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Tiivistelmä Pelastustoimen materiaalisen järjestelmän esiselvityksessä hahmotettiin pelastustoimen 
eri tasojen ja osapuolten tarpeita palvelevan materiaalihallinnon tietojärjestelmä-
kokonaisuuden keskeiset tavoitteet ja ratkaisulinjaukset sekä kehittämisen eteneminen 
viiden vuoden tähtäimellä.  

Keskeisiä tavoitteita tietojärjestelmälle ovat hajanaisuuden vähentäminen ja tarvittavan 
valtakunnallisen ohjauksen mahdollistaminen, samoin kuin valtion, hyvinvointialueiden ja 
kumppaneiden yhteistyö materiaalien ja kaluston hallinnassa.  

Tietojärjestelmän tulisi tarjota aluerajat ylittävä reaaliaikainen tilannekuva pelastustoimen 
materiaaleista eri tasoilla sekä mahdollisuus kytkeä siihen ulkoisten toimijoiden 
materiaaliset tiedot.  Materiaalivaraukset ja näkymät saatavuuteen ja kulutukseen ovat 
tässä tärkeitä. Järjestelmän tulisi lisäksi tukea saumattomasti valmiussuunnittelua sekä 
talouden hallintaa. Näiden saavuttamiseksi tarvitaan yhdenmukaiset materiaalien 
perustiedot ja niiden hallinta (ns. master-tieto), integraatio pelastustoimen ja 
kumppaneiden tietojärjestelmiin, ennakoiva analytiikka, paikkatiedon ja sijaintien hallinta 
sekä monipuolista automaatioteknologiaa.  

Esiselvityksessä koottin materiaalijärjestelmän keskeiset tarpeet sidosryhmittäin, kuvattiin 
kokonaisratkaisun tietovirrat ja päätoiminnallisuus, tunnistettiin kytkennät ympäröiviin 
tietojärjestelmiin ja arvioitiin toteutusmalleja. Lisäksi hahmotettiin 
tietojärjestelmäkehityksen pääpiirteinen etenemisjärjestys ja arvioitiin 
elinkaarikustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.  
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Referat I förhandsutredningen av räddningsväsendets materiella system planerade man de 
centrala målen och lösningarna för materialförvaltningens datasystemhelhet som betjänar 
de behov som olika nivåer inom räddningsväsendet och parterna har samt hur 
utvecklingen framskrider fem år framåt.  

De centrala målen för datasystemet är att minska splittringen och möjliggöra nödvändig 
riksomfattande styrning, liksom samarbete mellan staten, välfärdsområdena och 
samarbetspartnerna i hanteringen av material och utrustning.  

Datasystemet ska erbjuda en lägesbild i realtid över områdesgränserna av 
räddningsväsendets material på olika nivåer samt en möjlighet att koppla externa 
aktörers materiella uppgifter till det.  Materialreservationer och vyer som visar tillgång och 
förbrukning är viktiga. Systemet borde dessutom sömlöst stöda beredskapsplanering och 
ekonomihantering. För att uppnå detta behövs enhetliga grundläggande uppgifter om 
materialen och hanteringen av dem (s.k. master-data), integration med 
räddningsväsendets och partnernas datasystem, förutseende analys, hantering av 
geografisk information och positioner samt mångsidig automationsteknik.  

I förhandsutredningen sammanställdes materialsystemets centrala behov för varje 
intressentgrupp, helhetslösningens informationsflöden och huvudfunktionalitet beskrevs, 
kopplingar till omgivande informationssystem identifierades och 
genomförandemodellerna utvärderades. Dessutom planerades huvuddragen för 
datasystemutvecklingen och det gjordes en bedömning av de faktorer som påverkar 
livscykelkostnaderna. 
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Abstract The preliminary study of the rescue services' material information system outlined the key 
objectives and decision-making policies for the material management information system 
entity serving the needs of different levels of and parties involved in rescue services and 
how the development is to proceed within the next five years.  

Key objectives for the information system include reducing fragmentation, enabling the 
necessary national steering, and cooperation between the state, wellbeing services 
counties and partners in managing materials and equipment.  

The information system should provide a real-time situation picture across regional 
boundaries of rescue services materials at different levels and an opportunity to link 
external actors' material data to it.  Material reservations and views to availability and 
consumption play an important role in this. The system should also seamlessly support 
preparedness planning and financial management. Achieving the goals requires uniform 
basic data on the materials and their management (so-called master data), integration 
with the rescue services and partner information systems, proactive analytics, spatial data 
and location management, and versatile automation technology.  

The preliminary study compiled the key needs of the material system by stakeholders, 
described the information flows and main functionalities of the comprehensive solution, 
identified the connections to the surrounding information systems and evaluated various 
implementation models. In addition, it outlined the general order of progression for 
developing the information system and assessed factors affecting the life-cycle costs. 
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1 Johdanto 

1.1 Lähtötilanne ja kehittämisen suunta 
Pelastustoimen materiaalisen järjestelmän esiselvityksessä oli kyse valmisteluvaiheen 
tehtävästä, jossa hahmotettiin pelastustoimen eri tasojen ja osapuolten tarpeita palve-
levan materiaalihallinnon kansallisen tietojärjestelmäkokonaisuuden keskeiset tavoit-
teet ja ratkaisulinjaukset sekä kehittämisen eteneminen viiden vuoden tähtäimellä. 

Pelastustoimessa vuonna 2021 käytössä oleva materiaalihallinnon tietojärjestelmäko-
konaisuus perustuu 22 pelastuslaitoksen omiin ratkaisuihin ja järjestelyihin. Koko-
naisuus on tältä osin hajanainen eikä tue parhaalla mahdollisella tavalla varautumista 
tai eri alueiden välistä yhteistyötä. 

Vuoden 2023 vaihteessa pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointi-
alueille, millä on vaikutusta muun muassa materiaaleihin liittyvään talousprosessiin. 
Se ei kuitenkaan ratkaise edellä mainittuja suunnittelun ja yhteistyön haasteita. 

Pelastustoimessa onkin asetettu tavoitteeksi lisätä yhtenäisyyttä ja yhteisiä toimintata-
poja muun muassa hyödyntämällä kansallisia tietojärjestelmäratkaisuja. Näitä on 
suunnitteilla ja rakenteilla materiaalihallinnon lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn, pe-
lastustoimintaan ja väestönsuojeluun, henkilöresurssien hallintaan sekä tiedonhallin-
taan ja tiedolla johtamiseen laajemminkin. Tilannekuvien muodostamiseen ja ohjauk-
sen ja johtamisen kehittämiseen on suuria tarpeita, jotka edellyttävät merkittäviä muu-
toksia tietojärjestelmiin.  
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1.2 Esiselvityksen tavoitteet 
Esiselvityksen tavoitteena on ollut luoda tasapainoinen informaatio pelastustoimen 
materiaalisen tietojärjestelmän tarkemmalle määrittelylle ja sen pohjalta tapahtuvalle 
tietojärjestelmän hankinnalle ja käyttöönotolle.  

