdotuksen elementeiksi esitettiin Mikkelin vesilaitokselle 

keskusteluissa syksyn 2016 aikana. 

 

6.1 Henkilöt ja roolit 

Moduulia suunnitellessa ei ole järkevää sitoa tehtäviä ja vastuita suoraan luonnollisiin 

henkilöihin, sillä he eivät ole aina välttämättä tavoitettavissa: henkilöstöä jää eläkkeelle, 

ja työvuorot ja –paikat vaihtuvat. Sen sijaan on parempi kiinnittää tehtävät moduulissa 

aina tiettyyn rooliin, johon puolestaan voidaan merkata helposti ja nopeasti uusi henkilö 

yhteystietoineen. Tällöin, mikäli henkilöstössä tapahtuu muutoksia, ei tietoja tarvitse 

päivittää kaikkialle järjestelmään, vaan ainoastaan roolin tietoihin. 

 

Työtehtäviä tulee voida myös osoittaa rooleille tai henkilöille, ja ne tulee kuitata 

valmiiksi omilla tunnuksilla tai muulla tunnistautumisella. Tällöin voidaan varmistaa, 

että työt eivät jää roikkumaan tekemättöminä. 

 

Rooleissa tulee luonnollisesti ajallista vaihtelua työvuorojen vaihtuessa. Olisikin hyvä, 

mikäli niitä voitaisiin syöttää järjestelmään esimerkiksi listamuodossa. Lisäksi, etenkin 

suurilla alueilla toimiessa, saattaa olla tarpeellista jakaa rooleja myös maantieteellisesti. 

Sillä voitaisiin pyrkiä saamaan aina parasta alueellista tietotaitoa kuhunkin tehtävään, 

eikä kenttähenkilöstön toiminta-alue kasvaisi liian suureksi. 

 

Seuraava askel on luonnollisesti harkita, mitkä kaikki roolit ovat tarpeellisia 

vesiliikelaitoksen tilannehallinnan kannalta. Varsinaisen operoinnin lisäksi voidaan 

ottaa huomioon muita sidosryhmiä, jotka tarvitsevat tai joilla on oikeus tietoon 

vesilaitoksen toiminnasta. Kunkin roolin kohdalla tulee miettiä, mitkä ovat kyseisen 
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roolin tehtävät, ja mitä tietoja sen suorittamiseen tarvitaan. Ehdotuksiani rooleiksi ovat: 

Päivystävä esimies, päivystäjä, operaattori/kenttähenkilö, tukihenkilö, yritysjohto sekä 

viranomainen. Tehtävien jaoksi ehdotetaan seuraavaa: 

 

Päivystävä esimies 

Vastuut: Toiminnan ja erikoistilanteiden johtaminen.  Työtehtävien jakaminen 

operatiiviselle henkilöstölle, sekä tilanteen kommunikointi ulospäin.  

Tarvittavat tiedot: Hyvä käsitys koko tilannekuvasta, jotta voi johtaa tehokkaasti.  Lista 

kaikista tahoista, joille tilanteesta tulee tiedottaa, sekä heidän yhteystietonsa. Tieto siitä, 

mitä kulloinkin tulee tiedottaa. 

 

Päivystäjä 

Vastuut: Tilannekuvan seuraaminen ja tulkinta. Pienten töiden hoitaminen ja 

allokoiminen, sekä tilannejohtajan informoiminen kaikista olennaisista asioista. 

Asiakastuen päivystys. 

Tarvittavat tiedot: Yleiskatsaus tilannekuvaan, operatiivisen henkilöstön yhteystiedot 

 

Operaattori/kenttähenkilö 

Vastuut: osoitettujen tehtävien tekeminen kentällä. Kentällä tehtyjen havaintojen 

kirjaaminen. 

Tarvittavat tiedot: Kohdetiedot (sijainti, tyyppi, luokittelu), mahdollisimman 

yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta.  

 

Tukihenkilö 

Vastuut: Esim. IT-tuki, huoltomies. Vastuu nimettyjen laitteistojen, ohjelmien tai 

muiden käyttöhyödykkeiden virheettömästä toiminnasta. 

Tarvittavat tiedot: Yksityiskohtaiset tiedot järjestelmistä, sijaintitiedot, yksityiskohtaiset 

tiedot ongelmasta. 

 

Yritysjohto 

Vastuut: Yrityksen strateginen johto. Ei aina operatiivista roolia. 

Tarvittavat tiedot: Tilastollinen tieto yrityksen toiminnasta toiminnan kehittämiseksi, 

yleinen yhteenveto operatiivisesta tilanteesta. 
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Viranomainen 

Vastuut: Lain määrittelemät vastuut. Osalla operatiivinen rooli, osalla ei. 

Tarvittavat tiedot: Operatiivinen tieto tilannejohtajalta, voidaan harkita myös suoria 

käyttöliittymiä. Tilastollinen tieto yrityksen toiminnasta viranomaisarviointia varten. 

 

6.2 Tapahtumapaikka 

Tapahtuman konkreettinen sijainti tulisi saada moduulista mahdollisimman 

yksinkertaisesti. Karttapohjainen tilannekuvajärjestelmä on tähän hyvä työkalu. 

Kohteen sijainti voi lisäksi toimia tekijänä sen kriittisyyden suhteen: päästö 

pohjavesialueella on vakavampi kuin tavallisella alueella. Sijainti on oleellinen tekijä 

kerrannaisvaikutusten ja vaikutusten leviämisen arvioinnissa.  

 

Hyvät, yksiselitteiset sijaintitiedot ja havainnollinen käyttöliittymä tekevät työn 

johtamisesta helpompaa. Sen avulla voidaan esimerkiksi päättää työjärjestys, jossa 

kuluu vähiten aikaa kohteiden välillä siirtymiseen, tai paikantaa lähin kenttähenkilö 

tarkistamaan automaation tekemä havainto. 

 

Kohteita tulee voida luokitella hierarkisesti moduulissa siten, että pienemmät kohteet 

ovat suurempien alla. Tämä auttaa oikeiden kohteiden löytämisessä ja selkeyttää 

käyttöliittymiä. Hierarkia voisi olla esimerkiksi alue- puhdas/jätevesi – laitos – prosessi 

– laitteisto. Tällöin viat voidaan osoittaa tarkasti, ja niiden vaikutusten leviämistä 

ennustaa tarkemmin. 

 

Kohteiden merkkaaminen nousee oleelliseksi myös tehtyjä töitä kirjatessa ja 

dokumentoidessa. Kun toimintoja voidaan tarkastella jälkikäteen ajallisesti ja 

paikallisesti, voidaan moduulia käyttää toiminnan arviointi- ja kehitystyökaluna.  

 

6.3 Prioriteetti 

Prioriteetti määrittää jonkin työn kiireellisyyden sekä absoluuttisesti että suhteessa 

toisiin töihin. Se on tärkeä työkalu toimintaa suunniteltaessa. Käytännön toiminnassa 

voi monta tilannetta sattua päällekkäin, eikä kaiken tekemiselle tai tarkastamiselle ole 
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välttämättä yksiselitteistä ohjeistusta. Tällöin on tärkeää ymmärtää eri kohteiden 

kriittisyys ja sitä kautta niiden prioriteetit toisiinsa nähden. Vasta tällöin voidaan 

allokoida resurssit tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

Jotta prioriteettien arvioinnista olisi apua käytännön jatkuvuuden hallinnassa, tulee ne 

saada näkyviin selkeästi ja mahdollisimman yksitulkintaisesti. Numeerinen 

arvottaminen lienee helpoin tapa tähän. Jotta prioriteetille voidaan antaa arvo, tulee 

määrittää siihen vaikuttavat tekijät.  

 

Tässä keskustelussa on tärkeää ymmärtää kriittisyyden ja prioriteetin ero. Kriittisyys on 

kohteen ominaisuus. Se kertoo, kuinka tärkeä kohde on kokonaisuuden toiminnan 

kannalta. Prioriteetti puolestaan liittyy toteutuneisiin tapahtumiin. Se kertoo 

tapahtumien tärkeysjärjestyksen toisiinsa nähden. Kohteiden kriittisyys on tärkeä osa 

prioriteettien määritystä. Todennäköisyyden pohdinta puolestaan on oleellista riskejä 

arvioidessa, mutta prioriteeteissa sillä ei ole sijaa. Prioriteettia miettiessä asia tulkitaan 

”jo tapahtuneeksi,” eikä todennäköisyydellä ole näin ollen merkitystä. Vain tapahtuvan 

asian kriittisyys ratkaisee. 

 

Välittömien vaikutusten lisäksi on prioriteetteja harkitessa otettava huomioon 

häiriönsietoaika. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti häiriöön 

on puututtava, ennen kuin sen seuraukset alkavat vaikuttaa negatiivisesti muualle 

systeemiin. Mikäli esimerkiksi katsotaan, että jokin vesilaitos voi olla poissa 

toiminnasta kaksi tuntia ilman, että se vaarantaa perustehtävän suorittamista tai 

aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia muualla järjestelmässä, ei puolen tunnin katkoksen 

aiheuttava häiriö ole prioriteetiltaan kovin korkea. Sen sijaan, mikäli häiriö uhkaa venyä 

niin pitkäksi, että häiriönsietoaika ylittyy, on tapahtuman prioriteetti luonnollisesti 

korkeampi. Toisena esimerkkinä voisi toimia raakavedenoton keskeytyminen. Sietoaika 

muodostuu siitä, kauanko puhdasvesisäiliöstä riittää vettä kiertoon pumpattavaksi.  

 

Prioriteettiin voidaan katsoa vaikuttavan sekä itse tapahtuman tyyppi, että paikka, jossa 

tapahtuma tapahtuu. Paikka on olennainen vesiliikelaitoksen järjestelmien 

muodostaman kokonaisuuden kannalta. Jotkin kohteet eivät ole merkittäviä tutkittavan 

kokonaisuuden kannalta. Niiden toiminta voi olla katkossa jonkin aikaa, eikä laitoksen 

perustehtävä vaarannu. Tällainen kohde voisi olla esimerkiksi varapumppaamo, joka ei 
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ole päivittäisessä käytössä. Toiset kohteet taasen ovat perustehtävän täyttämisen 

kannalta äärimmäisen kriittisiä, ja niiden toiminta on varmistettava kaikissa tilanteissa. 

Tällainen voisi olla esimerkiksi pääasiallinen raakavedenotto. 

 

Joidenkin tapahtumien vakavuus riippuu niiden tapahtumapaikasta. Toisten tapahtumien 

prioriteetit taasen eivät ole suoraan riippuvaisia tapahtumapaikasta. Esimerkiksi, mikäli 

puhdasvesiputkistossa havaitaan merkkejä mikrobiologisesta saastumisesta, on kyse 

korkean prioriteetin tapahtumasta havaintopaikasta riippumatta. 

