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Tiivistelmä 

Paikkatieto tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tiedon käsittelyyn ja käyttöön eri 

yhteiskunnan aloilla. Paikkatietoa on hyödynnetty kuitenkin vaihtelevasti erityisesti 

tietojohtamisen ja päätöksenteon yhteydessä. Paljon hyvää ja kovalla työllä tuotettua 

raakatietoa on vielä käyttämättä ja jatkojalostamatta. Tämä tutkielma selvittää 

paikkatiedon käyttöä erityisesti tietojohtamisen ja päätöksenteon yhteydessä Keski-

Suomen ELY-keskuksen henkilökunnan keskuudessa. Keski-Suomen ELY-keskus on 

julkishallinnollinen organisaatio, joka muiden Suomen ELY-keskusten tavoin pitää 

huolta valtionhallinnon alueellisista kehittämis- ja toimeenpanotehtävistä. Paikkatietoa 

on käytetty tutkimuskohteessa, mutta käyttäjämääristä ei ole ollut tarkkaa tietoa. Tiedon 

saatavuus ja vanhat organisaatiorakenteet ovat aiheuttaneet haasteita paikkatiedon 

hyödyntämiselle.  

 

Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty kyselyhaastattelun avulla 

Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilökunnalta keväällä 2013. Kaksi kertaa lähetettyyn 

kyselyyn vastasi yhteensä 64 henkilöä, ja vastausprosentiksi muodostui 27,8 prosenttia. 

Kysely oli poikittaistutkimus, ja se noudatti sekä strukturoidun että puolistrukturoidun 

haastattelun periaatteita. Kyselyn tuloksista strukturoituja vastauksia eli 

monivalintakysymysten vastauksia analysoitiin jakaumien eli diagrammien avulla. 

Puolistrukturoituja eli avoimia vastauksia käsiteltiin taas teoriasidonnaisen 

sisällönanalyysin avulla. Kyselyn avulla saatiin hyvin kartoitettua paikkatiedon tämän 

hetkistä käyttämistä ja hyödyntämistä tutkimuskohteessa. Tuloksia rinnastettiin 

pääasiassa Crainin ja MacDonaldin (1984) paikkatiedon käytön kehityskaareen. 

 

Kyselyyn vastaajat vaikuttivat olevan tällä hetkellä melko tyytyväisiä paikkatiedon 

käyttöä kohtaan. Suurin osa paikkatiedon käytöstä kohdistui valmiin paikkatiedon 

katseluun. Myös tulevaisuuteen suuntautuneessa käytössä eniten kiinnostusta oli 

asioiden visualisointiin paikkatiedon avulla ja valmiin paikkatiedon katseluun. 

Päätöksenteko ja tietojohtaminen paikkatiedon yhteydessä eivät nousseet tärkeimmäksi 

teemaksi kyselyn vastausten perusteella. Myös melko pieni osa vastaajista oli 

paikkatieto-ohjelmien kuten ArcGis:n tai Kartturin aktiivikäyttäjiä. Pyrittäessä 

paikantamaan missä vaiheessa Keski-Suomen ELY-keskus on menossa Crainin ja 

MacDonaldin (1984) paikkatiedon kolmivaiheisessa kehityskaaressa, sijoittuminen 

kohdistuu tiedon analysoinnin ja tiedon käytön vaiheisiin. Ainoastaan 16 henkilöä koki, 

että paikkatietoaineistojen saanti on helppoa organisaation sisällä. Tulevaisuutta 

ajatellen eniten toiveita nousi yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentamiseen 

liittyen, lisäkouluttautumiseen sekä paikkatiedon hyödyntämiseen päätöksenteon ja 

tietojohtamisen kannalta. Koulutusresurssit tutkimuskohteen kannattaa keskittää 

paikkatiedon oppimisesta ja käytöstä motivoituneisiin henkilöihin. Tutkielman tulokset 

avaavat ymmärrystä myös muista julkishallinnon organisaatioista paikkatiedon 

hyödyntämisen osalta niin yleisesti kuin tietojohtamisen ja päätöksenteon 

näkökulmasta.  

Asiasanat: Paikkatieto, tietojohtaminen, päätöksenteko, Keski-Suomen ELY-keskus   



 

 

 

Esipuhe 
 

Paikkatiedon monipuolisen käytön edellytys on sen mahdollisuuksien tiedostaminen. 

Tämä tutkielma käsittelee paikkatiedon ja tietojohtamisen sekä päätöksenteon yhteyttä. 

Tähän teemaan selvitystä omalta osaltaan kaipasi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY-keskus). Aiheen hahmottelu alkoi jo syksyllä 2012 sähköpostien 

välityksellä, mutta varsinaisen selvityksen ja itse tutkielman tein kevään ja kesän 2013 

aikana. Tutkielman empiirisen aineiston olen kerännyt tutkimuskohteen henkilökunnalta 

keväällä 2013.   

 

Tutkielma eteni nopeasti ja sujuvasti. Hyvästä yhteistyöstä ja rakentavista kommenteista 

haluan lämpimästi kiittää tutkielmani ohjaajia Oulun yliopiston geoinformatiikan 

professoria Jarmo Rusasta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö 

Pekka Hokkasta ja paikkatietoinsinööri Juha Romulaa. Kiitokset Keski-Suomen ELY-

keskukselle myös tutkielman rahallisesta tukemisesta.  

 

Kiitos ajatuksista, kannustuksesta ja olemassaolosta elämäni kantakolmikolle eli omalle 

äidilleni, siskolleni Helille ja rakkaalle miehelleni Heikille. Te olette parasta, mitä 

minulla on.  

 

Oulussa, elokuussa 2013 

Sini Kantola  
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1. Johdanto 

 
Tutkielmani käsittelee paikkatiedon ja tietojohtamisen sekä päätöksenteon keskinäistä 

suhdetta. Se keskittyy paikkatiedon hyödyntämiseen ja käyttöön tietojohtamisen ja 

päätöksenteon näkökulmasta. Tapausesimerkkinä on Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka sijaitsee Jyväskylässä. Tämä tutkielma 

on tehty maaliskuun ja heinäkuun välisenä aikana vuonna 2013. Tutkielmani pyrkii 

selvittämään, miten paljon paikkatietoa tällä hetkellä hyödynnetään tietojohtamisen ja 

päätöksenteon yhteydessä. Se kertoo, miten paljon tutkimuskohteen työntekijät olisivat 

tulevaisuudessa kiinnostuneita hyödyntämään paikkatietoa työssään ja 

päätöksenteossaan.  