Esiselvityksen keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin: 

• Toimintalähtöinen koonti pelastustoimen materiaalien suunnittelun, hal-
linnan ja hyödyntämisen tietojärjestelmätarpeista 

• Asiantuntijanäkemys tietojärjestelmäkokonaisuuden vaihtoehdoista 

• Perusteltu ehdotus etenemisen marssijärjestykseksi = tiekartta 

Esiselvityksessä hahmotetaan tarpeiden ja toteuttamismahdollisuuksien kokonaiskuva 
sekä pyritään tunnistamaan kehittämisen kriittiset tekijät ja riippuvuudet, jotka ovat 
laajan tietojärjestelmäkokonaisuuden onnistumisen kannalta ratkaisevassa asemassa. 
Esiselvitys ei ole luonteeltaan yksityiskohtainen vaatimusmäärittely, vaan se pohjus-
taa hankkeistamiseen, rahoitukseen ja osapuolten yhteistyöhön littyvää päätöksente-
koa.  
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2 Työskentelytavat, menetelmät ja 
aineistot 

2.1 Työn etenemisen vaiheistus 
Esiselvitystyö tehtiin syys-marraskuussa 2021 sisäministeriön pelastusosaston asian-
tuntijoiden ja TietoEvryn konsulttien yhteistyönä. Työn lähtökohdaksi otettiin pelastus-
toimen toiminnalliset tarpeet materiaalien ja kaluston hallintaan. Näistä edettiin tieto-
järjestelmäratkaisuihin ja kehittämistyön rakenteen hahmottamiseen. Selvitystyö ja-
kaantui oheisen kuvion mukaisesti neljään päävaiheeseen. 

Kuvio 1. Esiselvitystyön vaiheistus 

 

Toiminnallisten tarpeiden kokoamisessa tunnistettiin sidosryhmittäin materiaaleihin liit-
tyvät tehtävät ja palvelut sekä niihin liittyvät vaatimukset tietojärjestelmille. Esimerk-
kejä tehtävistä ovat saatavuuskysely, varaus, huolto, sijannin hallinta, käytöstä poista-
minen ja elinkaaren hallinta. Näissä kiinnitettiin huomiota erityisesti automaation ja 
verkostoitumisen mahdollisuuksiin.  

Tunnistetuista tarpeista muodostettiin näkemys materiaalisen järjestelmän raken-
teesta sekä materiaalihallinnon osa-alueiden tietojen harmonisointia tukeva ylätason 
tietoarkkitehtuurikuvaus. Tavoitetilasta muodostettiin sovelluskartta, joka sisältää ma-
teriaalisen järjestelmän sekä sen eri osien asemoinnin ja tietovirrat sidosryhmien tieto-
järjestelmiin.   
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Teknologiaratkaisuissa tunnistettiin ja analysoitiin tarvittavat integraatiomenetelmät 
sekä arvioitiin materiaalisen järjestelmän käytännön toteutusvaihtoehtoja ja laajuutta.  

Tavoitetilakuvauksen pohjalta muodostettiin ehdotus etenemisen tiekartaksi, johon on 
koottu materiaalisen järjestelmän rakentamisen marssijärjestys ja tehtävät. Samassa 
yhteydessä arvioitiin järjestelmän kehittämis- ja elinkaarikustannuksia. 

2.2 Työskentelymenetelmät 
Työ toteutettiin 1–3 viikottaisen työkokouksen ja niiden välissä tapahtuneen selvitys-
työn kautta. Työkokouksiin osallistui TietoEvrystä 2–3 konsulttia ja sisäministeriön pe-
lastusosastolta käsiteltävästä aiheesta riippuen 1–2 asiantuntijaa.  

Kunkin työvaiheen tulokset esiteltiin ja arvioitiin laajemmassa neljä kertaa kokoontu-
neessa sisäministeriön pelastusosaston referenssiryhmässä.  

Selvitystyön aikana pidettiin kiinteää yhteyttä samaan aikaan käynnissä olleeseen pe-
lastustoimen tietojärjestelmäkehitystä vuoteen 2026 saakka laajemmin tarkastellee-
seen ICT-tiekarttatyöhön, jossa materiaalien hallintaa tarkasteltiin henkilöstön ja toimi-
tilojen ohella yhtenä resurssien hallinnan kohdealueena.   

Käytetyt lyhenteet on avattu raportin lopussa. 
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3 Materiaalijärjestelmän tarpeet, 
arkkitehtuuri ja kehittäminen 

3.1 Toiminnalliset tarpeet  

3.1.1 Materiaalien hallinnan elinkaarimalli 
Pelastustoimen materiaalien hallinnan perusteissa pätevät pitkälti samat pelisäännöt 
kuin muillakin toimialoilla. Osa materiaaleista on saldopohjaisia kulutusnimikkeitä ja 
osa on yksilöllisesti tunnistettavaa käyttöomaisuutta (”kalusto”). Kummankin materiaa-
liryhmän sisältöä ja määriä suunnitellaan eri aikajänteillä. Materiaaleja varataan, nii-
den saatavuus-, kulutus- ja sijantitiedot ovat toiminnalle kriittisiä, ja osaa materiaa-
leista myös huolletaan ja kunnostetaan. Teollisuuden materiaalihallinnasta poikkeavat 
lähinnä varautumissuunnittelu sekä materiaalien hallinnan laajeneminen kriisitilan-
teissa (esim. paloletkujen kokoaminen laajaan maastopaloon eri alueilta). 

Toiminnallisten tarpeiden arviointiin otettiin lähtökohdaksi materiaalien elinkaarimalli, 
joka jäsentää niiden hallintaan liittyvät tehtävät alkaen materiaalistrategiasta ja pää-
tyen materiaaleista luopumiseen.  

Kuvio 2. Materiaalien hallinnan elinkaarimalli 
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Elinkaarimallin keskiössä ovat pelastustoimen eri organisaatiot ja käyttäjäryhmät, joille 
materiaalisen tietojärjestelmän tulisi tarjota tiedot ja palvelut niiden roolin mukaiseen 
työhön. Materiaalitietoon liittyviä käyttötarpeita on myös pelastuslain 46 §:ssä maini-
tuilla sidosryhmillä, jotka tarjoavat omia materiaalejaan pelastustoimen käyttöön tai 
hyödyntävät pelastustoimen materiaaleja omassa toiminnassaan. 

Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenvedonomaisesti eri toimijoiden osallistuminen 
materiaalien hallinnan elinkaaren eri vaiheisiin. Merkillepantavaa on pelastuslaitosten 
kytkentä materiaaleihin kaikissa elinkaaren vaiheissa ja myös edellä mainitun 46 §:n 
sidosryhmien tärkeä rooli. Myös hyvinvointialueilla on paljon materiaalitoimintoihin liit-
tyviä yhteyksiä.  
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Taulukko 1. Yhteenveto pelastustoimen ja sidosryhmien osallisuudesta materiaalien hallintaan elin-
kaaren eri vaiheissa. 

Tehtävä SM/PEO HVA Pelastus-
laitokset 

Palvelun-
tuottajat 

AVI:t PO Pelastuslain 46§ 
sidosryhmät 

Suorituskyky-       
vaatimukset 

x x x  x  x 

Riskianalyysi x x x  x  x 

Kumppanuudet  x x      

Rahoitus x x x   x x 

Nimikkeistöt x x x x  x x 

Kriittisyysluokitus x x x    x 

Toimittajien hallinta  x x     

Osaamisen hallinta x  x x  x x 

Kysyntätarve  x x     

Huoltovarmuus x x x     

Hankintojen ohjaus  x x x    

Ostaminen   x x x  x x 

Materiaalivaraukset  x x    x 

Tilannetietoisuus x x x  x  x 

Materiaalien siirrot    x x  x x 

Materiaalireservi,    
sijantitieto 

 x x x  x  

Kuntoluokitus   x     

Kunnossapito   x x  x x 

Uudistaminen  x x x  x x 

Korvaaminen   x     
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3.1.2 Eri toimijoiden keskeiset tarpeet 
Seuraavassa käydään läpi pelastustoimen eri toimijoiden keskeisimmät materiaalien 
hallintaan liittyvät tavoitteet sekä niiden edellyttämät tietojärjestelmävaateet.  