 

Myös kuluja voi pitää eräänä kriittisyyden indikaattoreista. Yksinkertaisessa mallissa 

voidaan arvioida vain tapauksen suoraan aiheuttamia kuluja, kuten varaosia ja 

korjauslaskua. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tilanteen jatkumisesta aiheutuvat 

juoksevat ja muut kulut, kuten sakot ja korvaukset sekä korvaavista toimenpiteistä 

aiheutuvat kulut. Häiriön sietoaika voi olla peräisin paitsi teknisistä rajoista (häiriö 

alkaa näkyä), myös kulurajojen ylittämisestä. Käytännössä se voisi tarkoittaa 

esimerkiksi, että tapahtuman prioriteetti nousisi, kun kulut ylittävät tietyn rajan €/vrk, 

tai jokin viranomaisen määrittämä sakkoraja ylittyy. 

 

Prioriteetin määrittelemiselle ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Mikkelin vesilaitos määrittää 

nykyisessä järjestelmässään tapahtumatyyppien keskinäisen tärkeysjärjestyksen. Se 

ottaa huomioon seurausten vaikutukset sekä todennäköisyydet. Mipro Oy puolestaan 

hyödyntää määrittelyä, jolla voidaan analysoida eri kohteiden kriittisyyttä useiden 

tekijöiden suhteen, ja määrittää häiriönsietoajat. Kriittisyyksien selvittyä voidaan on 

helpompi määrittää erilaisten tapahtumien prioriteetit kussakin kohteessa, 

häiriönsietoaikoja hyväksi käyttäen. 

 

Kun prioriteetti on muodostettu, se tulee saada välitettyä moduulista tavalla, jonka 

käyttäjä ymmärtää. Ilmaisun tulee olla mahdollisimman yksiselitteinen ja helposti 

tulkittava siten, että käyttäjä näkee nopeasti tapahtumien prioriteettijärjestyksen. Mikäli 

tapahtumien prioriteetteja ei ole määritetty moduulissa tai tapahtumien tyyppiä ei voida 

tunnistaa tarpeeksi tarkasti, tulee järjestelmän tukea käyttäjän tilanneymmärryksen 

luomista ja auttaa löytämään tiedot, joiden perusteella prioriteettijärjestys voidaan 

muodostaa.  
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Prioriteettia voidaan ilmaista esimerkiksi antamalla sille arvo väliltä 1-5, jossa 1 ei 

vaadi toimenpiteitä ja 5 vaatii välittömiä toimenpiteitä. Etenkin graafisissa 

käyttöliittymissä, kuten karttapohjaisissa tilannehallintajärjestelmissä, myös erilaiset 

värit ja huomiota kiinnittävät elementit, kuten symbolin vilkkuminen, ovat 

käyttökelpoisia työkaluja. Tapahtumien tai kohteiden karttasymbolien tai taustan väri 

voi vaihtua vihreästä keltaisen kautta punaiseen prioriteetin noustessa, mikä on ainakin 

länsimaiselle ihmiselle intuitiivinen tapa tulkita asian vakavuuden kasvavan. 

Häiriönsietoajan lähetessä loppuaan symboli voi alkaa vilkkua. Prioriteetin noustessa 

hälytyksen voi lähettää eri medioiden kautta. Tilannekuvajärjestelmässä näkymisen 

lisäksi se voisi saapua esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

 

Käytettäessä graafisia elementtejä prioriteettien merkkaamiseen tulee kuitenkin varoa 

niin kutsuttua joulukuusiefektiä. Mikäli kartta alkaa peittyä eri värisiin, vilkkuviin 

symboleihin, on vaikea erottaa prioriteetiltaan korkeimmat tapaukset ja määrittää 

tilanteen vaatima työnkulku. Siksi tuleekin harkita tarkkaan, mitkä kaikki tapahtumat 

merkataan näkyviin karttaan. Lisäksi yhtenevä väri- ja muotomaailma koko järjestelmän 

läpi auttaa selkeyttämään tapahtumaa. Yksi vaihtoehto on erilaiset suodattimet, joilla 

näytettäisiin esimerkiksi aina vain tietyn prioriteettitason tapahtumat. Toinen vaihtoehto 

on, että yksityiskohdat tulevat näkyviin vain, kun karttapohjassa zoomaa tarpeeksi 

lähelle. Mipron tilannekuvajärjestelmä tukee myös ominaisuutta, jossa erityisen 

kriittisen tilanteen sattuessa kaikki ei-olennainen muuttuu harmaaksi, ja vain olennaiset 

asiat jäävät värillisiksi. 

 

6.4 Varautumissuunnitelma 

Varautumissuunnitelma on vesilaitoksen laatima, kattava kokoelma ennalta määrättyjä 

toimintaohjeita erilaisiin ongelmatilanteisiin. Jokaisella vesilaitoksella on lakisääteinen 

velvollisuus suunnitelman laatimiseksi, mutta sen muodosta ei ole säädetty erikseen. 

Moduulin kuvakulmasta olennaista Mikkelin vesilaitoksen varautumissuunnitelmalle 

on, että se elää ja kehittyy koko ajan, eikä koskaan ole täysin valmis.  (Pitkonen 2016b) 

 

Varautumissuunnitelma toimii pohjana kaikille moduulista löytyville toimintaohjeille. 

Suunnitelmat ovat kuitenkin harvoin täysin kattavia, eikä niihin voi luottaa täydellisesti. 

Näin ollen järjestelmän on tuettava työskentelyä myös silloin, kun 
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varautumissuunnitelmalla ei ole tarjota spesifejä ohjeita. Muut luvussa 6 mainitut 

elementit, kuten roolit ja paikkatiedot, ovat tätä työskentelyä  tukevia työkaluja. 

 

Olemassa olevat toimintaohjeet tulee saada käyttäjän saataville mahdollisimman 

tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oikea ohjeistus on helppo löytää, ja se 

toimitetaan käytännöllisessä ja ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi tulee olla 

mahdollisuus päivittää toimintaohjeita yksinkertaisesti ja nopeasti, sekä lisätä uusia 

ohjeita. 

 

6.5 Raportointi 

Raportointi ja historia toimivat todennuksena ja muistilistana tehdyistä toimenpiteistä. 

Näin ollen kaikista tehdyistä toimenpiteistä tulee jäädä perustiedot järjestelmään: mitä 

on tehty ja milloin. Nykyteknologia mahdollistaa myös tehtyjen töiden tarkan 

maantieteellisen sijainnin merkitsemisen. Tämä voi olla olennaista esimerkiksi 

verkoston vuotoja tutkiessa tai otettuja näytteitä kirjatessa. Lisäksi mahdollisuus koota 

yksittäiset, samoista tapahtumista polveutuvat tapaukset yhteen voisi olla hyödyllinen. 

 

Kaikki tieto ei ole välttämätöntä vielä operatiivisessa vaiheessa. Liian suuri tietomäärä 

voi jopa sotkea toimintaa, kun siitä yritetään löytää tilanteen kannalta olennaiset tiedot. 

(Marusich et al. 2016, 302) Jälkikäteen tulee kuitenkin olla mahdollista tarkastella 

tapahtumia mahdollisimman tarkasti. Siksi on olennaista määrittää, mitkä tiedot ovat 

tarpeellisia operatiiviselle toiminnalle ja mitkä vasta jälkianalyysille. 

 

Esimerkiksi aikajananäkymä voisi olla intuitiivinen tapa tarkastella yksittäisen 

tapahtuman kehittymistä. Yleisellä- ja tapahtumatasolla voisi olla omat näkymänsä. 

Yleisellä tasolla tapahtumia selattaisiin otsikkotasolla, uusin aikajanan ylimmäisenä. 

Tapahtuman avaamalla puolestaan pääsisi katsomaan kullekin tapahtumalle tehtyjä 

toimenpiteitä samalla tapaa aikajärjestyksessä. 

 

Moduulista tulee myös voida ajaa erilaisia raportteja. Niiden käyttötarkoituksia ovat 

esimerkiksi toiminnan kehittäminen sekä viranomaisille raportointi. Raporttien avulla 

voidaan esimerkiksi tunnistaa toiminnan suurimpia kulujen ja vaaratilanteiden 

aiheuttajia, johtamisen pahimpia pullonkauloja ja muita järjestelmän kehitystarpeita. 
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Raportteja tulee voida ajaa tapahtumakohtaisesti, sekä erilaisten suodatuskriteereiden 

mukaan. Olisi hyvä myös olla jonkinlaisia vertailutyökaluja, joilla raporteista voisi etsiä 

eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi tulee määritellä ja saattaa saataville tunnusluvut, joista 

nähdään erilaisten tilanteiden kehitys määritellyillä aikaväleillä.  

 

6.6 Tilannetiedot 

Tilannetietoja ovat kaikki parametritiedot, mitä järjestelmä generoi. Ne toimivat 

indikaattoreina prosessien tilalle ja toiminnalle. Tilannetiedot ovat yleensä numeerista 

dataa, mutta ne voidaan ilmaista muissakin muodoissa. 

 

Olennaisten tilannetietojen nopea ja helppo lukeminen ja tulkinta on 

tilannekuvajärjestelmän olemassaolon tarkoitus. Lisäksi olennaisten 

riippuvuussuhteiden on oltava helposti nähtävissä. Tässä auttavat esimerkiksi prosessi- 

ja karttakuvat. Selkeyden parantamiseksi voidaan käyttää myös erilaisia näkymätasoja, 

joiden avulla käyttäjä voi tarvittaessa hakea yksityiskohtaisempaa tietoa. Tietoa voi 

jaotella ja järjestää samankaltaisilla visuaalisilla keinoilla kuin prioriteettejakin. 
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7 MODUULIN KEHITYSTYÖ 

Tässä luvussa määritetään moduulin ominaisuudet ja käydään läpi moduulin 

kehitysprosessin käytännön osuus. Ensiksi esitetään moduulin suunniteltuun 

perustoiminnallisuus, jolla käsitellään suunniteltu työnkulku ja moduuliin kohdistetut 

tarpeet yleisesti. Tässä osiossa pohdiskellaan, mitkä ovat moduulissa työskentelyn 

perusvaiheet, ja miten se tukee vesilaitoksen työskentelyä. Kehitystasojen määrittelyssä 

puolestaan jaetaan suunniteltu työnkulku osaprosesseihin. Jokaiselle osaprosessille 

määritetään eri tasoja, joilla ne voisivat potentiaalisesti toimia. Käytännössä määritetään 

siis, kuinka kehittynyt ja älykäs järjestelmä voisi olla kunkin vaiheen suhteen. Lopuksi 

käydään läpi lopullinen, vesilaitoksen hyväksymä kehityssuunnitelma. Siinä on 

määritetty kehitystaso, jota vesilaitos toivoo kullekin osaprosessille, sekä kuvailtu 

työnkulkua, johon moduulin ensimmäisessä versiossa pyritään. Kehityspolku perustuu 

Mikkelin vesilaitoksen ja Mipro Oy:n edustajien välisiin, loka-joulukuussa 2016 

pidettyjen kokousten keskusteluihin, joiden järjestäjänä ja vetäjänä tämän diplomityön 

tekijä toimi. 