 

1.1 ELY-keskukset ja Keski-Suomen ELY-keskus 

 

ELY-keskukset pitävät huolta valtionhallinnon alueellisista kehittämis- ja 

toimeenpanotehtävistä (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-keskukset 

2013). Suomessa on yhteensä 15 ELY-keskusta eri puolella maata. Niiden tarkoituksena 

on edistää hyvää elinympäristöä, kehittää yhdyskuntarakennetta, tukea kansalaisten 

hyvinvointia sekä maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tärkeimpiä tehtäviä ovat 

seuraavat: 

- Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut, työllisyysperusteiset tuet ja 

työvoimakoulutus, maatila- ja kalatalousasiat, maahanmuuttoasiat ja EU-

rakennerahastohankkeet 

- Ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, luonnonsuojelu, 

ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito 

- Maanteiden kunnossapito-, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat, 

liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja saaristoliikenne 

- Ammatillinen koulutus, kirjasto-, liikunta-, opetus- ja nuorisotoimen tehtävä 

- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat työ- ja 

elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) toimintaa. Lisäksi ne valvovat yleistä etua 

ympäristö- ja vesiasioissa. 



7 

 

ELY-keskuksilla on kolme vastuualuetta, jotka ovat seuraavat (Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset, ELY-keskukset 2013):  

- elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri 

- liikenne ja infrastruktuuri 

- ympäristö ja luonnonvarat 

Keski-Suomen ELY-keskus on kolmen vastuualueen keskus. Lisäksi Keski-Suomen 

ELY-keskuksen erityisiä tehtäviä ovat ympäristökasvatusta tukevat kansalliset 

kehittämis-, yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät sekä pientieasiat (Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukset 2013). ELY-keskukset yhdistyivät vuonna 2010 

yhdeksi organisaatioksi monesta eri valtion virastosta. Aikaisemmin ELY-keskusten 

tehtäviä hoiti työ- ja elinkeinokeskukset, tiepiirit, alueelliset ympäristökeskukset, 

lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastot sekä Merenkulkulaitos (Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-keskukset 2013).  

 

1.2 Tutkielman erityisongelma 

 

Tutkielmani aihe nousi esille Keski-Suomen ELY-keskuksen esittämästä tarpeesta 

selvittää organisaation paikkatiedon tilaa ja sen käyttöä tietojohtamisessa ja 

päätöksenteossa. Valtion monen organisaation yhdistyminen on tuonut mukanaan omia 

haasteita, joita tarkastellaan tutkielmassani nimenomaan paikkatiedon ja tietojohtamisen 

sekä päätöksenteon näkökulmasta. Nämä haasteet tulevat ilmi myös Vuorelan (2012) 

opinnäytetyöstä, joka on toteutettu Uudenmaan ELY-keskukselle. Aikaisemmin 

tietoaineistot paikkatietoaineistot mukaan lukien olivat organisaatioissa omina 

aineistoinaan. Tällöin organisaatiot antoivat omia tietoaineistojaan muille 

organisaatioille vain maksua vastaan. Kun organisaatiot yhdistyivät ELY-keskuksiksi, 

tarkoitti se haasteita aineistojen yhdistämisen kannalta. Aineistot olivat ja ovat edelleen 

keskenään erilaisissa tietojärjestelmissä, joten niiden yhdistäminen ei ole ollut 

yksinkertaista. Lisäksi vahvana vallalla ollut ”tiedon panttaus” -asenne on vaikeuttanut 

tietojen yhdistämistä. Kevään 2013 tilanne Keski-Suomen ELY-keskuksessa on se, että 

kaikilla vastuualueilla (elinkeino-, liikenne- ja ympäristövastuualue) on omat 

paikkatietojärjestelmänsä, joihin muiden vastuualueiden työntekijät eivät pääse joitakin 
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työntekijöitä lukuun ottamatta. Tämä estää asioiden ja ilmiöiden kokonaisvaltaista 

tarkastelua sekä tekee päätöksenteosta ja tietojohtamisesta yksipuolista.  

 

Keski-Suomen ELY-keskus haluaisi tulevaisuudessa yhä enemmän pystyä 

hahmottamaan ilmiöitä kokonaisvaltaisesti. Tämän edellytys on avoin tieto. Nykyinen 

”siilomainen” ajattelutapa ei anna tähän hyvää lähtökohtaa. Ilman kokonaisvaltaista 

tiedon ymmärtämistä asioita on vaikea hahmottaa, ja näin ollen päätöksenteko jää 

hataraksi. Keski-Suomen ELY-keskuksessa on toive, että paikkatieto omalta osaltaan 

pystyisi parantamaan asioiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ennakointitiedon 

luontia ja päätöksentekoa. Tässä tehtävässä paikkatiedolla on oma visuaalinen 

vahvuutensa: helposti ja nopeasti ymmärrettävät kartat. Organisaation ongelma ei ole 

se, että tietoa olisi liian vähän. Päinvastoin, tilanne on tällä hetkellä se, että tietoa kyllä 

on. Ongelma on sen käyttöön saanti yli vastuualuerajojen sekä käyttöönotto 

analysoinnista aina päätöksentekoon ja tietojohtamiseen saakka erilaisten teemojen 

yhteydessä. Organisaatio haluaisi olemassa olevien aineistojen avulla ymmärtää 

erilaisten asioiden nykytilaa, mutta myös hahmottaa tulevaisuuden skenaarioita. 

 

Paikkatiedon suurimpia haasteita laajemminkin on sen vähäinen hyödyntäminen. 

Paikkatietoa ei osata vielä ottaa avuksi tarpeeksi, ja paljon kerättyä tietoa jää 

hyödyntämättä käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa (esim. Holopainen 2002; 

McKall 2003; Carrera & Hoyt 2006; Brožová & Klimešová 2010). Aineistoja ja 

tietokantoja on kyllä olemassa, mutta niiden käyttöä ei ole vielä tarpeeksi ymmärretty. 

Tutkielman aihe on tärkeä sekä paikkatietoa että tietojohtamista ja päätöksentekoa 

ajatellen. Paikkatiedon kannalta tutkielma pyrkii antamaan konkreettisen selvityksen 

siitä, miten paikkatietoa on osattu jo hyödyntää käytännön elämässä. Se paljastaa, mitä 

potentiaaleja paikkatiedolla voi olla organisaation tulevaisuudelle. Sen avulla on 

mahdollista ymmärtää, miten paikkatieto voi auttaa tietojohtamisessa ja 

päätöksenteossa.  