Sisäministeriön pelastusosasto 

Strategisen suunnittelun keskeisiä osia ovat riskianalyysi, riskien mallintaminen ja uh-
kamallien arviointi. Riskianalyysi on välitön lähtökohta materiaaliseen tietojärjestel-
mään tehtävään varautumiseen. Strateginen suunnittelu tarvitsee yhtenäisen materi-
aalinimikkeistön, joka toteutuu tietojärjestelmään muodostettavan valtakunnallisen 
materiaalien master-tiedon avulla.  

Materiaalitilanteesta tarvitaan kokonaiskuva eri tasoilla: valtakunnallisella, hyvinvointi-
alueella, yksittäisellä pelastuslaitoksella, sopimuspalokunnassa, kolmannella osapuo-
lella ja materiaalin valmistajilla. Tämä vaatii kehittynyttä analytiikkaa, raportointia ja 
saatavuuskyselyjä. 

Hyvinvointialue 

Hyvinvointialue jakaa ja hallinnoi valtion rahoituksen sekä kokoaa siihen liittyvät tehtä-
vät. Rahoituksen jakaminen tehdään hyvinvointialueen talousjärjestelmässä. 

Suorituskyvyn tarpeista ja materiaalien saatavuudesta tarvitaan kattava tieto, mikä 
edellyttää tilannekuvaa eri näkökulmista ja eri tarkkuustasoilla sekä alueellista ja val-
takunnallista analytiikkaa ja raportointia. Tilannekuva tukee myös materiaalien hankin-
tatarpeiden tunnistamista eri perusteilla (poistot, ikääntyminen, vikaantuminen, kulu-
tus, kulutusprofiili, mahdolliset trendimuutokset). Hankintatarpeita ennakoidaan tilan-
nekuvan lisäksi raportoinnilla ja hälytyksillä.  

Pelastuslaitokset 

Pelastuslaitos tarvitsee toimintansa suunnittelun pohjaksi materiaaleihin liittyvät rahoi-
tusosuudet hyvinvointialueen talousjärjestelmästä. 

Materiaalinen tietojärjestelmä tarjoaa pelastuslaitoksille kattavan ja riittävän yhteisen 
nimikkeistön. Pelastuslaitosten vastuulle jää materiaalien master-tietoon sisältyvän 
kriittisyysluokituksen tekeminen. 
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Pelastuslaitoksella on materiaalien kysyntään sekä materiaalsien reserviä vastaava 
ajantasainen näkymä, jonka tietojärjestelmä kokoaa operatiivisesta materiaalitiedosta.  

Pelastuslaitos muodostaa materiaalisen tilannekuvan omalla alueellaan käytettävissä 
olevista materiaaleista pelastuslain 46 §:n sidosryhmät huomioiden. Järjestelmässä 
olevien tietojen perusteella tilannekuva on mahdollista muodostaa automaattisesti. 
Järjestelmä tarjoaa kyselyn, raportin tai rajapinnan saatavuuskyselyä varten. Tietoja 
materiaalien siirroista yksiköiden tai pelastuslaitosten välillä pidetään ajan tasalla ja 
seurataan reaaliaikaisesti. Tieto materiaalien siirroista päivitetään varasto- ja sijainti-
tietoihin mahdollisimman automaattisesti hyödyntäen esimerkiksi paikannusta ja 
RFID-teknologiaa. Reaaliaikaisen tilannekuvan mahdollistavia tietojärjestelmäominai-
suuksia ovat muun muassa varastojen hallinta, hälytysrajat, tilausten hallinta ja sijain-
titiedot. Kulutettu materiaali raportoidaan manuaalisesti tai automaattisesti, ja materi-
aalien käytöstä muodostetaan laskutusaineisto.  

Pelastuslaitos varaa materiaaleja sisäministeriön valmiussuunnittelun pohjalta suori-
tuskykyvaatimukset huomioiden. Varaukset tehdään materiaaliseen tietojärjestel-
mään, ja ne sovitetaan yhteen Puolustusvoimien ylläpitämän poikkeusolojen materi-
aalireservin kanssa. 

Pelastuslaitokset hankkivat katsastuksia, huoltoja ja tarkastuksia ulkopuolisilta toimit-
tajilta. Tämän pohjaksi on tiedettävä huollettavan materiaalin sijainti ja kuntoluokka. 
Materiaalinen tietojärjestelmä sisältää kunnossapito- ja huolto-ohjelmat, herätteet ja 
ilmoitukset toimenpidetarpeista, huoltohistorian, huollon toimenpiteiden suunnittelun, 
määräaikaistarkastukset, huoltojen hankintaintegraatiot sekä kuntoluokituksen. 

Pelastuslaitosten tulee voida poistaa materiaali hallitusti. Tämä edellyttää, että materi-
aalinen järjestelmä tukee elinkaaritietojen ajantasaisuutta keräämällä muun muassa 
kustannustietoja materiaalin koko elinkaaren ajan. Myös materiaalien korvaavuuden 
tunnistaminen ja suunnittelu on tärkeää, ja tämän vuoksi se on sisällytettävä materi-
aalitietojen master-tietoon. 

Sopimusperusteiset palveluntuottajat 

Sopimuspalokuntien ja muidenkin sopimuskumppaneiden tulee voida hyödyntää yhte-
näistä nimikkeistörakennetta materiaalien hallinnassa, mikä edellyttää, että myös niillä 
on pääsy materiaalien master-tietoon.  

Tietoja materiaalien siirroista myös sopimusperusteisten palveluntuottajen osalta pitää 
pystyä pitämään ajan tasalla ja seuraamaan reaaliaikaisesti. Tieto materiaalien siir-
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roista päivittyy varasto- ja sijaintitietoihin mahdollisimman automaattisesti. Reaaliaikai-
nen materiaalien tilannekuva kattaa sopimusperusteiset palveluntuottajat samalla ta-
valla kuin hyvinvointialueiden pelastuslaitokset. 

Aluehallintovirastot 

Aluehallintoviranomaisten keskeinen tarve materiaalien osalta on strategisten tavoit-
teiden toteutumisen valvonta. 

Pelastusopisto 

Pelastusopiston tulee voida hyödyntää yhtenäistä nimikkeistörakennetta, jonka mate-
riaalinen tietojärjestelmä tarjoaa.  

Myös Pelastusopistolla on tarve materiaalien reaaliaikaiselle tilannekuvalle. 

46 §:n sidosryhmät 

Pelastuslain 46 §:n sidosryhmien (poliisi, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ym.) 
kanssa tehdään yhteistoimintasopimukset, joissa määritellään muun muassa toiminta- 
ja maksuperusteet. Materiaalilaskutuksen perusteet muodostetaan materiaalisessa 
tietojärjestelmässä.  