7.1 Järjestelmän perustoiminnallisuus 

Tässä luvussa määritellään konseptuaalinen perusmalli siitä, miten uusi moduuli voisi 

toimia. Ennen kuin järjestelmän varsinaista, konkreettista toimintaa voidaan alkaa 

suunnitella, tulee määritellä yleisemmällä tasolla, mitä kaikkia osioita työskentelyyn 

moduulissa voisi kuulua ja miten moduuli voisi niissä vesilaitoksen henkilökuntaa 

auttaa. Useimpien työvaiheiden tarkoitus voidaan jakaa yhteen tai muutamaan 

perustarpeeseen, jotka sen pitää täyttää. 

 

Moduulin käyttölogiikka tulee pohjautumaan osittain nykyiseen Mipro Regon 

päiväkirjatyökaluun. Yksi syy tähän on madaltaa uuden järjestelmän oppimiskynnystä 

niiden käyttäjien tasolla, jotka ovat jo opetelleet käyttämään vanhaa 

päiväkirjamerkintää. Päiväkirja on myös merkkausmekaniikkana toimiva, se ei vain 

enää ominaisuuksiltaan vastaa näitä Mikkelin vesilaitoksen uusia tarpeita.  

 

Suunnitellussa moduulissa yksittäisestä havainnosta tai ilmoituksesta kirjoitetaan 

tapahtumailmoitus. Tällainen voisi olla esimerkiksi asiakkaan soitto pahanhajuisesta 

vedestä tai havaittu vuoto. Tapahtumailmoitus kirjataan samalla tapaa, kuin nykyinen 

päiväkirjamerkintä. Tapahtumailmoituksessa tulee näkyä toimenpidetarpeen 
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määrittämiseksi ja toiminnan koordinoimiseksi olennaiset tiedot. Kuten vanhassa 

päiväkirjamerkinnässäkin, tapahtuman jäävät myös kartalle näkyviin ikoneina valituksi 

ajaksi. Kun tapahtuma suljetaan, myös ikonit poistuvat kartalta ja tapahtumat 

arkistoituvat. Ikoneita tulee voida tarvittaessa suodattaa kartalta pois ja näkyviin eri 

tekijöiden, kuten prioriteetin mukaan. Olennaista tässä työvaiheessa on saada uudet 

tapahtuvat merkittyä ja huomatuksi. 

 

Tapahtumailmoitukseen voi lisätä muistiinpanoja ja toimenpiteitä. Toimenpiteet ja 

muistiinpanot kirjataan tapahtumailmoituksen alle kuten nykyisessäkin 

päiväkirjamerkinnässä, niiden tarkastelua vain kehitetään edelleen. Ero kommentin ja 

tehtävän/toimenpiteen välillä on, että kommentti on kirjoittamisen jälkeen valmis ja 

siinä kaikki olennainen tieto on runkotekstissä, kun tehtävään taas kirjataan lisätietoja, 

ja tiedot voivat edustaa useaa eri kategoriaa. Tehtäväkirjauksissa voi olla esimerkiksi 

merkattuna tekijä, ohjeistus, tehtävän tyyppi, tekemisen ajankohta ja tekijän 

huomautukset. Lisäksi tehtävä voidaan kuitata tehdyksi järjestelmässä. Olennaista tässä 

työvaiheessa on saada merkittyä tapahtumaan tärkeät tiedot ja halutut toimenpiteet.  

 

Lajittelemalla tapahtumat eri tapahtumatyyppien mukaan voidaan saavuttaa tiettyjä 

etuja. Ensinnäkin se helpottaa ohjeistusten löytämistä käynnissä olevan tilanteen 

hoitamiseksi, kun tapahtumatyypin toimintaohjeet on myös nimetty samoilla 

avainsanoilla. Toisekseen sen avulla tapahtumat voidaan arkistoida loogisesti ja 

hierarkisesti. Tällöin tilastollisten analyysien tekeminen tapahtumista ja järjestelmien 

tilasta helpottuu. Olennaista tässä työvaiheessa on pystyä yhdistämään järjestelmän eri 

elementtejä, kuten ohjeistuksia ja aiempia tapahtumia, merkityksellisellä tavalla. 

 

Tapahtumia tulee voida suodattaa, hakea ja järjestellä selkeän kriteeristön perusteella.  

Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä kuhunkin tapahtumaraporttiin, ohjeistukseen ja 

muuhun olennaiseen elementtiin avainsanoja. Avainsanojen perusteella tapaukset 

voidaan arkistoida, ja niitä voidaan vertailla keskenään. Tällä tavalla voidaan etsiä 

vesilaitoksen järjestelmistä riskitekijöitä. Lisäksi voidaan käydä läpi vanhoja 

tapahtumia. Avainsanat ovat liittyvät suoraan elementteihin, jotka kyseistä 

tapahtumailmoitusta koskevat, kuten paikkaan, prosessiin, laitteistoon tai 

tapahtumatyyppiin. Osa avainsanoista voidaan ehkä generoida automaattisesti 

järjestelmän tunnistamista elementeistä. Olennaista avainsanoissa on nimetä elementit 
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tavoilla, jotka sekä käyttäjä että järjestelmä tunnistaa. Tämän lisäksi käytössä voi olla 

vapaasanahaku, joka hakee paitsi avainsanoista, myös tapahtumien leipäteksteistä. 

 

Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on saada varautumissuunnitelman ohjeistuksia 

nopeasti ja helposti käytettävään muotoon. Järjestelmän on oltava sellainen, että 

ohjeistuksia on myös yksinkertainen päivittää varautumissuunnitelman kehittyessä. 

Lisäksi on kehitettävä mekaniikka, jolla voidaan tunnistaa ja löytää kussakin tilanteessa 

tarvittava ohjeistus. Järjestelmän on oltava yksinkertainen ja intuitiivinen käyttää, jotta 

se itsessään ei jarruttaisi työnkulkua tai muodostaisi esteitä ohjeiden käytettävyydelle. 

Olennaista tälle työvaiheelle on määrittää, missä muodossa ohjeistukset toimitetaan. 

 

Kuten jo luvussa 6.3 on todettu, prioriteettien määrittely hyödyttää resurssien 

kohdistamisessa ja toiminnan aikatauluttamisessa. Jotta prioriteetteja voi käyttää 

järjestelmän tukena, on ne ensin määriteltävä organisaatiotasolla.  Vasta tämän jälkeen 

niitä voidaan ilmaista järjestelmässä. 

 

On tärkeää huolehtia siitä, että merkityt tapahtumat suljetaan niiden valmistuttua, tai 

kun ne eivät ole enää relevantteja. Täten saadaan pidettyä työ- ja hälytyslista 

olennaisena ja selkeänä. Sulkemiselle voi olla erilaisia automaattisia kriteereitä, tai 

sitten tapahtuma voi tietyn ajan kuluttua alkaa muistuttamaan olemassaolostaan 

esimerkiksi viestein tai hälytyksin. Olennaista tässä osaprosessissa on kehittää tapa, 

jolla työt ja tapahtumailmoitukset eivät jää roikkumaan. 

 

Kaikista moduulin kautta tehdyistä työstä tulee jäädä dokumentti, jälki, jota voi 

tarkastella myöhemmin. Ensinnäkin sitä voi käyttää laitoksen sisäiseen toiminnan 

arviointiin. Ajan myötä kertyvän, tilastollisen tiedon avulla voidaan kehittää toimintaa 

ja ohjeistusta sekä itse moduulia. Lisäksi, kun tilanteita käydään jälkikäteen läpi 

viranomaisten tai muiden toimijoiden kanssa, kunnollinen dokumentointi toiminnasta 

on arvokasta, jotta vesilaitos voi osoittaa toimineensa tilanteen edellyttämällä tavalla. 

 

Tilastollisen tiedon hyödyntämiseen sekä tietojen tallentamiseen, tarkasteluun ja 

visualisointiin tarvitaan oma työkalunsa. Kustakin tapauksesta tulee muodostaa raportti, 

joka tallennetaan järjestelmään. Myöhemmin raportti on noudettavissa, tarkasteltavissa 

ja suhteutettavissa muihin tapahtumiin. Lisäksi työkalun tulee tarjota mahdollisuudet 
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verrata pitkän aikavälin tapahtumia keskenään. Tämän työvaiheen tarkoitus on saada 

olennaista tietoa laitoksen toiminnan kehittämiseksi. 

 

Olennainen kysymys moduulin kaikkia osaprosesseja kehitettäessä on, kuinka paljon 

automatiikkaa järjestelmän halutaan sisältävän: mitä sen halutaan tunnistavan, nimeävän 

ja suorittavan ilman erillistä komentoa. Tulee myös miettiä, kuinka pitkälle järjestelmän 

sisältämät rakenteet ja hierarkiat määritellään. Toisaalta ne helpottavat työskentelyä 

tarjoamalla valmiit kategoriat, joka helpottaa tiedon löytämistä ja kirjaamista. Toisaalta, 

mitä jyrkemmät ja valmiimmat hierarkiat järjestelmä sisältää, sitä jäykempi se on 

käyttää ja muokata. Lisäksi se lisää suunnitteluvaiheen työmäärää. Kyseessä on 

päätöksentekoa tukeva järjestelmä. Sen käytön tulee helpottaa toimintaa ja tiedon 

saamista ja eteenpäin saattamista, ei monimutkaistaa sitä. 

 

7.2 Osaprosessien kehitystasojen määrittely 

Tässä kappaleessa määritetään osaprosessit, joihin luvussa 7.1 esitetyn työnkulun voi 

järkevästi jakaa. Kullekin osaprosessille esitetään erilaisia kehitystasoja, lähtien 

nykytilanteesta ja päättyen älykkääseen, mahdollisimman autonomiseen järjestelmään. 

Jokaiseen osaprosessiin on ensin määritetty tarpeet, jotka toiminnalla pyritään 

täyttämään. Tulee huomata, etteivät kaikki ominaisuudet ole sidottuja kontekstiin, jossa 

ne tässä listassa esitetään. Ominaisuuksien ei välttämättä täydy kehittyä tässä 

järjestyksessä tai yhdessä muiden, samassa kohdassa esitettyjen ominaisuuksien kanssa. 

Listan tarkoituksena on ensisijaisesti eritellä erilaisia potentiaalisia älykkyyden tasoja 

järjestelmälle, ja toimia keskustelun lähtökohtana. Esitetyt kehitystasot esitettiin 

vesilaitoksen edustajille kokouksessa 14.12.2016 samalla tavalla, kuin ne on esitetty 

tässä luvussa.  Kokouksen keskustelun perusteella määritettiin lopullinen kehityslinja, 

joka esitetään luvussa 7.3. Tunnistetut osaprosessit ovat seuraavat: 

 

- Ilmoituksen saapuminen ja kirjaus 

- Tapahtuman viestintä 

- Tapahtuman seuranta 

- Tapahtumatyypin määritys 

- Tehtävien luominen, osoitus ja seuranta 

- Ohjeiden toimittaminen 
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- Prioriteetin määritys 

- Asianyhteyksien luonti ja merkintä 

- Tapahtuman sulkeminen 

- Raportin muodostaminen 

 

Ilmoituksen kirjaus 

Tarpeet: Merkata paikka, asia, tulotapa, vakavuus, tarve jatkotoimenpiteille 

I. Nykytilanne: Päivystäjä kirjaa päiväkirjamerkinnän. Mahdollisuus merkata 

toimenpidetarve. Ei muita toiminnallisuuksia, toiminta muistin ja ihmisten 

varassa. 