 

  

http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=25924684300&amp;eid=2-s2.0-84872653269
http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=6602351349&amp;eid=2-s2.0-84872653269
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1.3 Tietojohtamisen ja päätöksenteon sekä paikkatiedon tutkimus 

 

Tietojohtamista on tutkittu paljon (esim. Alavi & Leidner 2001; Wiig 2004; Choo 2006; 

Lönnqvist 2007; Mäkäräinen-Suni & Valkokari 2007; Huotari & Savolainen 2008; 

Kimiz 2011). Tietojohtaminen on hyvin moniulotteinen käsite, jota eri tieteen- ja 

yhteiskunnan alat tulkitsevat sekä käyttävät monin tavoin. Tässä tutkielmassani keskityn 

nimenomaan tietojohtamisen ihmiskeskeiseen näkökulmaan (esim. Wiig 2004; Choo 

2006). Tarkennan tietojohtamisen käsitettä edelleen päätöksenteko-termiin, jotta aiheen 

käsittely tarkentuisi. Paikkatieto taas on maantieteen yksi keskeisimpiä käsitteitä (esim. 

Heywood ym. 1998; Kiviranta 2005: 29; Wu & Schulzrinne 2005; Rusanen 2012; Mitä 

ovat paikkatieto ja GIS? 2013). Paikkatiedon ja tietojohtamisen yhteisestä käytöstä on 

tehty paljon tutkimuksia (esim. McKall 2003; Ochola & Kerkides 2004; Carrera & Hoyt 

2006; Van Griensven ym. 2006; Li ym. 2007; De Freitas & Tagliani 2009; Irvine ym. 

2009; Moore 2009; Tran ym. 2009; Brožová & Klimešová 2010; Jalovaara 2010; 

Schumann & Di Baldassare 2010; Liu ym. 2012; Päätöksentekijät 2013). Nämä 

käsittelevät konkreettisia tapausesimerkkejä, miten paikkatietoa on hyödynnetty 

päätöksenteossa ja tietojohtamisessa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Sen 

sijaan paikkatiedon ja tietojohtamisen suhteesta on tehty paljon vähemmän tutkimuksia. 

Köppä ja Vuori (2007) kehottavatkin hyödyntämään tietojohtamisen yhä 

vakiintumattomia ja monella tapaa määriteltyjä teorioita rohkeasti eri tieteen- ja 

yhteiskunnan aloilla.  

 

Sovellan tutkielmassani Crainin ja MacDonaldin (1984) paikkatiedon kehityskaari-

mallia. Tässä mallissa yhdistyvät sekä paikkatieto että sen käyttö päätöksenteossa ja 

johtamisessa. Yllätyksekseni tätä mallia ei juuri tieteellisessä kentässä ole sovellettu 

viittausmäärien vähyyden perusteella. Mallissa on yhtäläisyyksiä Wiigin 

päätöksentekomallin (2004) ja Choon (2006) tiedon organisointimallin 

kolmijakoisuuteen. Näiden mallien avulla hahmotan viitekehystäni ja teen 

ymmärrettävämmäksi tutkimuskohteen tilannetta.  

 

  

http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=25924684300&amp;eid=2-s2.0-84872653269
http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=6602351349&amp;eid=2-s2.0-84872653269
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1.4 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

 

Tärkein tutkimuskysymykseni on pyrkiä selvittämään, miten ja minkä verran 

paikkatietoa sekä paikkatietoaineistoja osataan tällä hetkellä hyödyntää 

tietojohtamisessa ja päätöksenteossa Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Olennaista on 

pyrkiä selvittämään, miten paikkatieto jo palvelee tietojohtamista ja päätöksentekoa, ja 

miten se voi tulevaisuudessa palvella entistä enemmän. Etsin vastausta siihen, 

kokevatko organisaation työntekijät avoimen tiedon saantia haasteena vai eivät. 

Kartoitan, miten suuri osa työntekijöistä olisi kiinnostunut hyödyntämään paikkatietoa 

tulevaisuudessa. Tutkimuskohde muiden ELY-keskusten edustamisen lisäksi on myös 

valtion organisaatio, joten se antaa osviittaa julkishallinnon näkökulmasta teeman 

osalta. Tutkielmassani käsittelen paikkatiedon käyttöä julkisella sektorilla, enkä 

yritysmaailmassa.  

 

Tutkimuskysymykset koottuna ovat seuraavat:  

1. Miten paikkatietoa hyödynnetään tietojohtamisessa ja päätöksenteossa Keski-

Suomen ELY-keskuksessa?  

o Missä vaiheessa Keski-Suomen ELY-keskus on menossa Crainin ja 

MacDonaldin (1984) kolmivaiheisessa tietojohtamisen jaossa?  

 

2. Ovatko Keski-Suomen ELY-keskuksen paikkatietoaineistot helposti saatavissa? 

 

3. Onko Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilökunta kiinnostunut käyttämään 

paikkatietoa tulevaisuudessa työssään tietojohtamisen ja päätöksenteon 

yhteydessä? 

 

Tutkielmani etenee siten, että luku yksi johdattaa lukijan aiheeseen sisältäen myös 

tutkimuskysymykset (Kuva 1). Luvussa kaksi ja kolme on esitetty tutkielman 

teoreettinen tausta, keskeisimmät käsitteet ja mallit. Näiden pohjalta neljännessä luvussa 

on muodostettu tämän tutkielman kannalta olennaisia asioita tarkasteleva teoreettinen 

viitekehys. Viidennessä luvussa kerrotaan käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja -
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aineistosta. Aineiston analysointi tapahtuu kuudennessa luvussa teoriasidonnaisen 

sisällönanalyysin kautta. Seitsemännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia. 

Tärkeimmät johtopäätökset ja pohdinta ovat kahdeksannessa luvussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Havainnollistava kuvaesitys tutkielman rakenteesta 

 

2. Keskeiset käsitteet 

 

2.1 Paikkatieto ja GIS 

 

Paikkatiedon voi määritellä hyvin monella tavalla (Heywood ym. 1998; Kiviranta 2005: 

29; Wu & Schulzrinne 2005; Rusanen 2012; Mitä ovat paikkatieto ja GIS? 2013). Sen 

kuvaamiseen vaikuttaa niin itse määrittelijä, taustat kuin tuleva tarkoituskin. Paikkatieto 

on lyhyesti sanottuna tarkinta mahdollista sijaintitietoa (Rusanen 2012). Paikkatieto on 

siis tietoa, jolle on mahdollista osoittaa sijainti. Suurimpaan osaan olemassa olevaa 

tietoa liittyy sijaintitieto (Kiviranta 2005: 29; Mitä ovat paikkatieto ja GIS? 2013). 