Tiedon ulkoisten materiaalivarastojen tilanteesta ja varauksista tulee olla pelastustoi-
men käytettävissä. Tämä edellyttää ulkoisten toimijoiden ja materiaalihallinnan järjes-
telmän välistä tiedonsiirtoliittymää. Saatavuuskyselyjen tulee olla kahdensuuntaisia. 

3.2 Tietoarkkitehtuuri ja sovellusarkkitehtuuri 
3.2.1 Tietovirrat 
Hankkeessa kuvattiin myös materiaalihallintoon liittyvät keskeiset toimijat tai toimija-
ryhmät, niiden väliset tietovirrat ja tulevaan materiaalijärjestelmäratkaisuun tarvittavat 
kansalliset tietojärjestelmäkokonaisuudet. 

Toimijakokonaisuuksia ovat sopimusperustaiset palvelutuottajat (sopimuspalokunnat, 
Finavia jne.), ulkoiset toimijat (kaupalliset materiaalitoimittajat, huoltopalvelut, koulu-
tuspalvelut) sekä muut viranomaiset (pelastuslain 46 §:n määrittelemät sidosryhmät). 
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Materiaalihallinnon keskeiset tietojärjestelmäkokonaisuudet ovat materiaalijärjes-
telmä, analytiikka ja raportointi sekä materiaalisen perustiedon hallinta (Master Data 
Management, MDM). Analytiikka ja raportointi olisi luontevaa toteuttaa tietovaraston 
(Data Warehouse, DW) yhteydessä.  

Materiaalijärjestelmä on kansallinen, operatiiviset materiaalitiedot sisältävä tietojärjes-
telmä, jonka avulla voidaan hoitaa kaikki keskeiset materiaalihallinnon toiminnot. Ana-
lytiikka ja raportointi tarjoavat operatiivisesta tiedosta kerättyjen tietojen perusteella 
raportteja, tilannekuvia ja kyselymahdollisuuksia materiaalitietoon. MDM on yhtenäi-
nen materiaalitietopankki, jota voidaan käyttää pelastustoimen oman materiaalitiedon 
hallinnan lisäksi myös muiden sidosryhmien materiaalitiedon perustana. Materiaalien 
master-tieto sisältää materiaalinimikkeistön perusrakenteet, koodistot, ominaisuudet 
ja luokittelut. 

3.2.2 Sidosryhmät 
Materiaalijärjestelmään liittyvät sidosryhmät käsittävät sekä pelastustoimen sisäisiä 
että ulkoisia sidosryhmiä. Sisäiset sidosryhmät (käyttäjäryhmät) ovat järjestelmän 
pääasiallisia käyttäjiä, jotka toimivat turvallisuusviranomaisten TUVE-tietoverkon si-
sällä ja joille materiaalijärjestelmä tarjoaa loppukäyttäjälle tarkoitetun käyttöliittymän 
sekä integraatiorajapinnan muissa tietojärjestelmissä (esim. kenttäjärjestelmä) tapah-
tuvaa käyttöä varten. Ulkoiset sidosryhmät liittyvät materiaalijärjestelmään pääasiassa 
integraatiorajapinnan kautta. Jos ulkoinen sidosryhmä tarvitsee varsinaista käyttöliitty-
mää, sellainen muodostuisi erillisestä palveluportaalista, johon materiaalijärjestelmä 
kytkeytyy.  
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Kuvio 3. Sidosryhmät ja materiaalijärjestelmäkokonaisuus 

 

3.2.3 Materiaalijärjestelmän toiminnallinen sisältö 
Pelastustoimen materiaalijärjestelmä sisältää suuren määrän toimintoja, joilla tuetaan 
yhdenmukaisia toimintatapoja ja yhteistyötä sekä hallitaan ajantasaisia materiaalitie-
toja. Osa toiminnoista voidaan nähdä materiaalijärjestelmän ydintoimintoina, mutta 
kokonaisuuden reunoilla on lisäksi useita toiminnallisuuksia, joissa materiaalijärjestel-
mällä on pienempi tietoa vastaanottava tai tuottava rooli.   
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Kuvio 4. Materiaalijärjestelmän toiminnalliset osat. Paksu reuna tarkoittaa materiaalijärjestelmän toimin-
toja, katkoviivareuna pääosin muissa järjestelmissä hoidettavia toimintoja ja ohut reuna luon-
teeltaan teknisiä osioita.  

 

Ydintoiminnallisuus 

Materiaalien master-tietojen hallinta sisältää nimikerakenteiden ylläpidon sekä uuden 
nimikkeen perustamisen. Master-tieto sisältää myös materiaalin kriittisyysluokituksen 
ja korvaavuudet sekä niin sanotut aliakset, joiden avulla nimikkeestä voidaan käyttää 
tarvittaessa eri nimiä. Materiaalireservin ja varausten hallinnassa ylläpidetään tietoa 
käytettävissä olevasta materiaalikapasiteetista. Sen avulla ylläpidetään eri tasoiset 
materiaalien varaukset ja vapautukset (sisälten myös poikkeusolot) sekä kulutustie-
dot. Myös saatavuuskyselyn yhteydessä voidaan tehdä tarvittavat materiaalivarauk-
set.  

Järjestelmä tarjoaa tiedon vanhimman materiaalien sijainnista, ja paikannusteknolo-
gian avulla tuotetaan ajantasainen sijaintitieto erikseen määritellyistä materiaaleista. 
Materiaalimäärille voidaan asettaa myös hälytysrajat ja tarvittaessa muodostaa han-
kintaimpulssit, jotka sovitetaan ennalta määriteltyihin hankintaeräkokoihin. Materiaa-
lien elinkaarta tuetaan huolto-ohjelmien hallinnalla ja kuntoluokituksilla.  
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Järjestelmä tarjoaa perustan monipuolisten raporttien ja analyysien tekemiselle. 
Nämä voivat liittyä esimerkiksi ennusteisiin, kulutusprofiileihin ja talouteen. Järjes-
telmä tarjoaa mahdollisuuden tuoda ulkoisten toimijoiden ja kumppaneiden materiaali-
resurssit näkyviin materiaalijärjestelmään, ja vastaavasti pelastustoimen materiaalien 
tilannekuvaa voidaan sitä kautta jakaa kumppaneille. 

Muihin tietojärjestelmiin tukeutuvat toiminnot 

Valmiussuunnitelmat, suorituskykyvaatimukset ja riskianalyysit tuotetaan muissa tieto-
järjestelmissä, mutta suunnitellut materiaalimäärät tuodaan materiaalijärjestelmään 
suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi. Materiaalijärjestelmässä ylläpidetään materi-
aaleihin liittyviä osaamisvaateita, mutta muilta osin hyödynnetään pelastustoimen HR-
järjestelmiä ja osaamisen hallinnan tietojärjestelmiä. Rahoituksen osalta materiaalijär-
jestelmä sisältää lähinnä hankintabudjetin vastaanoton hyvinvointialueelta. Sopimus-
tiedot ovat pääsääntöisesti hyvinvointialueen järjestelmissä, ja materiaalijärjestel-
mässä näistä olisivat lähinnä sopimuskohtaiset hankintarajat. Materiaalijärjestelmä 
tuottaa myös tarvittavat laskutusperusteet hyvinvointialueen talousjärjestelmille.  