II. Mahdollisuus päivystäjälle kirjata uusia kriteereitä tapahtumaan käsin. 

Esimerkiksi prioriteetti, tapahtumatyyppi, alue- ja kohdetiedot, tulotapa ja 

ketä koskee. Päivystäjällä on käytössään vesilaitoksen tekemä 

varautumissuunnitelma. Kohteisiin voitaisiin liittää linkki kyseisen kohteen 

osuuteen varautumissuunnitelmasta. 

III. Mahdollisuus päivystäjälle valita kohdassa II. mainittuja tekijöitä 

esimerkiksi vetovalikosta tai ennakoivalla tekstinsyötöllä valitusta kentästä. 

Järjestelmä tunnistaa tekijöitä ainakin jollain tasolla siten, että niitä voidaan 

käyttää hakukriteereinä tai näkymän suodatusvaihtoehtoina. 

IV. Järjestelmä tunnistaa joitakin tekijöitä toisten perusteella. Esimerkiksi 

tapahtumatyypin ja -paikan perusteella järjestelmä voi tarjota prioriteetille 

valmista arvoa. 

Viestintä 

Tarpeet: Tietää, milloin on tarve viestiä, mitä ja kenelle. 

I. Nykytilanne: Päivystäjä ilmoittaa kirjauksesta eteenpäin, mikäli muistaa ja 

katsoo tarpeelliseksi. 

II. Päivystäjä valitsee infottavat esimerkiksi vetovalikosta tai ennakoivalla 

tekstinsyötöllä varustetuilla riveillä. Edellyttää roolien määrittämistä 

järjestelmässä. Järjestelmään kirjautuu, kenelle viesti on lähtenyt ja koska, 

varsinainen viesti pitää edelleen lähettää järjestelmän ulkopuolelta. 

Päivystäjän on edelleen tiedettävä itse, kenelle mistäkin tapahtumasta tulee 

viestiä. Varautumissuunnitelman viestintäohjeet liitettävissä tai linkattavissa. 
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III. Järjestelmä tunnistaa, keitä tapahtumasta pitää infota, ja tarjoaa listaa 

päivystäjälle. Tunnistaminen voi tapahtua esimerkiksi kirjaus IV:ssä 

annettujen tai järjestelmän tunnistamien tietojen perusteella. 

Varautumissuunnitelman tapahtumakohtaiset viestintäohjeet ovat 

liitettävissä siinä laajuudessa, missä järjestelmä tunnistaa tapahtuman. 

IV. Viesti voidaan lähettää suoraan järjestelmästä, eikä sitä tarvitse koostaa 

esimerkiksi omassa sähköpostissa. Viesti sisältää viittaukset tapahtumaan 

järjestelmässä, mutta runkoteksti kirjoitetaan käsin. 

V. Järjestelmä tarjoaa työkalun viestin koostamiseksi. Työkalu aukeaa omasta 

painikkeestaan järjestelmässä. Päivystäjä voi valita viestiin tulevat tiedot 

esimerkiksi rasti ruutuun- tai vetovalikkotyökaluilla. Viestipohjaan voi 

kuulua esimerkiksi paikka, kirjallinen kuvaus tilanteesta, prioriteetti, 

saapumistapa ja muut metatiedot. Myös viestin tyyppi voi olla valittavissa 

(esim. sähköposti tai tekstiviesti) 

VI. Järjestelmä koostaa viestipohjan valmiiksi, ja päivystäjä valitsee tai kuittaa 

kenelle se lähetetään. Viestipohjaan voi kuulua muokkausmahdollisuus 

kohdan viestintä V mukaisesti. 

VII. Järjestelmä koostaa valmiiksi viestipohjat eri vastaanottajille sen mukaan, 

mitä tietoja kunkin on määritetty tarvitsevan. (Esim. päivystävä esimies, 

terveysviranomainen, tiedotus, laitosmiehet.) Päivystäjä kuittaa viestit 

lähetettäviksi. 

VIII. Järjestelmä lähettää viestit itsenäisesti. 

Tapahtumien seuranta 

Tarpeet: Olla tietoinen ja pysyä ajan tasalla tärkeistä tapahtumista. 

I. Nykytilanne: seuranta on tapahtumien parissa työskentelevien oman muistin 

varassa. 

II. Tapahtumat hälyttävät karttakuvassa sovitulla tapaa. Hälytyksiä voi 

suodattaa esimerkiksi prioriteetin tai häiriön sietoajan mukaan. Hälytys tulee 

voida kuitata sillä tapaa, että se ei häiritse näkymää. 

III. Tahon, joka saa ilmoituksen tapahtumasta, tulee kuitata ilmoitus. Kuittaus 

tallentuu järjestelmään. Muutoksista tapahtumassa voidaan lähettää viesti 

tapahtumaan merkityille. Vaatii asianosaisten merkitsemisen tapahtumaan 

kuten kohdassa viestintä II.  
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IV. Rooli tai käyttäjä, esimerkiksi päivystäjä tai päivystävä esimies, voi ottaa 

tapahtuman seurantaan. Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että tapahtuma 

näkyy aina tapahtumalistojen päällimmäisenä, tai että se lähettää säännöllisin 

väliajoin muistutusviestejä. On mahdollista valita, koska tapahtuma 

muistuttaa, ja kuinka se näkyy kartalla. 

V. Järjestelmä muistuttaa automaattisesti asianosaisia olemassaolostaan 

viesteillä. Muistutusten tulemistapaan ja frekvenssiin voi vaikuttaa 

esimerkiksi prioriteetti. Esimerkiksi korkeimman prioriteetin tapahtumat 

voivat lähettää muistutuksen, kun niiden häiriönsietoajasta on 50% jäljellä. 

Myös näkyvyyttä kartalla voi nostaa esimerkiksi vilkkumisella, joka pitää 

kuitata pois. 

Tapahtumatyypin määritys ja päivitys 

Tarpeet: Määrittää, millainen tapahtuma on kyseessä, jotta sen hoitoon voidaan soveltaa 

oikeita toimintaohjeita, ja toimintaa tukea mahdollisimman tehokkaasti. 

I. Nykytilanne: Järjestelmässä ei ole määritelty tapahtumatyyppejä 

II. Tapahtumatyypin nimeämiselle on paikka järjestelmässä, täytetään 

manuaalisesti. Ohjeet liitettävissä manuaalisesti. Vaatii, että tyypit on 

määritelty. 

III. Tapahtumatyypit valittavissa esimerkiksi vetovalikosta tai ennakoivalla 

tekstinsyötöllä varustetusta kentästä. Järjestelmä tarjoaa kuvauksen 

erilaisista ongelmatyypeistä tunnistamisen helpottamiseksi. 

IV. Valtuutetut käyttäjät voivat lisätä järjestelmään uusia tapahtumatyyppejä, 

sekä merkata niiden paikan tapahtumien hierarkiassa. 

V. Järjestelmä auttaa tunnistamaan ongelmatyypit esimerkiksi esittämällä 

päivystäjälle kysymyksiä. 

VI. Järjestelmä tunnistaa tapahtumatyypin esimerkiksi vastausten perusteella 

(näytteen haku, saastumisepäily + tulos: positiivinen -> mikrobiologinen 

saastuminen) 

Tehtävien luominen, osoitus ja seuraaminen 

Tarpeet: Määrittää tarpeelliset tehtävät ja osoittaa ne henkilöstölle, valvoa tekemistä 

sekä saada lokitiedot siitä. 

I. Nykytilanne: Tehtäviä voidaan kirjata päiväkirjan kommentteihin, mutta 

niille ei ole omia työkalujaan.  



37 

 

II. Mekaniikka, jolla tapahtumailmoitukseen merkittyjen tehtävien ja tavallisten 

kommenttien välille voidaan tehdä ero. Tehtävän tekemisen ohjeet ovat 

manuaalisesti liitettävissä tai linkattavissa. Tehtävien luomiselle on nimetty 

vastuuhenkilö, esimerkiksi päivystävä esimies. Tehtävälle nimetään myös 

tekijä. Tehtävien kuvaus kirjataan manuaalisesti. Tehtävään voidaan kirjata 

esim. suoritusajankohta, sekä lisätä kommentteja suorittamisesta. Tehtävä 

kuitataan tehdyksi, kun se on valmis. Kuittauksesta lähtee tieto tehtävän 

antaneelle taholle. Profiilien tehtävälistat ovat nähtävissä moduulista. 

III. Tehtävätyypit ovat valittavissa esimerkiksi pudotuslistasta tai ennakoivalla 

tekstinsyötöllä varustetuista riveistä. Ennalta määritettyihin tehtäviin voisi 

liittää automaattisesti kyseisen tehtävätyypin ohjeistukset. Ohjeistuksien 

yleisyys vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin järjestelmä tunnistaa kohteen.  

IV. Moduuli antaa valmiit tehtävälistat tunnistetun tapahtumatyypin perusteella. 

Kullekin tehtävälle on tarjolla tehtäväkohtaiset ohjeet askel askeleelta. 

V. Moduuli tunnistaa oikeat tekijät tehtäville profiilin, sijainnin ja tehtävälistan 

perusteella.  

Ohjeiden toimittaminen 

Tarpeet: Saada tehtävien suorittamista ja tilanteenhallintaa helpottavat ohjeet toimitettua 

mahdollisimman tehokkaasti operatiiviselle henkilökunnalle. 

I. Nykytilanne: Osalle tilanteista on osittaiset ohjeet varautumissuunnitelmasta. 

Suunnitelmaa ei ole integroitu vesilaitoksen järjestelmiin. 

II. Ohjetiedostoon saadaan liitettyä viittaus järjestelmään. 

III. Tapahtumaan saadaan liitettyä tai linkitettyä ohjeistuksen oikea kohta 

manuaalisesti. 

IV. Ohjetiedoston oikea kohta saadaan liitettyä järjestelmän tarjoamaan 

tukimateriaaliin liitetiedostona tai osana ohjeistusta. Esimerkiksi: Päivystävä 

esimies luo uuden tehtävän ”näytteen haku” ja liittää siihen ohjeistuksen 

”näytteenhaun yleisohjeet.” Klikattavissa auki esimerkiksi i – ikonista. 

V. Oikeat ohjeistukset liitetään automaattisesti tehtäväohjeistuksiin. Vaatii 

ennalta määritetyt tehtäväohjeistukset. Esimerkiksi: päivystävä esimies 

valitsee vetovalikosta tehtävän ”näytteen haku.” Järjestelmä liittää tehtävään 

automaattisesti ohjeistuksen ”näytteenhaun yleisohjeet.” Päivystävä esimies 

voi kuitata ohjeet oikeiksi. 
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VI. Valtuutetut käyttäjät voivat muokata ohjeita. Muut voivat lisätä ohjeisiin 

muistiinpanoja tai huomautuksia. 

VII. Järjestelmä tunnistaa ja toimittaa yksityiskohtaiset ohjeet tapahtumatyypin ja 

paikan perusteella. 