Paikkatiedon avulla tietojen yhdisteleminen, tuottaminen, analysointi ja visualisoiminen 

5. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

6. Aineiston analysointi  

8. Johtopäätökset ja pohdinta 

7. Tulokset 

Teoria: käsitteet, mallit ja teoreettinen viitekehys 

2. Keskeiset käsitteet 

3. Paikkatiedon käyttö Suomen julkihallinnollissa 

 

4. Tutkielman viitekehys  

 

1. Johdanto  
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mahdollistuvat erilaisten menetelmien kautta. Tällöin avautuu uusia mahdollisuuksia 

tiedon hyödyntämiseen ja hallintaan.  

 

Paikkatieto voidaan jakaa kahteen pääulottuvuuteen: sijaintitietoon ja ominaisuus- eli 

attribuuttitietoon (Wu & Schulzrinne 2005; Rusanen 2012; Mitä ovat paikkatieto ja 

GIS? 2013). Fyysinen sijaintitieto kertoo missä jotakin on ja ominaisuus- eli 

attribuuttitieto mitä jossakin on. Sijaintieto kerrotaan usein koordinaattien avulla, mutta 

sijainti voi ilmetä myös esimerkiksi kunnan, postinumeron, paikkakunnan, osoitteen tai 

tienumeron perusteella. Sijaintitietoon kuuluvat koordinaatti-, geometria- ja topologia- 

eli maastotieto. Ominaisuustieto on yksilöivää, paikantavaa, ajoittavaa sekä kuvailevaa 

tietoa. Tämä attribuuttitieto kertoo paikan ominaisuuksista, joita ovat esimerkiksi 

kunnan väkiluku, rakennuksen pinta-ala, maaperän laatu tai metsätyyppi. Paikkatieto on 

aikasidonnaista eli se voi käsittää niin mennyttä, tämän hetkistä kuin tulevaisuudenkin 

tietoa (Wu & Schulzrinne 2005). Paikkatieto voi olla ihmisiin, tapahtumiin tai esineisiin 

liittyvää informaatiota. Paikkatiedon kolme peruselementtiä ovat piste, viiva ja alue, 

joiden ympärille kaikki loppujen lopuksi kietoutuu (Rusanen 2012). 

 

Puhuttaessa paikkatiedosta teemaan liittyy olennaisesti aina geoinformatiikka ja GIS-

ohjelmat. GIS tulee englanninkielisistä sanoista ’geographical information systems’ eli 

vapaasti suomennettuna maantieteelliset tietojärjestelmät. Tämä järjestelmä muodostuu 

seuraavista pääosista: tietokonejärjestelmästä (sisältäen laitteiston ja 

käyttöjärjestelmän), ohjelmistosta, spatiaalisesta tiedosta eli paikkaan sidotusta tiedosta, 

tiedon hallinta- ja käsittelyjärjestelmästä sekä ihmisestä, joka osaa käyttää järjestelmää 

(Heywood ym. 1998: 13).  

 

Paikkatiedon ja GIS-järjestelmien avulla voidaan lisätä spatiaalisen tiedon arvoa 

huomattavasti. Paikkatietotekniikkaa hyödyntäen tiedon yhdisteleminen, analysointi ja 

jatkojalostaminen ovat mahdollisia hyvin monella tavalla. Eri tahoista saatu tieto 

voidaan yhdistää järkeväksi kokonaisuudeksi, kun tieto on sidottu sijaintiin. Tietoa 

voidaan organisoida ja näyttää tehokkaasti, yhdistää muihin tietoihin, analysoida ja 

luoda uutta. Paikkatieto voidaan tuoda katsojalle helposti ja nopeasti ymmärrettävään 
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visuaaliseen muotoon eli karttatiedoksi. Tämä kaikki tiedonhallinta eri ulottuvuuksineen 

auttaa ja tukee päätöksentekoa (Heywood ym. 1998: 13; Rusanen 2012: 46).   

 

Paikkatieto voidaan hahmottaa myös vektori- ja rasterimuotoisena tietona (Kuva 2) 

(Rusanen 2012). Vektorimuotoisen kohteen sijainti muodostetaan koordinaattiparien 

avulla. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi järviä, teitä ja rakennuksia. Pisteet, 

viivat ja alueet muodostavat kohdetta kuvaavan tietorakenteen. Kohteiden esittämisessä 

vektorimuotoinen tieto toimii parhaiten. Rasterimuotoisessa paikkatiedossa tieto on 

olemassa päällekkäisinä omina kuvioina. Kuviot ovat yleensä neliön muotoisia ruutuja, 

ja ne on paikannettu rivi- ja sarakesijainnin perusteella. Ruudut ovat samankokoisia 

keskenään ja niistä muodostuu hiloja eli rastereita. Rasterimuotoinen tieto toimii 

parhaiten silloin, kun halutaan esittää jatkuvatyyppisiä pintoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Vasemmalla rasterimuotoista ja oikealla vektorimuotoista tietoa 

 

2.2 Maantieteellinen visualisointi – Kartat  

 

Tässä tutkielmassa visualisointiin keskitytään maantieteellisen visualisoinnin 

näkökulmasta. Maantieteellinen visualisointi pääasiassa tarkoittaa asioiden ilmaisemista 

karttamuotoisena (Dodge ym. 2008). Visualisointi on hyvin olennainen osa 

maantiedettä ja paikkatietoteemaa. Visualisoinnin avulla tieto tuodaan näkyväksi 

katsojalle (Rusanen 2012: 59). Ilman paikkatietojärjestelmää alueellisten ilmiöiden 
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riippuvuutta ja keskinäistä yhteyttä ei ole mahdollista tehdä näkyväksi ja tätä kautta 

analysoida. Visualisoinnin muotoja ovat perinteinen paperikartta, kuvaruutukartta tai 

multimediakartta.  