Teknisluonteiset erityistoiminnot 

Toiminnallisessa kokonaiskuvassa on syytä huomioida materiaalijärjestelmän kytkey-
tyminen muihin pelastustoimen ja yhteiskunnan tietojärjestelmiin. Tietovirtojen ja tilan-
nekuvien hallinta edellyttää runsaasti teknisiä liittymiä ja rajapintoja eri tietojärjestel-
miin. Materiaalitiedot on voitava tuoda upotetusti näkyviin kenttäjärjestelmiin ja pelas-
tustoiminnan ja väestönsuojelun tietojärjestelmiin. Integrointien suunnitteluun ja toteu-
tukseen on syytä varata riittävästi resursseja.  

Materiaalien fyysisen olemuksen hallintaan liittyy paljon mahdollisuuksia. Tähän liitty-
vän toiminnallisuuden voi olettaa kehittyvän ajan mittaan, mutta jo tässä vaiheessa 
voidaan nostaa esiin GPS-pohjainen paikannus sekä IoT- ja RFID-teknologiat materi-
aalin tilan, vastaanoton ja luovutuksen hallinnassa.  

3.2.4 Sovellusympäristö 
Materiaalijärjestelmä palvelee useita pelastustoimen ja sidosryhmien tietojärjestelmiä 
ja on osa laajaa sovelluskokonaisuutta. Järjestelmäintegraatiovaatimusten tunnistami-
sen pohjaksi laadittiin sovelluskartta, joka kuvaa materiaalijärjestelmäkokonaisuuden 
sekä sidosryhmien järjestelmät ja toiminnallisuudet loogisella tavalla.   
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Kuvio 5. Sovelluskartta: pelastustoimen ja sidosryhmien tietojärjestelmät  

 

3.2.5 Integraatioarkkitehtuuri 
Materiaalijärjestelmä integroituu ympäröiviin tietojärjestelmiin teknisen palvelurajapin-
nan kautta. Tarkempi tekninen suunnittelu ja integraatioalustan valinta tapahtuvat jär-
jestelmän kehittämisprojektin tai hankinnan aikana. 

Sovelluskartan ja tietovirtojen perusteella laadittiin looginen kuvaus tarvittavista integ-
raatioista pelastustoimen sekä ulkoisten sidosryhmien tietojärjestelmien välillä.  

Keskeinen merkitys on integraatioilla, joiden avulla muodostetaan niin sanottu materi-
aalinen tilannekuva. Tilannekuva rakentuu pelastustoimen oman materiaalitilanteen 



LIITE 2 (SISÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:17) 
 

22 

lisäksi kolmansien osapuolten materiaalireservistä. Tilannekuvassa näkyvät myös teh-
täville varatut resurssit, jotka tulisi pystyä tunnistamaan Hätäkeskuslaitoksen järjestel-
mistä saatavien tehtävätietojen perusteella. Näiden integraatioiden reaaliaikaisuus-
vaatimukset tulee ottaa erityisesti huomioon järjestelmäkokonaisuuden suunnitte-
lussa.  

3.2.6 Tietoarkkitehtuuri 
Materiaalihallintaan liittyvä tietosisältö kuvattiin esiselvitysprojektissa tietokokonai-
suustasolla. Keskeisiä tietosisältöjä ovat materiaalien perustiedot, Materiaalien master 
data, materiaaleihin ja niiden elinkaareen liittyvät tapahtumat sekä materiaalien si-
jainti, määrä ja reaaliaikaiset materiaalivaraukset. Materiaaliseen varautumiseen ja 
suunnitteluun liittyvät perusteet ovat ainakin alkuvaiheessa varsinaisen materiaalijär-
jestelmän ulkopuolella, mutta niistä saatavaa määrällistä ja muuta numeerista tietoa 
voidaan tallentaa materiaalijärjestelmään.  

Kuvio 6. Tietoarkkitehtuuri: materiaalihallintaan liittyvät tietokokonaisuudet 
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3.3 Järjestelmäratkaisut 
Materiaalijärjestelmä, MDM ja analytiikka sekä tietovarastot ovat osa pelastustoimen 
järjestelmäkokonaisuutta.  

• Materiaalijärjestelmän kohdalla mahdollisia toteutusmalleja ovat koko-
naan räätälöity ohjelmistoratkaisu, ohjelmistotuote ratkaisun ytimenä 
täydennettynä joko tuotepohjaisilla tai räätälöidyillä osajärjestelmillä tai 
jossain jo käytössä olevan toimialakohtaisen ratkaisun sovittaminen kan-
salliseen pelastustoimeen. 

• Materiaalisen master-tiedon hallinnan kohdalla vaihtoehtoja ovat joko 
materiaalijärjestelmän sisäinen materiaalinen master-tietokanta tai pe-
lastustoimen laajuinen master-tietokanta, joka sisältäisi materiaalitiedon 
lisäksi henkilöstöön, toimitiloihin ja koodistoihin liittyvää perustietoa.  

• Raportoinnin ja analytiikan ratkaisu on osa pelastustoimen tiedonhallin-
nan hankkeessa perustettavia analytiikkatoiminnallisuuksia ja tietovaras-
toja. Materiaalijärjestelmän osalta on ratkaistava, toteutetaanko materi-
aalijärjestelmän yhteyteen reaaliaikaisia kyselytarpeita palveleva tietova-
rasto, johon tiedot päivitetään viiveettä. Tällöin varsinaiseen analytiik-
kaan ja historiaraportointiin käytettäisiin pelastustoimen yhteistä ratkai-
sua. 

Oheisessa kuvassa on hahmoteltu toiminnallisuuksien tasolla yhtä arkkitehtuurivaihto-
ehtoa materiaalijärjestelmäkokonaisuudelle. 

Kuvio 7. Pelastustoimitasoinen master-tietokanta ja yksi yhteinen järjestelmä analytiikkaa ja raportointia varten 
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3.3.1 Toteutusvaihtoehdot 
Materiaalijärjestelmä voidaan toteuttaa useilla erilaisilla ohjelmistokonfiguraation vaih-
toehdoilla, joista tärkeimpiä kuvataan seuraavassa lyhyesti ja erityisesti pelastustoi-
men ja sen muutostilanteen näkökulmasta. Esiselvityksessä näitä ei ole asetettu min-
käänlaiseen paremmuusjärjestykseen. 

Kuvio 8. Materiaalijärjestelmän hankinnan ja toteutuksen vaihtoehtoja 

 

Räätälöity parhaita käytettävissä olevia komponentteja hyödyntävä ratkaisu on malli, 
jossa kehittämisen askeltaminen on pitkälti omissa käsissä. Siinä on mahdollista ja 
luontevaakin hyödyntää monitoimittajamallia, ja huolellisesti suunniteltuna ja toteutet-
tuna se niveltyy hyvin toimintaan ja sen erityispiirteisiin. Tämän mallin tunnettuja heik-
kouksia ovat viivästymis-, laatu- ja kustannusriskit sekä pidemmällä tähtäimellä myös 
”rapautumisen” vaara. 

Materiaalihallinnon yleinen valmisohjelmisto tarjoaa standardiosuudet valmiina ja an-
taa kehittämiselle ennustettavuuden. Pelastustoimessa se kuitenkin tarvitsee ympäril-
leen paljon räätälöinteja. 