Prioriteetin määritys 

Tarpeet: Arvottaa tehtävät, jotta riskejä saataisiin minimoitua resurssien tehokkaalla 

käytöllä.  

I. Nykytilanne: Prioriteetteja ei määritetä järjestelmässä. 

Varautumissuunnitelma sisältää kriittisyysmatriisin, joka toimii priorisoinnin 

pohjana. 

II. Prioriteetti voidaan merkitä tapahtumaan manuaalisesti. Vaatii sen, että 

prioriteetit on määritetty organisaatiossa.  

III. Prioriteetin voi valita valikosta, ja ne ovat näkyvissä karttanäkymässä. 

Moduuli tunnistaa ne esim. suodatus- ja järjestelykriteerinä. 

IV. Moduuli ehdottaa tai määrittää kriittisyyden automaattisesti olosuhteiden, 

kuten kohteen ja tapahtumatyypin mukaan. 

V. Moduulissa on eri säännöt eri prioriteetin tapauksille. Esimerkiksi 

korkeimman prioriteetin tapaus voi alkaa hälyttää, jos sen häiriönsietoajasta 

on 50% jäljellä, eikä sitä voisi sulkea muodostamatta raporttia.  

Asianyhteyksien luominen ja merkintä 

Tarpeet: Saada merkittyä tapaukset ja ohjeistukset siten, että ne voidaan löytää ja 

järjestellä tapahtumatyyppien, kohteiden ja muiden kriteereiden mukaan. Mahdollisuus 

löytää ohjeistusta ja ohjeistaa tulevaisuutta ajatellen. 

I. Nykytilanne: Asianyhteyksiä ei merkitä 

II. Mahdollisuus kirjoittaa tapauksiin ja ohjeistuksiin avainsanoja manuaalisesti.  

Moduuli tunnistaa ne ainakin jollain tasolla siten, että niiden perusteella voi 

tehdä hakuja. Tämä voi helpottaa huomattavasti toimintaa tilanteissa, joissa 

ohjeistukset liitetään töihin erikseen. 

III. Avainsanat ovat valittavissa moduulista.  Moduuli jäsentelee tapaukset 

automaattisesti avainsanojen perusteella niin, että voi tehdä sanahakuja tai 

hakea kategorioiden ja alikategorioiden mukaan. 

IV. Moduuli tunnistaa itse asianyhteyksiä, ja merkitsee avainsanoja 

automaattisesti. Näitä voivat olla esimerkiksi sijainti ja tapahtuman tyyppi. 
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Tapahtuman sulkeminen 

Tarpeet: Tarkistaa, ovatko työt valmiina. Pitää työnäkymä puhtaana ja olennaisena, sekä 

olla tietoinen tekemättömistä töistä. 

I. Tapahtumat suljetaan muistaessa, subjektiivisen valmiusarvion mukaan. 

II. Moduuliin voi merkata sulkemis- tai tarkistuskriteereitä, esim. ajankohta, 

jolloin tapahtuma sulkeutuu automaattisesti, mikäli tapahtumasta ei ole 

kuulunut mitään. 

III. Moduuli muistuttaa annetuista kriteereistä aktiivisesti esim. muistutuksilla 

tai hälytyksillä. 

IV. Moduuli osaa itse valita kriteereitä tapahtumille, joille ei sellaisia ole 

annettu. Lähteenä voi olla esimerkiksi tapahtuman prioriteetti: Matalimman 

prioriteetin tapahtumat sulkeutuvat itsestään, korkeimman alkavat hälyttää 

jos ne jätetään passiivisiksi. 

V. Moduuli osaa itse valikoida suljettavat tapahtumat ja muistuttaa vain 

joistakin tapahtumista. 

Raportin muodostaminen 

Tarpeet: Tehdessä syntyneen tietotaidon tallentaminen, sekä toiminnan toteennäyttö ja 

analysointi 

I. Nykytilanne: Päiväkirjamerkinnät, ei analysointia tai asianyhteyksien 

merkkaamista. 

II. Tapahtumat kykenee tallentamaan järjestelmään avainsanoineen ja 

asianyhteyksineen ”hakukoneystävällisellä” tavalla. Tallenteen muoto on 

sama kuin työstettävän merkinnän. 

III. Tapahtumat kykenee tallentamaan siten, että myös asianyhteyksien rakenne 

on osa moduulia. Hakuja voisi tehdä paitsi avainsanojen, myös rakenteen 

perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että avainsanojen hierarkiassa 

voisi siirtyä yleisemmän ja tarkemman välillä. 

IV. Moduuli sisältää oman työkalunsa raportin muokkaamiseen. Siihen voi 

sisältyä analyysiosuus, asianyhteyksien tarkempi merkkaaminen, suora 

yhdistäminen aiempiin tapahtumaraportteihin sekä tilastollinen analyysi. 

V. Moduuli valmistelee raporttipohjan tapahtuneen perusteella. Käyttäjä 

hyväksyy tapahtuman, tai lisää siihen tarvittaessa jotain. 

VI. Moduuli valmistaa ja tallentaa raportit. Käyttäjä muokkaa vain tarvittaessa. 
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7.3 Hyväksytty tarvemäärittely 

Luvussa 7.2 esiteltyjen kehitystasojen perusteella muotoiltiin moduulin tavoitetila, 

johon järjestelmän ensimmäisessä versiossa pyritään. Sen ominaisuudet määritettiin 

kokouksessa Mikkelin kenkäverossa 14.12.2016. Seuraavassa vaiheessa moduulin 

varsinainen valmistaminen alkaa suunnitelman mukaisesti. Tarvemääritelmä toimii siis 

tulevien scrum-kehityssyklien lähtökohtana. Varsinainen tuote muotoutuu tarkemmin 

syklien aikana: sen toiminnallisuuksia käydään yksityiskohtaisemmin läpi, ja niiden 

konkreettinen muoto lyödään lukkoon. Moduulin kehittämisen ensimmäisen vaiheen 

painopisteinä ovat kirjausten tekeminen ja dokumentointi, sekä varautumissuunnitelman 

ohjeistuksien saatavuuden helpottaminen. 

 

Kriittisyyden määrittely 

Vesilaitoksen nykyinen tapa määritellä tapahtumien kriittisyys katsotaan tällä hetkellä 

riittäväksi. Mipron ehdottamaa, kappaleessa 6.3 esiteltyä metodia voidaan harkita 

tulevaisuudessa, mutta se ei ole lähiaikojen työlistalla. Vesilaitos haluaisi nähdä valmiin 

version arviosta käyttöönotettuna. 

 

Kirjausten tekeminen 

Toivottu kirjauksen tyyppi perustuu nykyiseen tapahtumailmoitukseen. Se myös 

noudattaa suunnitteluprojektin alkuvaiheessa esitettyä mallia. Nykyiseen 

tapahtumailmoitukseen lisätään kenttiä, joiden tehtävä on paitsi eritellä tietoa, myös 

muistuttaa päivystäjää tietojen keräämisestä.  

 

Useimmista kohdista halutaan manuaalisesti täytettäviä.  Nykyisten kenttien lisäksi 

kirjattavaksi halutaan seuraavat asiat: 

- Ilmoittajan nimi 

- Ilmoittajan puhelinnumero/yhteystiedot 

- Saapumistapa (toteutettavissa pudotusvalikolla) 

- Saapumispäivämäärä- ja aika (voisi täyttyä automaattisesti) 

- Tapahtumapaikka/osoite (kirjoitettavissa, miksei myös kartasta merkittävissä) 

- Tapahtumatyyppi. Avoin kenttä, kunnes määritelmät on tehty. 

- Mahdollisuus lisätä avainsanoja 

- Hierarkiat kuten nykyisessä ilmoituksessa 
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Ilmoitukset 

Alkuun on päivystäjän vastuulla tietää, ketä tapahtumista tulee infota. Järjestelmään ei 

näin ollen ainakaan aluksi tule elementtiä, joka kertoo päivystäjälle oikeat viestittävät. 

Mahdollinen päivystävän esimiehen malli tulee helpottamaan tätä tulevaisuudessa. 

 

- Alkuun halutaan järjestelmää, josta voidaan lähettää sähköposti tai tekstiviesti 

määritetylle ryhmälle, joista joku sitten ottaa tarvittaessa yhteyttä päivystäjään. 

Viestin lähettämiselle voi olla järjestelmässä oma painike. Viestiin tulee 

sisällyttää kaikki tiedot, mitä päivystäjä kirjaa. On hyvä huomata, että 

vastausviestin tai kuittaksen kannattaa mennä kaikille myös alkuperäisen viestin 

saaneille – täten useamman ei tarvitse vastata samaan viestiin. 

- Kiinnostusta on myös omaan applikaatioon, jonka kautta viestit voisi toimittaa, 

tapahtumat kuitata ja kenties myös antaa työtehtäviä. 

Seuranta 

Tapahtumien halutaan hälyttävän karttakuvassa. Hälytys tulee saada sammumaan 

kuittaamalla se. Lisäksi moduulissa tulisi voida määrittää aika, jonka kuluttua se 

hälyttää uudestaan ja/tai lähettää muistutuksen.  

 

Tahon, joka saa ilmoituksen tapahtumasta, tulee kuitata ilmoitus. Kuittausnappi voi 

sisältyä tapahtumaviestiin. Kuittaus tallentuu moduuliin. Muutoksista tapahtumassa 

voidaan lähettää viesti tapahtumailmoituksessa valituille käyttäjille.  

 

Rooli tai käyttäjä, esimerkiksi käyttöpäivystäjä tai päivystävä esimies, voi ottaa 

tapahtuman seurantaan. Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että tapahtuma näkyy aina 

tapahtumalistojen päällimmäisenä, tai että se lähettää säännöllisin väliajoin 

muistutusviestejä. On mahdollista valita, koska tapahtuma muistuttaa, ja kuinka se 

näkyy kartalla. 

 

Tehtävien osoittaminen 

Tehtävät lisätään tapahtumailmoituksien alle samaan tapaan kuin kommentit. Uudessa 

järjestelmässä tulee saada näkyviin yhdellä klikkauksella merkatut tehtävät ja 

kommentit, sekä avoin tekstilaatikko uusille merkinnöille. Tehtävien ja kommenttien 

välille tehdään kuitenkin eroja. Käytännön erona on toiminnallisuus, jota tehtäviin 
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sisältyy. Visuaalisesti eron voi, sisällön lisäksi, osoittaa esimerkiksi väreillä. Myös 

tehdyt ja tekemättömät tehtävät voivat näkyä eri värisinä. 

 

Tehtävän tekemiseen tarvittavat ohjeet tulee olla manuaalisesti liitettävissä tai 

linkattavissa. Tehtävien luomiselle on nimetty vastuuhenkilö, esimerkiksi päivystävä 

esimies. Tehtävälle nimetään myös tekijä. Tehtävien kuvaus kirjataan manuaalisesti. 

Tehtävään voidaan kirjata esim. suoritusajankohta, sekä lisätä kommentteja 

suorittamisesta. Tehtävä kuitataan tehdyksi, kun se on valmis. Kuittauksesta lähtee tieto 

tehtävän antaneelle taholle. Profiilien tehtävälistat ovat nähtävissä järjestelmästä. 