 

Maantieteellinen visualisointi on olennainen ja yhteiskunnassamme yhä enemmän 

huomiota saava aihealue (Dodge ym. 2008). Se tarjoaa ainutlaatuisen voimakkaan 

keinon luokitella ja esittää tietoa karttoina alueista ja asioista, jotka ovat liian suuria tai 

monimutkaisia muuten hahmottaa. Tällöin ilmiöstä saadaan nopeasti kokonaisvaltainen 

kuva. Huomioiduksi tulevat myös erilaisten asioiden suhteet toisiinsa, jotka muuten 

olisivat saattaneet jäädä huomiotta. Visualisointi on prosessi, jossa tulevat näkyväksi 

näkymättömät asiat. Tapa käyttää karttoja asioiden ilmaisemiseen on ollut yksi 

perinteisimmistä elementeistä ihmisten välisistä kommunikointimuodoista kielen ja 

matemaattisten sääntöjen lisäksi. Karttojen avulla on hahmotettu spatiaalista 

maailmankuvaa ja kontrolloitu alueita. Maantieteellisen visualisoinnin avulla luodaan 

nykyistä mutta myös tulevaa maailmankuvaamme. On tärkeää ymmärtää karttojen valta 

ja niiden mahdollisuudet vaikuttaa ihmisiin. Karttoja voidaankin halutessa käyttää 

väärin. On ensiarvoista tiedostaa niin käytännölliset rajoitukset, eettiset näkökulmat 

kuin poliittiset intressitkin. 

  

Visualisointia ei tarvitse nähdä kilpailevana vaihtoehtona muille tiedon 

kuvantamistavoille kuten taulukoille, numeroille ja tekstille. Päinvastoin erilaiset tavat 

tukevat toisiaan; monesti paras ja tehokkain vaihtoehto onkin erilaisten tapojen 

muodostama yhteinen kokonaisuus. Maantieteellistä visualisointia ei pidä siis nähdä 

ylivertaisena ja ainoana oikeana tapana ilmiöiden esittämiselle. Tämä on tärkeää 

huomioida myös tutkimuskohteen kannalta. Pyrkimyksenä ei ole vähentää muiden 

tiedon esittämismuotojen arvoa, vaan tarjota vaihtoehtoisia tapoja paikkatiedon avulla. 

Myös ihmisten väleillä on eroja; yksi suosii karttoja, toinen taulukoita ja kolmas 

molempia.  
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2.3 Tietojohtaminen 

 

2.3.1 Tieto, informaatio ja data 

 

Kun puhutaan termistä tietojohtaminen, on paikallaan käsitellä ensiksi sanaa tieto 

(’knowledge’). Kimiz (2011) määrittelee tiedon subjektiivisena ja hyödyllisenä 

informaationa, joka on selitettävissä. Tieto voidaan jakaa kahteen tyyppiin: hiljainen 

tieto (’tacit’) ja avoin tieto (’explicit’). Wiig (2004: 74) jakaa tiedon aktivoituun ja 

passiiviseen tietoon. Aktivoitu tieto on henkilön käyttämää ja muokkaamaa tietoa. 

Passiivinen tieto on opittavissa kirjoista, ja se voi muuttua aktivoiduksi ihmisen avulla. 

Tieto sisältää tosiasioita, näkökulmia, käsitteitä, henkisiä viittauksia, totuuksia, 

uskomuksia, tuomioita, odotuksia, menetelmiä ja taitoja. Tieto sisältää myös kykyä 

rinnastaa erilaisia asioita keskenään ja luoda niistä uutta tietoa. 

 

Tieto-termiin nivoutuvat sanat data ja informaatio. Dataa voidaan kutsua myös nimellä 

tietoaineisto. Se on suoraan havaittavissa ja todistettavissa olevaa tietoa (Kimiz 2011: 

9). Se on tehty havainnoimalla todellista maailmaa. Tietoaineistot on muodostettu 

tosiasioista ja todistuksista. Kun tietoaineistoa prosessoidaan, saadaan siitä merkitystä ja 

tätä kautta informaatiota (Heywood ym. 1998: 268). Wiig (2004: 73–74) kehottaa 

erottamaan toisistaan sanat informaatio (’information’) ja tieto. Informaatio on jollakin 

tapaa havainnollistettavissa olevaa tietoa. Se on halutulla tavalla järjestettyä tietoa, jota 

voidaan käyttää eri tavoin tilanteen tarpeen mukaan. Informaatiota käytetään 

kuvailemaan, miten asiat ovat ja miltä ne näyttävät. Informaatio esitetään usein 

taulukkomuotoisena. Tiedon avulla taas käsitellään ja arvioidaan erilaisia tilanteita.  

  

2.3.2 Ihmiskeskeinen tietojohtaminen ja päätöksenteko 

 

Tietojohtaminen (englanniksi ’knowledge management’) terminä on hyvin laaja ja 

monella tapaa tulkittavissa. Tietojohtamisen sanasta on tullut eräänlainen trendisana, ja 

termiä käytetään monella eri yhteiskunnan- ja tieteenaloilla (esim. Alavi & Leidner 

2001; Choo 2006; Lönnqvist 2007; Mäkäräinen-Suni & Valkokari 2007; Huotari & 

Savolainen 2008; Kimiz 2011). Kimizin (2011: 8) mukaan tietojohtamista on selitetty ja 
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tutkittu kymmenellä eri tieteenalalla. Tietojohtamisen monitulkintaisuus paljastuu myös 

siinä, kuinka monella eri tavalla termiä on suomennettu. Tietojohtamisesta on alettu 

puhua Suomessa vajaa 20 vuotta sitten (Mäkäräinen-Suni & Valkokari 2007). 

Suomenkielinen termi tietojohtaminen on käännetty monista eri englanninkielisistä 

termeistä kuten informaation hallinta (’information management’), aineeton pääoma ja 

sen johtaminen (’intellectual capital’, ’intellectual capital management’), 

tietämyksenhallinta (’knowledge management’) tai liiketoimintatiedon hallinta 

(’business ingelligence’). Suomessa näitä kaikkia teemoja on käsitelty termin 

”tietojohtaminen” alaisuudessa. Termiä on eri yhteyksissä siis ymmärretty hyvin 

monella tavalla ja termiin liittyvä käsitteistö onkin hyvin vakiintumatonta (Lönnqvist 

2007).  

 

Lönnqvistin (2007) mukaan termin ”tietojohtaminen” monitulkintaisuus ja epäselvä 

määrittely on ongelmallista. Tämä ongelma koskee niin akateemista kuin 

käytännöllistäkin maailmaa; tiedonhaku on vaikeaa, opiskelijat eivät pääse kiinni 

ilmiöön tai joku hahmottaa tietojohtamisen laajasti, toinen taas puolestaan hyvin 

kapeasti. Toisaalta tietojohtamisen monipuolisuus ja -ulotteisuus voidaan nähdä sen 

vahvuutena (Mäkäräinen-Suni & Valkokari 2007). Tällöin tietojohtamista voidaan 

hyödyntää laajasti eri tieteen- ja yhteiskunnanaloilla. Myös päätöksenteon näkökulmasta 

tietojohtamisen moniulotteisuus voi olla mahdollisuus. 