Teollisuudessa ja kaupassa materiaalihallinto toteutetaan useimmiten osana laajem-
paa toiminnanohjauksen ohjelmistohankintaa, jolla saadaan aikaan yhtenäinen koko-
naisarkkitehtuuri. Tämä malli vaatii materiaalien hallintaa laajemman hankintapäätök-
sen. Se edellyttää varsin suuren määrittelyn, ja rajoitettu muutosjoustavuus ja ylikonfi-
gurointi ovat tyypillisiä vaaran paikkoja. Myös jatkuva lisenssikustannus ja toimittaja-
riippuvuus on syytä huomioida. 

Toimialakohtainen erityisratkaisu tarjoaa ainakin periaatteessa nopean käyttönoton 
sekä toimialakohtaisia valmiita määrityksiä ja erityisratkaisuja. Myös toimittajan toimi-
alaymmärrys helpottaa toteutusta ja käyttöönottoa. Pelastustoimessa tämän mallin 
mahdollisuuksia rajoittavat ratkaisujen harvalukuisuus sekä niihin mahdollisesti sisäl-
tyvät jatkuvuusriskit.  
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3.3.2 Tekninen ympäristö 
Tekniset ratkaisut ja teknologiavalinnat voidaan tehdä vasta vaatimusmäärittelyn jäl-
keen varsinaisen järjestelmäprojektin aikana. Tässä esiselvityksessä kartoitettiin alus-
tavasti teknologioita, joita materiaalijärjestelmässä voidaan mahdollisesti hyödyntää, 
sekä vaatimuksia teknisille ratkaisuille järjestelmän eri osa-alueilla. 

Materiaalijärjestelmä asettaa päätelaitteille korkeat laatuvaatimukset. Kentällä ja teh-
tävissä käytettäviä päätelaitteita tulee pystyä käyttämään vaikeissa olosuhteissa, nii-
den tulee olla kestäviä ja yksinkertaisia sekä toimia TUVE-verkossa tai muussa turval-
lisessa tietoverkossa. Päätelaiteratkaisu ei todennäköisesti ole materiaalijärjestelmä-
kohtainen, koska päätelaitteilla tulee pystyä käyttämään kaikkia kentällä tarvittavia so-
velluksia. 

Tietojärjestelmäratkaisuille on olemassa toteutusvaihtoehtoja, joita on käsitelty tämän 
raportin luvussa 3.3.1. Loppukäyttäjän kannalta tärkeä vaatimus varsinaiselle tietojär-
jestelmälle on käyttöliittymäintegraatio, jonka avulla järjestelmät tarjoavat yhdenmu-
kaisen ja saumattoman käyttöliittymän kaikkiin pelastustoimen järjestelmiin. Tämä 
vaatii pelastustoimen yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria myös käyttöliittymätasolla. 
TUVE:n ulkopuolisille käyttäjille tulee tarjota selainpohjainen palvelualusta, jonka 
kautta kolmannet osapuolet pystyvät tekemään päivityksiä ja kyselyjä materiaalitie-
toon. 

Esiselvityksen aikana korostui automaation tarve. Automaatiolla tarkoitetaan muun 
muassa sijaintitietojen, materiaalien saapumisen ja materiaalien kulutuksen automati-
soitua päivittämistä tietojärjestelmään. Tekniikoita voivat olla esimerkiksi erilaiset IoT 
(esineiden välinen tietoliikenne) -ratkaisut, viivakoodien ja QR-koodien hyödyntämi-
nen tietojen lukemisessa tietojärjestelmään sekä GPS-paikantamisen ja RFID-tunnis-
tamisen käyttäminen materiaalien sijainnin paikallistamisessa. 

Tietoliikenne ja tietoturva perustuvat TUVE-verkon käyttöön. Materiaalijärjestelmä tu-
lee sijoittaa turvalliseen TUVE-verkkoon, ja ulkoisille käyttäjille tulee tarjota materiaali-
järjestelmän palveluja erillisen portaalin kautta.  
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Kuvio 9. Materiaalijärjestelmän teknologiaympäristö 

.

 

3.4 Kehittämisen tiekartta 
Esiselvitysprojektissa kartoitettiin järjestelmäkehityksen vaatimia pelastustoimen vas-
tuulla olevia tehtäviä. Sen aikana tunnistettiin useita pelastustoimen vastuulla olevia 
järjestelmäprojektin edellytyksiä ja tehtäviä. 

Materiaalitietojen sisältötyö, eli materiaalinimikkeiden ja -rakenteiden kuvaaminen, on 
tärkeää yhtenäisen valtakunnallisen materiaalisen tiedon muodostamisen kannalta. 
Materiaalitiedon määrittelyä voidaan priorisoida esimerkiksi materiaalien kriittisyyden 
perusteella. Myös materiaalisen tietovaraston teknisen perustamisen kilpailutus ja hal-
linta on tehtävä ennen varsinaisen materiaalijärjestelmän toteutusprojektin aloitta-
mista. 
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Materiaalijärjestelmän hankintaa varten tulee laatia järjestelmän toiminnallinen määrit-
tely (vaatimusmäärittely), jossa kuvataan keskeiset toiminnalliset vaatimukset sekä ra-
jataan selkeästi järjestelmän toiminnallisuus. Näin voidaan varmistaa onnistunut ja ta-
sapuolinen hankintaprosessi. 

Varsinaiseen hankintaan ja materiaalijärjestelmän toteutusprojektin suunnitteluun liit-
tyy useita tehtäviä. Pelastustoimen arkkitehtuurilinjaukset huomioiden tulee tehdä ma-
teriaalijärjestelmätasoisia arkkitehtuuripäätöksiä huomioiden muun muassa master 
data -ratkaisun laajuus, analytiikan ja raportoinnin toteutus sekä perusratkaisut, joilla 
voidaan tukea integraatioiden ja tilannekuvakyselyjen vahvoja reaaliaikaisuusvaati-
muksia. 

Käyttöönottojen vaiheistuksen ja käyttöönottostrategian suunnittelu tulee aloittaa hy-
vissä ajoin järjestelmäprojektin aikana. Todennäköistä on, että järjestelmää ei oteta 
käyttöön yhdellä valtakunnallisella käyttöönotolla. Hallitumpaa on vaiheistaa käyttöön-
otto esimerkiksi hyvinvointialueiden tasolla ja näin varmistaa sekä turvata toiminnan 
jatkuminen myös siirtymäaikana. 

Materiaalijärjestelmän toteutus ei ole erillinen kokonaisuus. Se nivoutuu tiiviisti pelas-
tustoimen tietojärjestelmien kokonaiskehitykseen ja on riippuvainen muista järjestel-
mäprojekteista ja olemassa olevista tietojärjestelmistä. Todennäköistä on, että koko-
naisuutta kehittämässä on useita järjestelmätoimittajia, jolloin monitoimittajaprojektien 
hallinnan osaamisen vahvistaminen ja kokonaiskoordinaatioon integroituminen ovat 
tärkeitä kyvykkyyksiä, kun pelastustoimi ohjaa sekä koordinoi järjestelmien ja koko-
naisarkkitehtuurin kehittämistä.  