Hyvästä voisi olla myös mahdollisuus tallentaa annettu tehtävänkuvaus ja käyttää sitä 

uusien tehtävien perustana. 

 

Huoltotyöt kirjataan huoltojärjestelmään. Halutaan mahdollisuus linkata 

huoltojärjestelmän kirjauksia moduulin tapahtumien kommentteihin. On joko saatava 

linkki huoltojärjestelmän tehtävänantoon, tai sitten rajapinnalla saattaa olennaiset asiat 

näkymään myös tapahtumailmoituksen kommenteissa. Sen sijaan kommenttien kautta ei 

tule päästä muokkaamaan huoltojärjestelmän tehtävänantoja. 

 

Ohjeiden jakaminen 

Toistaiseksi ei lähdetä kehittämään älykkäitä ratkaisuja.  Toiveissa on systeemi, jolla 

nykyiset ohjeet saadaan selkeämpään muotoon ja paremmin saataville. Esimerkkinä 

käytettiin Mipro Oy:n Olli Norolan vesilaitokselle tekemää linkkisivua. Siinä 

vesilaitoksen oleelliset dokumentit on koottuna yhteen paikkaan pudotusvalikoiksi, ja 

järjestelty aihepiireittäin. Tietoturvasyistä tässä diplomityössä ei kuitenkaan näytetä 

kyseistä sivua. Tällä hetkellä varautumissuunnitelma on aluekohtaisina Excel-

tiedostoina, jonka lisäksi erilaisille tapahtumille on kirjattu omia toimintaohjeitaan. 

Mipro ehdottaa seuraavaa tapaa ohjeistuksien toimittamiseksi: 

 

Varautumissuunnitelma lisätään omaksi pudotusvalikokseen Norolan tekemään 

linkkisivuun. Siinä suunnitelma voidaan jakaa hierarkisiin alikategorioihin, kuten alue – 

puhdas/jätevesi – kohde. Valinta veisi aina varautumissuunnitelman uusimpaan 

versioon, on se sitten nykyinen excel-taulukko tai hiotumpi dokumentti. Lisäksi 

ohjeisiin liitetään avainsanat samalla tapaa, kuin tapahtumaraportteihin. Tämä 

mahdollistaisi ohjeistuksen hakemisen yksinkertaisilla filttereillä. Tällöin myös 
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tapahtumailmoituksissa voisi olla toiminto, jolla se hakee parhaiten ilmoitukseen 

merkittyjä avainsanoja vastaavia  

ohjeistuksia. 

 

Prioriteetit 

Toistaiseksi kyse on lähinnä suodatuskriteeristä. Tapahtumailmoitukseen voi lisätä 

mahdollisuuden merkitä prioriteetti esim. pudotusvalikosta numeerisilla vaihtoehdoilla 

1-5. 

 

Avainsanat 

Toistaiseksi avainsanat merkitään avoimiin kenttiin. Avainsanat voisivat jäädä 

järjestelmän muistiin siten, että kerran sanan saatuaan järjestelmä ehdottaa sitä 

ennakoivalla tekstinsyötöllä. Tämä tietokanta toimii hyvänä pohjana, jos myöhemmin 

lähdetään rakentamaan konkreettisempaa avainsanojen hierarkiaa. 

 

Sulkeminen 

Järjestelmän ei haluta sulkevan itsestään mitään tapahtumia, vaan vastuu sulkemisesta 

on aina ihmisellä. Vastuu sulkemisesta voi olla esim. esimiesprofiileilla (päivystävä 

esimies). Tapahtumalle voitaisiin antaa ”torkkuaika”: Tietyn ajan kuluttua tapahtuma 

lähettää muistutuksen, tai alkaa taas hälyttää. 

 

Raportointi 

Jokaisesta tapahtumasta tallentuu raportti, joka sisältää kaikki tapahtumailmoitukseen 

kirjatut tiedot. Kun tapahtuma suljetaan, raporttia voi vielä täydentää siten, että se ei 

enää vaikuta aktiiviseen raporttiin kirjattuihin tietoihin. Lisäksi jokaiseen raporttiin 

liittyy metadatatiedosto, johon on kirjautunut jokaisen raporttiin tehdyn muutoksen 

ajankohta ja tekijä. 

 

Profiilit 

Kokouksessa pohdittiin, mitkä kaikki järjestelmän profiilit ovat vesilaitoksen toiminnan 

kannalta hyödyllisiä. Profiilit noudattelevat luvussa 6.1 ehdotettuja, mutta ne on 

sopeutettu vesilaitoksen nykyiseen organisaatiorakenteeseen. Päädyttiin seuraaviin:  

 

- Johto (voi olla useammalla profiililla yhtä aikaa) 
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- Päivystävä esimies 

- Käyttöpäivystäjä 

- Verkostopäivystäjä 

- Ulkopuolisten palveluntarjoajien päivystäjät (lista myöhemmin vesilaitokselta) 

- Laborantti 

- Sähköasentaja 

Tässä vaiheessa kehitystä on vaikea määrittää, mitä tehtäviä kullekin profiilille lankeaa, 

ja kuinka ne pitää hoitaa. Siksi on tärkeää, että järjestelmä sisältää työkalun, jolla 

profiilien oikeuksia voidaan säätää. Näitä oikeuksia ovat ainakin: 

- Mitä tietoja saa nähdä? 

o Tapahtumat, ohjeistukset, kohdetiedot 

- Mitä muutoksia saa tehdä? 

o Tapahtumien lisääminen, muistiinpanot, tehtävien anto, kuittaaminen, 

muutokset ohjeistuksiin ja kohdetietoihin 

- Työajat: Virka-aika, päivystys jne 
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8 TULOKSET: TYÖNKULKU MODUULISSA 

Tässä kappaleessa esitetään esimerkki siitä, kuinka tapahtumia tullaan käsittelemään 

suunnitellussa moduulissa. Työjärjestys, tehtävien tekotavat sekä roolien osuudet 

kuvaillaan. Myös suunniteltua käyttöliittymää käydään läpi. Esimerkkitapauksena tässä 

työssä käsitellään mikrobiologisen saastumisen havaitsemista verkostosta. 

 

Ensimmäinen työvaihe on aina tiedon saapuminen päivystäjälle, ja kirjaus jonka 

päivystäjä tekee. Tässä tapauksessa se voisi olla asukkaan ilmoitus epäilyttävän 

hajuisesta vedestä. Päivystäjä valitsee tapahtumaraporttitoiminnon ja klikkaa kartasta, 

mihin se sijoitetaan. Päivystäjä kirjaa erillisiin tekstikenttiinsä ilmoituksen otsikon, 

ilmoittajan, osoitteen, runkotekstin ja yhteystiedot. Saapumistavan, esimerkiksi puhelun 

tai sähköpostin, voi valita vetovalikosta. Päivämäärä ja kellonaika kirjautuvat 

automaattisesti. Avainsanat kirjataan myös omaan tekstikenttäänsä, ennakoivan 

tekstinsyötön avustuksella. 

 

Kun tapahtuma on kirjattu, päivystäjä katsoo tarpeelliseksi ilmoittaa tapahtumasta 

eteenpäin. Hän lähettää tapahtuman viestinä ennalta määritetylle esimieslistalle. Joku 

listalla olevista henkilöistä kuittaa viestin. Kuittaus lähtee tällöin myös muille listalla 

oleville, jotta asiaa ei turhaan käsitellä useaan kertaan. Kuittauksen tekijä tallentuu 

järjestelmään, ja tässä skenaariossa häntä kutsutaan tilannepäälliköksi (piirroksissa TP).  

 

Viestin kuitannut esimies merkitsee tapahtumailmoitukseen uuden tehtävän 

kommentti/tehtävä-valikosta, ja nimeää sen otsikkokenttään näytteen hauksi. 

Runkotekstiin voi lisätä pienen kuvauksen tehtävästä, esimerkiksi ”otetaan vesinäyte 

hanasta.” Tilannepäällikkö nimeää tehtävälle tekijän, sekä merkkaa paikan tehtävään, 

mikäli se on jokin muu kuin ilmoituksentekijän antama osoite. Liitteeksi voi laittaa 

linkin varautumissuunnitelman näytteenotto-ohjeistukseen. 

 

Kun näyte on haettu, sen hakenut kenttähenkilöstö kirjaa tehtävän tehdyksi. Lisäksi he 

kirjaavat hakemisen ajankohdan ja mahdolliset, tehtävää tehdessä muodostetut huomiot. 

Tapahtuman kommentteihin voidaan kirjata, että näyte on toimitettu laborantille 

analysoitavaksi. 
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Jos näyte todetaan saastuneeksi, tilannepäällikkö päivittää tapahtuman otsikon ja 

avainsanat. Tilannepäällikkö tai joku muu tilanteesta vastaava esimies kirjaa tehtävät 

tapahtuman alle kuten näytettä hakiessa, ja niitä käsitellään samalla tavalla. Tehtävien 

jakamisen nopeuttamiseksi voidaan käyttää aiemmin tallennettuja tehtäväpohjia. 

Tapahtuman aikana henkilökunta voi hakea ohjeita varautumissuunnitelmasta hierarkian 

tai avainsanojen perusteella. Myös esimiehet voivat hakea varautumissuunnitelmasta 

ohjeistusta tilanteiden tiedotukseen. Moduuli voi sisältää osion, josta on löydettävissä 

ajantasaiset yhteystiedot kaikkiin moduulissa määriteltyihin tahoihin. 

 

Kun tilanteesta vastaava esimies on todennut tapahtuman loppuun käsitellyksi, hän 

sulkee tapahtumailmoituksen. Tässä vaiheessa järjestelmä kysyy, haluaako sulkija 

lähettää ilmoituksen sulkemisesta. Lisäksi on mahdollista vielä muokata raporttia. 

Näiden toimenpiteiden jälkeen raportti kuitataan valmiiksi. Se, ja metadatatiedosto, 

jossa on kaikkien toimien ajankohdat, tallentuvat järjestelmään. Raportti on 

myöhemmin noudettavissa avainsanoilla tai selaamalla, ja sitä voi tarkastella 

tilastollisilla työkaluilla. Kunnollisten tilastollisten työkalujen käyttö vaatii, että 

järjestelmä tunnistaa raporteista elementtejä siten, että niitä voi vertailla ja esimerkiksi 

esittää graafisesti. Käyttöprosessi on kuvattu piirroksessa kuvassa 5. 
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Kuva 5 Mikrobiologisen saastumisen työnkulku alkuvaiheen moduulissa 
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9 POHDINTA 

Tässä luvussa kootaan työn tekemisestä koituneet edut, sekä tekijöitä, joita tuloksia 

lukiessa tulee ottaa huomioon. Lisäksi pohditaan, mihin suuntaan moduulia voitaisiin 

lähteä kehittämään tulevaisuudessa.  Tulosten yleistettävyyttä sekä tieteellistä arvoa 

arvioidaan. Lopuksi myös arvioidaan itse kehitysprosessia sekä sitä, kuinka sitä 

voitaisiin kehittää paremmaksi. 