 

Yhdysvaltalainen Kimiz (2011: 4) kuvaa tietojohtamisen olevan organisaation 

järjestelmällistä ja tietoista koordinointia. Tämä yhteistyö sisältää niin ihmiset, 

teknologian, prosessit kuin organisaation rakenteetkin. Tavoitteena on tiedon 

uudelleenkäytön ja innovaatioiden lisääminen. Tähän pyritään pääsemään tiedon 

luonnin, jakamisen ja hakemisen kautta. Lisäksi tärkeää on tiedostaa jo olemassa olevia 

toimivia käytäntöjä sen sijaan että koko ajan pyrittäisiin vain oppimaan enemmän.  

 

Tässä tutkielmassani keskityn nimenomaan englanninkielisen termin ’knowledge 

management’ eli ’tietämyksen = tiedon hallinta’ tutkimussuuntauksen taakse. Paneudun 

jo tutkimuskohteessa olemassa olevan tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Suunnan 

taakse lukeutuu myös uuden tiedon luominen (Mäkäräinen-Suni & Valkokari 2007: 25), 
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mutta tässä tutkielmassa otan jo olemassa olevan tiedon valmiina aineistona 

tutkimuskohteestani. Käsite ’knowledege management’ voidaan edelleen jakaa kahteen 

ulottuvuuteen, joita ovat ihmis- ja teknologiakeskeinen lähestymistapa (Maier 2002: 

34). Teknologiaa painottava näkemys keskittyy informaatio- ja viestintäteknologian 

tarjoamiin mahdollisuuksiin, kun tietoa halutaan varastoida, tallentaa ja levittää. 

Ihmiskeskeinen näkökulma painottaa sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyttä tiedon ja 

osaamisen hallinnassa. Tämä koskee niin yksittäisiä ihmisiä kuin organisaatioitakin. 

Myös Wiig (2004) painottaa ihmiskeskeistä tietojohtamisen tapaa. Hänen mukaansa 

organisaatioita täytyy ajatella sosiaalisina systeemeinä – ei mekaanisesti toimivina 

koneistoina. Tämä on tärkeä ymmärtää erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa. Vaikka 

tietoa olisi, tärkeää on sen liikkuvuus asiantuntijoiden kesken. Näin ollen tiedon 

liikkumista estävät tekijät on ensiarvoista pyrkiä poistamaan.  

 

Paikkatietoa ajatellen molemmat Maierin (2002) esittämät näkökulmat, teknologia- ja 

ihmiskeskeisyys, ovat tärkeitä. Teknologia tarjoaa käytännön mahdollisuuksia, kun 

tietoa hyödynnetään paikkatietojärjestelmien avulla. Toisaalta kuitenkin paikkatieto tai 

tietovarastot itsessään eivät tarjoa valmiita ratkaisuja tai avaimia päätöksentekoon, jos ei 

ole osaavaa henkilöä sitä käyttämään tai analysoimaan. Siksi tutkielmassani painottuu 

enemmän ihmiskeskeinen näkökulma.  

 

Tietojohtamisen yksi alakäsite on päätöksenteko (’decision making’ / ’policy making’). 

Koska tietojohtamisen käsite on niin moniulotteinen, on sitä tarpeen syventää 

yksiselitteisempään ja ymmärrettävämpään käsitteeseen ”päätöksenteko”. 

Päätöksenteko toimintana voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen (Wiig 2004: 132). 

Ensimmäinen niistä on yksinkertainen päätöksenteko, toinen monitahoinen 

päätöksenteko sekä kolmas uudenlainen päätöksenteko. Hyvin ymmärretyt tilanteet 

voidaan ratkaista ensimmäisen vaihtoehdon avulla, mutta monimutkaisempiin 

tilanteisiin tarvitaan monitahoista tai uudenlaista päätöksentekotapaa. Onkin tärkeää 

tehdä erilaisia ongelmanratkaisutapoja tutuiksi niin pienten kuin suurten asioiden 

päätöksentekijöille.  
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2.3.3 Tiedon organisointi 

 

Choon (2006) näkemys tietojohtamisesta korostaa tietämyksenhallinnan 

vuorovaikutteista, yhteisöllistä ja sosiaalista puolta. Siinä, kuten muissakin 

ihmiskeskeisissä näkökulmissa on esillä se, että tieto on jatkuvasti muuttuvaa ja 

kehittyvää (Mäkäräinen-Suni & Valkokari 2007). Tietävän organisaation käsite on 

jaettavissa kolmeen vaiheeseen (Choo 2006). Näissä tiedon luonti ja käyttö ovat 

tärkeimmässä roolissa, kun organisaatio haluaa kehittyä. Ensimmäinen näistä on 

nimeltään tiedon tekeminen merkitykselliseksi (’sense making’), toinen vaihe tiedon 

luominen (’knowledge creating’) ja kolmas vaihe päätöksenteko (’decision making’). 

Choo puhuu tiedon kolmivaiheisesta syklistä, jonka kaikki osat ovat yhteydessä 

toisiinsa (Kuva 3). Tämä sosiaalinen tiedonkäytön prosessi on jatkuvasti muuttuvaa ja 

muokkautuvaa niin tulkinnan, muuntumisen kuin käsittelynkin kautta. Se aiheuttaa 

jatkuvaa uudelleenmuokkausta niin tavoitteeseen, tietämiseen kuin toimintaankin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Tiedon sykli (mukaillen Choo 2006: 17) 

 

yhteydet toimintaan, 
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19 

 

Ensimmäisessä vaiheessa, tiedon tekeminen merkitykselliseksi, organisaation jäsenillä 

on tärkeä rooli. He valitsevat, minkälainen tieto on tärkeää ja olisi järkevää ottaa 

mukaan organisaation toimintaan. Muistot aikaisemmista kokemuksista ja 

kokemustenvaihdot organisaation sisällä auttavat muodostamaan yhteistä tulkintaa 

merkityksellisestä tiedosta. Toisessa vaiheessa, tiedon luonti, tärkeintä on tiedon 

muuntaminen. Organisaation jäsenet jakavat henkilökohtaisen tietämyksensä dialogien 

ja esitysten avulla. Kolmannessa vaiheessa, päätöksenteko, avaintekijöinä ovat tiedon 

prosessointi ja analysointi olemassa olevista vaihtoehdoista. Valintoja tehdessä on 

tärkeää tarkastella eri vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia. Tiedon etsintää, 

päätöksentekoa ja päättäjiä ohjaavat säännöt, rutiinit ja kiinnostuksenkohteet (Choo 

2006). 