Tietojärjestelmän uudistaminen on harvoin pelkkää teknistä uudistamista. Materiaali-
hallinnan osalta tavoitteena on siirtyä valtakunnallisesti yhteiseen materiaalireservitie-
tojen hallintaan ja tilannekuvaan. Tämä edellyttää myös toiminnallista muutosta. Toi-
mintaprosessien yhtenäistäminen ja täsmentäminen sekä pelastuslaitosten sitouttami-
nen uuteen toimintamalliin ovat  tärkeitä tehtäviä, jotta uuden järjestelmän käyttöön-
otto onnistuu. Samoin ulkoisten sidosryhmien huomiointi, yhteistoimintaneuvottelut ja 
sopimukset ulkoisten sidosryhmien kanssa tulee aloittaa hyvissä ajoin järjestelmäke-
hityksen aikana.   
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3.4.1 Järjestelmän rakentamisen vaiheistus 
Materiaalijärjestelmän rakentaminen vaiheistettiin esiselvityksessä alustavasti 
kolmeen päävaiheeseen.  

1. Ensimmäinen vaihe käsittää yhteisen kansallisen materiaalitietojen 
hallinnan (”kalustorekisteri”). Keskeisiä toiminnallisuuksia tässä 
vaiheessa ovat materiaalireservin hallinta sijaintitietoineen sekä 
operatiiviset materiaaleihin liittyvät tapahtumat ja saatavuuskyselyjen 
avulla muodostuva materiaalinen tilannekuva. 

2. Toisessa kehitysvaiheessa lisätään materiaalijärjestelmän liittymiä 
ulkoisiin toimijoihin ja sovelluksiin, materiaalien elinkaareen kuuluvia 
toiminnallisuuksia ja mm. laskutukseen, sopimuksiin ja rahoitukseen 
liittyviä kyvykkyyksiä. Toisen vaiheen jälkeen tavoitteena on, että 
käytössä olisi valtakunnallinen integroitu materiaalijärjestelmä.  

3. Kolmas kehitysvaihe voidaan nähdä jo tuotannossa olevan 
kokonaisuuden jatkokehittämisenä. Toiminnallisuuden syventämisen 
aikana järjestelmään lisätään ominaisuuksia, jotka entisestään 
helpottavat järjestelmän käyttöä ja lisäävät käytettävyyttä. 
Jatkokehitysvaiheessa voidaan myös huomioida kertyneitä 
käyttökokemuksia ja kehittää järjestelmää edelleen niiden pohjalta. 

Liittymiä, raportointia ja analytiikkaa rakennetaan asteittain järjestelmän koko 
elinkaaren ajan.  
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Kuvio 10. Materiaalijärjestelmän kehittämisen aikajana 

 

JÄRJESTELMÄN KEHI TYSTYÖN PERI AATTEI TA 

1. Siirtymä pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien omista järjestelmistä ja 
materiaalihallinnon ratkaisuista keskitettyyn materiaalihallinnan järjestelmään. 

2. Vaiheittainen siirtymä, esimerkiksi hyvinvointialue kerrallaan. 

3. Valtakunnallisen järjestelmän pilotointi muutamalla hyvinvointialueella -> 
kokemusten kerääminen -> toiminnallisuuksien ja käyttöliittymän kehitys 
kokemusten perusteella -> kohti toimivaa valtakunnallista järjestelmää. 

4. Aluksi mahdollisesti vain staattinen inventaariotieto valtakunnalliseen järjestelmään, 
tehtävien aiheuttamien varausten näkyminen mukaan myöhemmässä vaiheessa. 

5. Materiaalitietojen pelastuslaitoskohtaisten alias-nimien sisällyttäminen 
järjestelmään nopeuttaa käyttöönottoa ja sopeutumista uuteen järjestelmään. 

6. Palvelurajapinnan tarjoaminen integraatioille, järjestelmät toimivat roolitustensa 
mukaisesti ja materiaalijärjestelmä tarjoaa liittymät materiaalisen tiedon 
hakemiseen ja muokkaamiseen muille operatiivisille sovelluksille pelastustoimen 
sisällä sekä ulkoisille sidosryhmille. 
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3.4.2 Kustannuksiin vaikuttavat tekijät 
Materiaalijärjestelmän hankinta- ja elinkaarikustannusten arviointi edellyttää riittävän 
yksityiskohtaista vaatimusmäärittelyä. Myös toteutusmalli (ts. missä määrin käytetään 
valmisohjelmistoja ja missä määrin tehdään räätälöity toteutus) vaikuttaa ostotyön ja 
lisenssikustannusten keskinäiseen suhteeseen ja tasoon.  

Esiselvityksessä on ollut lähtökohtana yhteinen kansallinen materiaalijärjestelmä. 
Kustannusmielessä sen etuna hajautettuun pelastuslaitoskohtaiseen malliin verrat-
tuna on päällekkäisten järjestelmäkustannusten poistuminen, vaikka yksittäisen tai 
muutaman pelastuslaitoksen järjestelmän voidaankin olettaa olevan kansallista ratkai-
sua halvempi ja kevyempi. Hyvinvointialueiden lukumäärästä (22) tuleva kerroin nos-
taa kuitenkin hajautetun ratkaisun kustannukset korkeaksi. Keskitetty ratkaisu tuo yh-
teneväisyyttä ja tarjoaa tiedon jakamisen sekä mahdollisuuden panostaa enemmän 
yksittäisiin järjestelmän osiin kuin hajautetussa mallissa. 

Seuraavien toiminnallisuuksien voidaan arvioida vaativan kehitysvaiheessa eniten  
ostotyötä: 

• Materiaalireservi ja varausten hallinta 

• Elinkaaren hallinta (huolto ja kunnossapito) 

• Sidosryhmäliittymät (ajoittuu pidemmälle ajanjaksolle) 

• Raportit, analytiikka ja kyselyt (ajoittuu pidemmälle ajanjaksolle) 

• Paikannus ja sijaintitiedon hallinta 

• Palvelurajapinnat (tässä kustannuksia voi alentaa yhteinen arkkitehtuuri-
malli pelastustoimen muiden uusittavien tietojärjestelmien kanssa).  

Lisäksi kustannuksia aiheuttavat: 

• Ohjelmistolisenssit, jotka muodostavat valmisohjelmistopohjaisessa rat-
kaisussa merkittävän jatkuvan kustannuserän 

• Sovellusylläpito, joka sisältyy valmisohjelmistoratkaisussa ainakin osit-
tain lisensseihin 

• Teknologiahankinnat, lähinnä IoT-, GPS- ja RFID-tekniikoihin liittyvä 
instrumentointi 
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• Järjestelmäalustapalvelut (kapasiteetti, varusohjelmistot, tietoliikenne), 
joissa on huomioitava materiaalijärjestelmän TUVE-ympäristöön sijoitta-
misen erityiskustannukset 

• Kehitys- ja testausympäristöt (huom TUVE-ympäristö) 

• Käyttäjätuki ja -neuvonta. 

Tilaajan työmäärä 

Materiaalijärjestelmän hankinta ja käyttöönotto vaativat tilaajalta paljon työtä. Alkuvai-
heen työtä ovat hankinnan valmistelu sekä toteutuksen aloittamiseen riittävä vaati-
musmäärittely. Suurimmiksi työtä vaativiksi osa-alueiksi voidaan arvioida toteutusai-
kainen toimittajan ohjaus sekä hyvinvointialueilla tapahtuva käyttöönottojen tuki ja 
muutoshallinta sekä materiaalien master-tietojen yhtenäistämiseen liittyvä sisältötyö. 
Työmäärältään pienempiä osa-alueita ovat koulutukset sekä kumppaneiden mukaan 
liittämistä valmisteleva sidosryhmäyhteistyö.  