9.1 Moduulin edut 

Tässä osiossa keskustellaan siitä, miten suunniteltu moduuli helpottaa erikoistilanteiden 

johtamista verrattuna nykytilanteeseen, ja mihin tarpeisiin se vastaa. Toisin sanoen 

pohditaan, mitä hyötyä moduulin käytöstä on. 

 

Ensinnäkin moduuli muistuttaa vesilaitoksen päivystäjää keräämään kaikki tarpeelliset 

tiedot uuden ilmoituksen tullessa. Tässä auttavat erilliset, nimetyt tekstikentät, joihin 

tiedot kirjataan. Halutessa tätä voidaan tehostaa siten, että raporttia ei saa tallennettua, 

ennen kuin pakolliset kentät on täytetty. 

 

Moduuli helpottaa tiedon välittämistä eteenpäin vesilaitoksen organisaatiossa. Se auttaa 

kommunikoimaan tapahtuman olennaiset yksityiskohdat eteenpäin, kun 

tapahtumaraportin voi lähettää suoraan viestinä. Lisäksi se, viestilistan ansiosta, 

edesauttaa päivystäjää löytämään esimiehen, joka kykenee viemään tilannetta eteenpäin. 

Siten päivystäjän ei tarvitse alkaa soittelemaan ihmisiä läpi. 

 

Moduulin avulla työohjeet ja varautumissuunnitelma on nopeammin ja helpommin 

vesilaitoksen henkilökunnan saatavilla. Se tarjoaa mahdollisuuden liittää 

tapahtumaraporttiin ohjeita, tai reittejä ohjeiden luo. Lisäksi selkeytetty suunnitelman 

informaatioarkkitehtuuri ja hakumahdollisuudet edesauttavat ohjeistusten etsimistä. 

Myös niin sanotun hiljaisen tiedon, työntekijöiden ajan kanssa kertyneen kokemuksen 

välittäminen eteenpäin helpottuu, kun tapahtumien ja toiminnan yksityiskohtia voidaan 

kirjata kaikkien saataville. 

 

Tapahtuman tilanne ja työn eteneminen on tarkastettavissa yhdestä paikkaa, ja se on 

kommunikoitavissa kaikille selkeästi: käyttöliittymästä saa selvästi selville mitä 
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tiedetään, mitä on tehty ja mitä vielä tehtävänä. Kaikki olennainen tieto on myös 

koottuna yhteen paikkaan. 

9.2 Moduulin tulevaisuus 

Tässä luvussa pohditaan, mihin suuntaan moduulia voidaan lähteä kehittämään, kunhan 

sen perustoiminnallisuus on todettu käytännössä toimivaksi. Siinä kuvaillaan, millaisia 

mahdollisuuksia kehittyvät järjestelmät ja tekniikka sekä karttuva käyttökokemus 

voisivat tulevaisuudessa avata. 

 

Moduulin spekuloidussa, kehittyneemmässä versiossa on paljon yhteistä ensimmäiseen 

versioon, ja suuri osa käyttölogiikasta on samanlaista. Kyseessä on edelleen toiminnan 

ja tapahtumien hallinnan sekä päätöksenteon tukemisen työkalu. Ehdotettu moduuli 

perustuu kappaleessa 7.2 esiteltyjen vaihtoehtojen kaikkein kehittyneimpiin versioihin. 

Kehitys voisi kohdistua ainakin seuraaviin osa-alueisiin: 

 

Moduuli voi tehostaa tapahtumatyyppien ja –kohteiden tunnistamista entisestään. Mitä 

tarkemmat kohdetiedot järjestelmä sisältää, sitä paremmin toimintaa voidaan kohdistaa. 

Tätä kautta valmiiden ohjeistusten ja tehtävien antamista voidaan tehostaa, ja osittain 

jopa automatisoida.  

 

Moduulin avulla viestimisestä voidaan tehdä tehokkaampaa. Se voi tunnistaa 

automaattisesti henkilöt, joille viesti kustakin tapahtumasta tulee lähettää. Tällöin ei 

myöskään tarvita ensimmäiseen versioon tulevan kaltaista ”vastausrinkiä.” Viestien 

lähettäminen suoraan järjestelmästä on nopeampaa, kuin niiden ulkopuolinen 

koostaminen. Jossain vaiheessa järjestelmä voisi myös lähettää viestit itsenäisesti. 

Viestintää voidaan harkita liitettävän myös Android- ja iOS- käyttöjärjestelmien 

natiiveihin kommunikaatiotyökaluihin, kuten Whatsappiin. 

 

Moduuli voi auttaa tunnistamaan tapahtumat ennakkoehtojen perusteella, ja se voi 

nimetä ne. Lisäksi se voi sisältää valmiita, kohdespesifisiä tehtäviä. Kun kohdekohtaiset 

tehtävät on valmiiksi määritelty ja ohjeistus yksityiskohtaisella tasolla, on tehtävien 

antaminen ja toteuttaminen yksinkertaisempaa. Riskit ja erehtymisen mahdollisuudet 

pienenevät. Muiden tekijöiden ohella järjestelmä tunnistaa tapahtuman prioriteetin, ja 

säätää näkyvyyttä sen mukaan. 
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Tulevaisuudessa moduuli voi tunnistaa tarkemmin tapahtumien vaatimia toimenpiteitä. 

Se voi myös seurata tapahtumien etenemistä ja aikaa, joka siihen kuluu. Tällöin 

seuranta ei jää vain muistin varaan. Yksinkertaisia toimia voi automatisoida, ja moduuli 

voi myös muistuttaa tehtävistä tai pyytää aikatauluttamaan niitä. 

 

Moduulin automaattinen dokumentointi varmistaa, että mikä tahansa tilanne voidaan 

käydä jälkikäteen läpi toiminnan tasolla. Raportit voidaan toimittaa automaattisesti, ja 

toiminnasta on helppoa saada tilastollista tietoa. Lisäksi järjestelmä merkitsee tapaukset 

automaattisesti asiaankuuluvilla avainsanoilla, jolloin niiden löytäminen on helppoa. 

 

Kuvassa 6 on esitetty mahdollinen, tulevaisuuden moduulin tukema työskentely 

mikrobiologisen saastumisen tapahduttua. 
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Kuva 6 Edistyneen vaiheen työnkulku mikrobiologisessa saastumisessa 
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9.3 Tulosten yleistettävyys 

Kun mietitään tulosten yleistettävyyttä, tulee huomioida että käytetty, toiminnallista 

tutkimusta muistuttava tutkimusmetodi on hyvin tilannespesifinen. Tutkimustyön sisältö 

on osallistuvien osapuolien, vesilaitoksen ja Mipro Oy:n, määrittämää, ja tavoitteeksi 

asetettu määriteltyyn tilanteeseen sopiva ratkaisu. Näin ollen tulosten perusteella ei 

välttämättä ole tehtävissä laajemmin yleistettäviä johtopäätöksiä. Lisäksi, koska 

tutkimus on niin vahvasti sidottu aikaan, paikkaan, osallistujiin ja heidän senhetkisiin 

tarpeisiinsa, se ei ole samalla tapaa toistettavissa ja uudelleenkokeiltavissa kuin monet 

luonnontieteelliset tai muuten perinteisempää metodologiaa noudattavat tutkimukset. 

 

Tässä diplomityössä esitettyjen ratkaisujen oikeellisuuden kokeiluna tulee olemaan 

käytännön kehitystyö ja käyttö vesilaitoksen toiminnassa. Silloinkin vastaus saadaan 

vain kulloisenkin käyttäjän kuvakulmasta. Mikäli työn tuloksia implementoidaan 

laajemmin, voidaan pitkällä aikavälillä saada myös tilastollista dataa, jonka avulla 

arvioida tulosten onnistumista. Se ei kuitenkaan ole tämän kyseisen diplomityön 

tarkoitus, eikä tule siihen sisältymään. Toisin sanoen, laajemmassa kontekstissa ja 

lisätutkimusta hyödyntäen tämän diplomityön tuloksia voi käyttää jonkinlaisena 

lähtökohtana yleisempien tulosten saamiselle. Itsessään se ei kuitenkaan edusta mitään 

yleistettävissä olevaa, perinteistä tieteellistä tietoa. 

 

Diplomityön varsinaisen tuloksen, moduulin, yleistettävyyttä voidaan pohtia laajemmin, 

sekä toisten vesilaitosten että muiden teollisuudenhaarojen ja asiakassegmenttien 

kuvakulmasta. Moduulissa on paljon elementtejä, joita voitaisiin sinällään tai hieman 

soveltaen tarjota myös muille vesilaitoksille. Toki joitakin tilannesidonnaisia ratkaisuja 

joudutaan tekemään, sillä organisaatiot ja niiden toimintatavat ovat erilaisia. Suurimpia 

haasteita saattavat asettaa vesilaitosten tekemät varautumissuunnitelmat. Vaikka 

varautumissuunnitelma on pakollinen tehdä, sen muodosta ei ole määrätty erikseen 

(Pitkonen 2016b). Tämän vuoksi on vaikea suunnitella universaalia mallia, jolla 

järjestelmä voi esittää suunnitelman tietoja tai viitata niihin. Sen sijaan tarve löytää, 

eritellä ja esittää olennaista tietoa on melko universaali. Näin ollen tapahtumat, 

tehtävänannot ja muu kommunikointi ovat jo sinällään käyttökelpoisia moduulin osia. 

Profiilit ovat konseptuaalisesti käyttökelpoisia työkaluja, joskin yksittäiset profiilit 

joudutaan aina määrittelemään organisaation rakenteiden ja käytäntöjen mukaan. 
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Moduulia voi käyttää myös muiden ohjeistusten kuin varautumissuunnitelman 

toimittamiseen, ja näin ollen se on käyttökelpoinen vesilaitosten ohella myös muissa 

organisaatioissa ja yrityksissä, jotka käyttävät tilannekuvajärjestelmää. Jotta moduuli 

olisi mahdollisimman sovellettavissa, tulee ”perustavanalaatuiset” palikat pitää yleisinä 

ja muokattavina. Silloin se on myös tuotteena hyödyllisempi Mipro Oy:lle 

 

Työn lopputuloksena syntynyt suunnitelma ja tarvemäärittely on todettu 

käyttökelpoiseksi sekä vesilaitoksen että Mipro Oy:n edustajien puolesta, ja sitä tullaan 

käyttämään konkreettisen kehitystyön pohjana. Se on siis täyttänyt sidosryhmien työlle 

asettamat odotukset. On kuitenkin hyvä muistaa, että ketterän kehitysmallin ja 

osapuolten yhteistyönä tapahtuvan kehityksen myötä siihen on luultavasti kuitenkin 

vielä tiedossa muutoksia ja hiomista. 