 

Nämä edellä mainitut kolme syklin vaihetta hyvin huomioonottavaa yritystä Choo 

(2006) nimittää ’tietäväksi organisaatioksi’ (’knowing organization’). Tietävä 

organisaatio pitää hallussaan tietoa siten, että se on hyvin informoitua, järjellisesti 

ymmärrettävää ja valistunutta. Se pystyy muuntautumaan ympäristön muutoksiin, ja 

kannustaa henkilökuntaansa jatkuvaan oppimiseen kuitenkaan unohtamatta jo opittuja ja 

olemassa olevia taitoja sekä ajattelutapoja. Tietävä organisaatio rohkaisee 

mobilisoimaan tiedon innovaatioihin ja luovuuteen asiantuntijoiden avulla. Tällainen 

organisaatio myös keskittää osaamisensa harkitusti ja perustellusti.  

 

2.4 Paikkatiedon sekä tietojohtamisen ja päätöksenteon välinen suhde  

 
Paikkatietoa on paljon hyödynnetty suunnittelussa ja päätöksenteossa (esim. McKall 

2003; Carrera & Hoyt 2006; Brožová & Klimešová 2010; Päätöksentekijät 2013). 

Päätösten tekeminen paikkatietoa hyödyntäen antaa päätöstentekijöille paljon enemmän 

käsitystä erilaisten vaihtoehtojen seurauksista (Holopainen 2002; Brožová & Klimešová 

2010). Karttojen käyttö tuo päätöksentekoon monia vahvuuksia (Päätöksentekijät 2013). 

Paikkatiedon avulla tiedon katselu, visualisointi, ymmärtäminen, analysointi ja tulkinta 

on paljon helpompaa. Tiedon ja informaation suhdetta toisiinsa voidaan hyödyntää 

monella tavalla karttojen avulla. Informaatiosta voidaan nopeasti hahmottaa 

kokonaiskuva ja tehdä päätöksiä. Paikkatieto auttaa ennakoimaan tulevaa ja 

http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=25924684300&amp;eid=2-s2.0-84872653269
http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=6602351349&amp;eid=2-s2.0-84872653269
http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=25924684300&amp;eid=2-s2.0-84872653269
http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=6602351349&amp;eid=2-s2.0-84872653269
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hahmottamaan kehitystrendejä sekä olemassa olevan tiedon pohjalta on mahdollista 

tuottaa myös uutta tietoa. Mielenkiintoisten ja havainnollisten karttojen avulla 

päätöksenteko helpottuu ja samalla avautuu uusia näkökulmia käsiteltävästä asiasta ja 

aiheen ympärillä olevasta todellisuudesta. Sovellusesimerkkejä paikkatiedon ja 

päätöksenteon yhteydestä ovat muun muassa etäisyysmatriisit ja reititykset, 

sijoituspaikka-analyysit sekä saavutettavuusanalyysit. Tämä on konkreettista 

tietojohtamisen ja paikkatiedon yhdistämistä. 

 

Paikkatiedon ja tietojohtamisen suhteesta toisiinsa löytyy paljon viimeaikaisia 

tutkimuksia (esim. McKall 2003; Ochola & Kerkides 2004; Carrera & Hoyt 2006; Van 

Griensven ym. 2006; Li ym. 2007; De Freitas & Tagliani 2009; Irvine ym. 2009; Moore 

2009; Siebeneck ym. 2009; Tran ym. 2009; Jalovaara 2010; Brožová & Klimešová 

2010; Schumann & Di Baldassare 2010; Liu ym. 2012; Päätöksentekijät 2013). Näissä 

tarkastellaan pääasiassa sitä, miten paikkatietoa on hyödynnetty käytännössä jossain 

hankkeessa tai projektissa. Usein nämä artikkelit kuvaavat hyvin käytännöllisesti 

konkreettista projektia, ja niillä on selvä päämäärä kuten esimerkiksi ympäristön tilan 

kohentaminen tai luonnon hallinta. Paikkatietoa onkin käytetty monella tapaa aina 

terrorismin uhasta luonnonkatastrofien ennustamiseen saakka. Paikkatietoa koskevat 

esimerkit ovat jo toteutuneita positiivisia kuvauksia paikkatiedon käyttämisestä. Tällöin 

paikkatiedon mahdollisuudet organisaatiossa on jo ymmärretty ja niitä osataan 

hyödyntää. Ne toimivat tärkeänä suunnan näyttäjinä myös potentiaalisille tulevaisuuden 

käyttäjille, jotka tällä hetkellä eivät vielä käytä paikkatietoa.   

 

2.5 Paikkatiedon kehityskaari Crainin ja MacDonaldin mukaan 

 

Paikkatiedon merkitys kaupankäynnille ja asioiden päätöksenteolle on ymmärretty jo 

vuosia sitten (esim. Crain & MacDonald 1984; Grimshaw 1994; Longley & Clarke 

1995; Holopainen 2002; Mäkelä & Hilke 2011). Eri asia on, kuinka hyvin sitä on osattu 

todellisuudessa hyödyntää eri sektoreilla. Crain ja MacDonald (1984) ovat hahmotelleet 

jo lähes 30 vuotta sitten paikkatietosovelluksien kehitysvaiheita. He ovat nimenneet 

teorian operationaalisen paikkatiedon kehitykseksi (’the evolution of an operational 

GIS’). Siinä on nähtävissä osittain sama kolmiosainen jako kuin Choon (1998) mallissa. 

http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=25924684300&amp;eid=2-s2.0-84872653269
http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=6602351349&amp;eid=2-s2.0-84872653269
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Ensimmäinen vaihe on nimeltään luettelosovellutukset (’inventory applications’), toinen 

vaihe analyysisovellutukset (’analysis applications’) ja kolmas vaihe käsittely- ja 

hallintasovellutukset (’management applications’) (Kuva 4). Mallin x-akseli kuvaa ajan 

kulumista ja y-akseli sovellusten määrää. Tutkielmassani mallista puhuessa käytetään 

nimitystä paikkatiedon kehityskaari Crainin ja MacDonaldin mukaan. Rovaniemen 

kaupunki käyttää paikkatiedon hallinnoinnissa ja käytössä vastaavanlaista kolmijakoa 

(Manninen 2013: 5).  

        Kuva 4. Paikkatiedon kehityskaari (mukaellen Crain ja MacDonald 1984) 

 

Ensimmäinen vaihe luettelosovellutukset käsittää tietoaineistojen tuottamisen. On 

tärkeää koota, järjestää ja määrittää aihealueeseen liittyvää perustietoa. Tällöin kyetään 

vastaamaan kysymyksiin ’kuinka paljon?’, ’miten monta?’ tai ’missä?’. Tieto perustuu 

suoraan raaka-tietoon, joka antaa puhtaat (usein numeraaliset) tiedot ilmiöistä. 