Tilaajan työmäärää voitaneen jossain määrin pienentää hankkeistamalla materiaalijär-
jestelmä yhdessä muiden pelastustoimen kansallisten tietojärjestelmien toteutusten 
kanssa.  

Elinkaarikustannus 

Laajan tietojärjestelmän kokonaiskustannus syntyy sen elinkaaren aikana. Kustannus-
tason kurissa pitäminen edellyttää muutosjoustavaa arkkitehtuuria sekä muutostarpei-
den jatkuvaa ja kokonaisvaltaista hallintaa. Laajoissa järjestelmissä etenkin elinkaa-
ren loppuvaiheessa on usein havaittavissa kustannustason hallitsematonta nousua. 
Valmisohjelmistopohjaisissa ratkaisuissa kustannustaso on ainakin periaatteessa en-
nustettava, mutta kumulatiivinen kustannus voi nousta vuosimaksuista johtuen korke-
aksi. 
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4 Johtopäätökset 
Pelastustoimen digitalisaation lisääminen ja materiaalien käytön eri osa-alueiden te-
hostaminen eivät synny kertarysäyksellä vaan rakentuvat tiekartan ja etenemisreitin 
mukaisesti. Ensi vaiheessa kannattaa keskittyä kriittisiin materiaaleihin sekä niiden 
käyttöön, ja materiaalikattavuutta voidaan lisätä vähitellen. Myös materiaalien seuran-
taan liittyvän automaatioteknologian hyödyntämistä on luontevaa tuoda mukaan vähi-
tellen ja teknologian kypsymisen mukaisesti. 

Kannattaa myös perehtyä muilla materiaalisilla toimialoilla hyväksi havaittuihin toimin-
tamalleihin ja järjestelmä- ja teknologiaratkaisuihin sekä ottaa niitä käyttöön sovel-
taen. Referenssejä kannattaa hakea myös kaupan ja teollisuuden toimijoilta.  

Hyvinvointialueista rakentuva kokonaisuus antaa mahdollisuuden kokeilla ja pilotoida 
ratkaisuja rajoitetusti ennen niiden täysimittaista käyttöönottoa. Tiekartalla etenemi-
nen tuo mukanaan älykkään materiaalihallinnon, materiaaliautomaation ja materiaali-
sen tilannetietoisuuden. 

Materiaalijärjestelmän kehittämisen suurin arvo tulee aiempaa paremmasta tietopoh-
jasta. Yhtenäinen ja saatavissa oleva tieto materiaaleista helpottaa arjen työtä ja sen 
päivittäistä johtamista. Edellytykset eri osapuolten yhteistyölle paranevat, kun tieto 
materiaalien sijainnista on välittömästi käytettävissä, jolloin oikea materiaali saadaan 
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tietopohjan kasvaessa aletaan nähdä, miten mate-
riaaleja todellisuudessa käytetään, ja tämä tieto on valmiussuunnittelun, talouden ja 
hankintojen ohjauksen kannalta arvokasta.  

Materiaalihallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto on mittava toimintaa uudistava 
hanke, joka tarvitsee monivuotisen rahoituksen ja yhteensovittamisen muihin pelas-
tustoimen tietojärjestelmien kehitysaktiviteetteihin. Toimintamalleja ja ICT-arkkitehtuu-
ria ohjaavan hanketoimiston käynnistäminen on suositeltavaa. Myös riittävien resurs-
sien käytettävyys tähän on syytä varmistaa.  
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Käytetyt lyhenteet 
 

AI   Artificial Intelligence, tekoäly 

AVI   Aluehallintovirasto 

COTS   Commercial off-the-shelf, valmisohjelmisto 

DDS   Data Distribution Service, IoT tiedonsiirtokäytänne 

DW   Data Warehouse, tietovarasto 

ERP   Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä 

GPS   Global Positioning System, paikannusteknologia 

HVA   Hyvinvointialue 

HVK   Huoltovarmuuskeskus 

HÄKE   Hätäkeskuslaitos 

IoT   Internet of Things, laitteiden välinen tiedonsiirtoverkko 

MDM   Master Data Management, master-datan hallintajärjestelmä 

MQTT   MQ Telemetry Transport, IoT tiedonsiirtokäytänne 

PO   Pelastusopisto 

QR   Quick Response, QR -koodi, koneellisesti luettavissa oleva  

kuviokoodi 

RFID   Radio Frequency identification, radiotaajuinen etätunnistus 

SM   Sisäministeriö 

SM/PEO  Sisäministeriön pelastusosasto 

TUVE   Hallinnon turvallisuusverkko 

VPN   Virtual Private Network, virtuaalinen erillisverkko 

 

 


	Pelastustoimen materiaalinen tietojärjestelmä. Esiselvityksen loppuraportti
	Kuvailulehti
	Presentationsblad
	Description sheet
	Sisältö
	1 Johdanto
	1.1 Lähtötilanne ja kehittämisen suunta
	1.2 Esiselvityksen tavoitteet

	2 Työskentelytavat, menetelmät ja aineistot
	2.1 Työn etenemisen vaiheistus
	2.2 Työskentelymenetelmät

	3 Materiaalijärjestelmän tarpeet, arkkitehtuuri ja kehittäminen
	3.1 Toiminnalliset tarpeet
	3.1.1 Materiaalien hallinnan elinkaarimalli
	3.1.2 Eri toimijoiden keskeiset tarpeet

	3.2 Tietoarkkitehtuuri ja sovellusarkkitehtuuri
	3.2.1 Tietovirrat
	3.2.2 Sidosryhmät
	3.2.3 Materiaalijärjestelmän toiminnallinen sisältö
	3.2.4 Sovellusympäristö
	3.2.5 Integraatioarkkitehtuuri
	3.2.6 Tietoarkkitehtuuri

	3.3 Järjestelmäratkaisut
	3.3.1 Toteutusvaihtoehdot
	3.3.2 Tekninen ympäristö

	3.4 Kehittämisen tiekartta
	3.4.1 Järjestelmän rakentamisen vaiheistus
	3.4.2 Kustannuksiin vaikuttavat tekijät


	4 Johtopäätökset
	Käytetyt lyhenteet


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.05000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 200
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /SUO <FEFF005B005000650072007500730074007500750020006B006F0068007400650065007300650065006E00200027005B004C0061006100640075006B00610073002000740075006C006F007300740065005D0027005D0020004B00E40079007400E40020006E00E40069007400E4002000610073006500740075006B007300690061002C0020006B0075006E0020006C0075006F0074002000410064006F0062006500200050004400460020002D0064006F006B0075006D0065006E007400740065006A00610020006C0061006100640075006B006100730074006100200074007900F6007000F60079007400E400740075006C006F0073007400750073007400610020006A00610020007600650064006F007300740075007300740061002000760061007200740065006E002E00200020004C0075006F0064007500740020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740069007400200076006F0069006400610061006E0020006100760061007400610020004100630072006F0062006100740069006C006C00610020006A0061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030003A006C006C00610020006A006100200075007500640065006D006D0069006C006C0061002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.05000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 200
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.01667
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 600
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \0501998\051)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