9.4 Huomioita kehitysprosessista 

Tässä luvussa analysoidaan itse kehitysprosessia, jonka tuloksena esitetty moduuli 

syntyi. Käytetyt neuvottelu- ja keskustelutekniikat käydään läpi, ja niiden hyviä ja 

huonoja puolia arvioidaan. Luvun tarkoituksena on auttaa Mipro Oy:n 

asiakaspalvelutaitojen kehittämisessä edelleen, onhan asiakkaan tarpeiden määrittely 

olennainen osa mitä tahansa liiketoimintaa. Siten voidaan tehostaa Mipro Oy:n sisäistä 

ajankäyttöä ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi on tärkeää osata arvioida yrityksen 

toimintaa kriittisesti talon sisällä. 

 

Suurin osa kehityskeskusteluista käytiin vapaamuotoisesti. Paikalla oli yleensä 

vesilaitoksen puolesta käyttöpäällikkö Jani Koski ja projekti-insinööri Paula Pitkonen, 

sekä Mipro Oy:stä Jyri Eskelinen ja tämän diplomityön tekijä Aleksi Ikonen. Kokousten 

koollekutsujana ja epävirallisena puheenjohtajana toimi Ikonen. Suunniteltuja 

ominaisuuksia kuvaava kirjallinen materiaali jaettiin kokouksessa, ja kokous eteni 

enimmäkseen sen osoittamaan reittiä. Kokouksista ei tehty virallisia pöytäkirjoja, mutta 

muistiinpanoja kylläkin. Muistiinpanojen pohjalta kirjoitettiin myöhemmin muistio, 

joka toimitettiin jälkikäteen kaikille osallistuneille. Osallistujien hyväksymä muistio 

toimi aina seuraavan suunnitteluvaiheen pohjana. 

 



54 

 

Materiaali koostui enimmäkseen järjestelmän kuvailusta tekstimuodossa. Lisäksi 

prosessien suunnitteluun käytettiin kuvien 5 ja 6 kaltaisia vuokaavioita, sekä kuvien  ja 

8 kaltaisia, karkeita luonnoksia eri työkalujen käyttöliittymistä ja valikoista. 
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Kuva 7 Keskusteluissa käytetty esimerkkikuva kirjausten tekemisestä 
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Kuva 8 Keskusteluissa käytetty esimerkkikuva kriittisyyden ja häiriönsietoajan graafisen ilmaisun 

vaihtoehdoista 

Kokousten myötä havaittiin, että graafiset esitystavat, kuten kuvat ja vuokaaviot, olivat 

tehokkaampia kehittämisen työkaluja kuin pelkkä teksti. Niitä on helpompi käsitellä 

keskustelun ohella, ja ne tukevat sitä. Teksti on kokoustilanteessa raskasta 

sisäistettävää. Siksi suositellaankin, että se joko toimitetaan tutustuttavaksi etukäteen, 

tai jätetään kokouksen jälkeen tukimateriaaliksi, jonka pohjalta kevyempää mediaa voi 

kerrata ja tulkita. Graafisten materiaalien suurempi tulkintavara jättää myös enemmän 

tilaa keskustelulle, ja nostaa jo itsessään esille uusia puolia. Tulee huomata, että tässä 

vaiheessa suunnittelua materiaalin ei tarvitse olla hiottua tai toimia välttämättä mallina 

lopulliselle tuotteelle. Viimeistellynpään ulkonäköön voidaan paneutua, kun olennaiset 

elementit ja piirteet on ensin määritetty näitä karkeita malleja hyväksikäyttäen.  

 

Vaiheessa, jossa määritettiin eri työvaiheiden kehitystasoja, kokeiltiin toisenlaista 

kehityskeskustelumallia. Tämä nähtiin tarpeelliseksi, sillä aihe oli monimutkainen ja –
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tasoinen. Ensin prosessi oli jaoteltu työvaiheisiin, jonka jälkeen jokaiselle vaiheelle 

esitettiin useita vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja esiteltiin kokouksella metodilla, joka 

tunnetaan nimellä user story slicing (Eskelinen 2017). Siinä kukin työvaihe oli 

jaoteltuna omalle paperiarkilleen siten, että kullakin arkilla oli esillä vaiheen kaikki 

kehitystasovaihtoehdot. Käyttöprosessi käytiin tällä lailla läpi siinä järjestyksessä, missä 

ne on luvussa 7.2 esitetty, ja määriteltiin kullekin vaiheelle haluttu kehitystaso. 

Kehitystasot oli kuvailtu samalla lailla, kuin tässä diplomityössä. Jakamisen 

tarkoituksena oli helpottaa prosessin sisäistämistä pilkkomalla se pienemmiksi osasiksi, 

joita voidaan käsitellä kokonaisuuksina yksi kerrallaan. 

 

Keskustelun aikana nousi esille joitakin havaintoja, joista voi olla apua vastaavanlaisten 

arvon yhteisluontiprosessien kehittämisessä. Ensinnäkin, materiaali oli liian 

tekstipainotteista. Ei ollut mahdollista käydä sitä läpi riittävän tehokkaasti 

kokoustilanteessa, sillä aika ja mielenkiinto eivät riittäneet lukemiseen ja sisäistämiseen. 

Materiaali olisi pitänyt toimittaa etukäteen tutustuttavaksi, ja käyttää itse kokouksessa 

jotain yksinkertaisempaa ja kevyempää esitystapaa keskustelun tukena. Keskustelu 

myös hyppi paljon, eikä edennyt kovin lineaarisesti. Tämän välttämiseksi aihepiirien 

jaottelun ideaa tulee avata enemmän etukäteen, jotta asiat voidaan käydä läpi yksi 

kerrallaan, ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa.  

 

Luonnollinen keskustelun kulku voi olla hyvä työkalu asiakkaan olennaisia ongelmia 

paikallistettaessa. Asiakkaan ajatuksia ei kannata ohjailla liikaa, mutta omassa päässään 

tulee säilyttää pyrkimys ongelmien alkulähteen löytämiseksi. Myöhemmin 

keskustelussa esille tulleita asioita voi tarkentaa päämäärä mielessä. Mikäli keskustelu 

ei lähde lentoon, voi sitä ennen miettiä listan avainkysymyksiä, joilla pyritään 

selvittämään asiakkaan ydintarpeet. Lisäksi on tärkeää huomata, että 

keskusteluprosessin aikana ei kannata takertua liikaa triviaaleihin yksityiskohtiin, kuten 

käyttöjärjestelmän ulkonäköön tai väreihin. Niitä on helppo muuttaa, kun järjestelmä on 

saatu kehitykseen. Sen sijaan epäonnistunut, perustavanlaatuinen käyttölogiikka pilaa 

helposti koko kehitystyön. 

 

Kehitysprosessin aikana nousseet huomiot voi tiivistää seuraavasti: Keskustelussa 

käytettävän materiaalin tulee olla graafista ja ajattelua oikeaan suuntaan johdattelevaa. 

Raskaamman datan ja kuvailevan tekstin voi säästää erikseen toimitettavaan, muuta 
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työtä tukevaan materiaaliin. Lisäksi tämän kaltaisessa kehitysprosessissa tulee hyväksyä 

ja varautua siihen, että suunnitelma tulee elämään kehitysprosessin aikana. Päämäärä on 

pidettävä mielessä siten, että projekti ei pääse aiheen tai skaalan puolesta karkaamaan 

käsistä, mutta suunnitelmaan on voitava tehdä muutoksia silloin, kun se katsotaan 

päämäärän kannalta tarpeelliseksi. Myös itse päämäärää saattaa elää sitä myötä, kun 

ajattelu muotoutuu prosessin myötä. Tiiviisti asian voisi ilmaista, että kiinteiden 

päämäärien sijasta on tärkeää ajatella kehitysprojektin taustalla olevia, perimmäisiä 

tarpeita.  
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10 YHTEENVETO 

Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltainen, turvallisuuden eri osa-alueet huomioon 

ottava kattotermi. Vesilaitoksilla on useita turvallisuusjohtamiseen liittyviä, lakisääteisiä 

velvollisuuksia. Eräänä näistä on vesilaitoksen velvollisuus laatia 

varautumissuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet eri tilanteisiin. Yhtenä 

turvallisuusjohtamisen työkaluna voidaan käyttää tilannekuvajärjestelmää. 

 

Tämän työn tarkoituksena oli luoda tarvemääritelmä ja alustava suunnitelma, jonka 

mukaan voidaan lähteä toteuttamaan turvallisuuden ja jatkuvuuden johtamista 

parantavaa moduulia Mikkelin vesilaitoksen tilannekuvajärjestelmään. Moduulin 

tärkein tarkoitus on tuoda vesilaitoksen varautumissuunnitelmaa paremmin 

henkilökunnan käyttöön, sekä parantaa tiedonkulkua organisaation sisällä. Se luotiin 

yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen ja Mipro Oy:n välillä tavalla, jonka voidaan katsoa 

olevan arvon yhteisluontia. Tutkimusmetodi muistutti toiminnallista tutkimusta. 

 

Kehitysprosessi alkoi lähtötilanteen ja vesilaitoksen tarpeiden tunnistamisella. Myös 

käyttäjän kannalta moduulin tärkeimmät osat määriteltiin. Niitä katsottiin olevan 

käyttäjien roolit, kohdetiedot, raportointi, tilannetiedot, tapahtumien prioriteetit ja itse 

varautumissuunnitelma. Tämän jälkeen järjestelmän käyttöprosessi jaettiin loogisiin 

osiin. Kullekin prosessin osalle haluttu kehitystaso määriteltiin siten, että oli tiedossa, 

miten niiden haluttiin toimivan käytössä. Määritetyt prosessit olivat ilmoituksen kirjaus, 

tapahtumien viestintä, tapahtumien seuranta, tapahtumatyyppien määritys, tehtävien 

luominen, osoitus ja seuranta, ohjeiden toimittaminen, prioriteetin määritys, 

asianyhteyksien luonti ja merkintä, tapahtumien sulkeminen sekä raportin 

muodostaminen. Kun kullekin osa-alueelle oli määritetty haluttu kehitystaso, kyettiin 

luomaan alustava suunnitelma MVP:stä. Sen pohjalta voidaan tulevaisuudessa alkaa 

varsinainen scrum-muotoinen ohjelmistokehitys. 

 

Tutkimuksen tyylistä ja metodologiasta johtuen diplomityö ei sinällään ole 

yleistettävissä perinteisten tieteellisten artikkelien tapaan, se on yksilöllinen ratkaisu 

määriteltyyn ongelmaan. Sen sijaan itse moduuli voidaan nähdä vain tätä yhtä 

käyttökohdetta monikäyttöisempänä työkaluna, sillä se vastaa perustarpeisiin, jotka 
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koskevat monenlaisia yrityksiä.  Työssä esitelty MVP ja tarvemääritelmä on hyväksytty, 

ja sitä tullaan käyttämään kehitystyön pohjana. 

 

Työssä analysoitiin myös lyhyesti varsinaisia työskentelytapoja. Havaittiin, että 

vapaamuotoinen, vain kevyesti ohjattu keskustelu ja visuaalinen materiaali olivat hyviä 

tapoja saada käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä mukaan keskusteluun. Erilaiset 

keskustelu- ja kehitystekniikat tulee pohjustaa kunnolla ennen käyttöä, jotta ne 

helpottaisivat keskusteluprosessia sen raskauttamisen sijasta.  
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