Perustoimenpiteet ovat tiedon keruu, järjestelmään sisään syöttö sekä editointi. Niissä 

ensiarvoista on tiedon tarkkuus ja virheettömyys. Paikkatiedon kannalta tämä tarkoittaa 

jonkun maantieteellisen sijaintikohteen (esimerkiksi koordinaatit, postinumeron tai 

katuosoitteen) sisältävää tietoa. Ensimmäisen vaiheen tietoaineistoja voidaan käyttää 

lähinnä taulukkomuotoisena (Crain ja MacDonald 1984).  
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Toinen vaihe, analyysisovellutukset, kuvaa jaksoa, jolloin tietoaineistoja muokataan, 

editoidaan ja sovelletaan paremmin käyttäjän tarpeisiin. Uuden tiedon keräämisen sijaan 

keskittyminen kohdistuu tiedonhakuun ja sen muokkaamiseen. Ilmiöiden suhteet 

toisiinsa avaavat uusia näkökulmia. Tässä vaiheessa saavutettu tieto voi käsitellä 

hyvinkin erikoistuneesti tarkastelukohdetta. Paikkatietoa ajatellen ensisijaista on 

käyttäjän vuorovaikutus tietoaineistojen kanssa. Käytännössä tämä ilmenee useimmiten 

visuaalisina karttaesityksinä. Tällöin keskeiseksi nousee käyttäjän kyky valikoida, 

lajitella, saada uutta tietoa jo olemassa olevasta, purkaa ja taas uudelleen yhdistää 

tietoaineistoja. Tässä apuna voivat olla hyvin monenlaiset menetelmät esimerkiksi 

maantieteen tai tilastotieteen kentältä (Crain ja MacDonald 1984).  

 

Kolmas paikkatietosovellutusten kehitysvaihe käsittelee johtamista, hallintoa ja 

päätöksentekoa (Crain ja MacDonald 1984). Kirjoittajien mukaan tämän vaiheen tulee 

tarjota todellisia ongelmanratkaisuvälineitä päätöksenteon tukemiseksi. Tässä vaiheessa 

ei ole enää riittävää, että kartoitetaan olemassa olevaa tietoa tai ilmiöiden keskinäisiä 

suhteita. Tämä täytyy kyetä tekemään jo vaiheessa kaksi, sillä keskeistä on kehittää 

ennakointiin ja suunnitteluun liittyvää tietoa. Tässä apuna ovat esimerkiksi erilaiset 

tilastolliset menetelmät, matemaattiset mallinnukset sekä paikkatietomenetelmät. Tässä 

vaiheessa olennaista on kysyä ’mitä jos?’. Tärkeää on kyetä luomaan erilaisia malleja ja 

strategioita, jotka auttavat ja helpottavat päätöksentekoa sekä tulevaisuuden 

ennakointia. Tämä vaihe on haastavinta ja ajallisesti hitainta saavuttaa.  

 

Lovett ja Appleton (2008) käsittelevät kirjassaan paikkatiedon ja päätöksenteon yhteyttä 

toisiinsa. Paikkatiedon käyttötarpeeseen päätöksentekoa ajatellen on heidän mukaansa 

selvä syy; paikkatietojen käsittely ja analysointi antaa suoraan faktatietoa 

päätöksentekoon. Kolmiosainen teoria on yhteneväinen myös Crainin ja MacDonaldin 

(1984) paikkatietosovellusten kehitysmallin kanssa. Ensimmäinen osa käsittelee 

tietoaineistojen keräämistä ja kokoamista. Toinen osa kuvaa paikkatietoon liittyviä 

tekniikoita ja sovelluksia erilaisia toimintaympäristöjä ajatellen. Kolmas osa käsittelee 

osallistumista päätöksenteossa. Päätöksentekoprosessi käsittää sekä teknologian käytön 

että osallistuvan päätöksenteon. Jos tietojohtaminen jää teknologiakeskeiselle tasolle, se 
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tarkoittaa tässä tapauksessa jäämistä ensimmäiseen vaiheeseen sekä Crainin ja 

MacDonaldin (1984) että Lovettin ja Appletonin (2008) malleissa. Tällöin tietoa ei 

osata hyödyntää analysointi- ja käyttövaiheisiin saakka. Ihmiskeskeinen näkökulma 

tietojohtamisessa siirtää paikkatiedon käytön syklissä eteenpäin.  

 

3. Paikkatiedon käyttö Suomen julkishallinnossa 
 

Keski-Suomen ELY-keskus julkishallinnollisena toimijana ei ole yksin 

paikkatietotavoitteiden ja siihen liittyvien haasteiden keskellä (Sijainti yhdistää – 

Kansallinen… 2010; Mäkelä & Hilke 2011). Valtakunnallisesti ja 

maailmanlaajuisestikin paikkatietoasiat koetaan nykyään tärkeinä ja kehittämisen 

arvoisena. Toimivalle käytännölle on edelleen esteitä, joita pyritään poistamaan 

ministeriötasolla saakka (Sijainti yhdistää – Kansallinen… 2010). Inspire-direktiivi on 

ollut vauhdittamassa käytännön toimenpiteitä. Paikkatietoasiain neuvottelukunta on 

yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa laatinut vision paikkatiedon käytöstä 

vuodelle 2015 mennessä (Sijainti yhdistää – Kansallinen… 2010: 6):  

”Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon 

laatua ja tehostanut toimintaa julkisessa hallinnossa, elinkeinoelämässä 

ja tutkimuksessa sekä synnyttänyt tutkimuksen ja koulutuksen tukemana 

uutta liiketoimintaa ja uusia palveluja kansalaisille.”  

Suunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat laadukas ja helposti saavutettava paikkatieto, 

paikkatiedon hyödyntämisen tehostaminen julkisella sektorilla, yksityisen ja julkisen 

puolen toimiva työnjako, elämän ja yhteiskunnan prosessien laadun parantaminen sekä 

paikkatietoalan tutkimus ja koulutus (Sijainti yhdistää – Kansallinen… 2010: 6). 

Suunnitelma koskettaa niin julkista kuin yksityistäkin sektoria. 

 

Inspire-direktiivi (2007/2/EY) on Euroopan Unionin jäsenmaiden tiettyjä viranomaisia 

koskettava säädös, joka sisältää säädöksiä paikkatietoaineistojen käytölle ja 

saatavuudelle (Direktiivit. Euroopan Parlamentin… 2007; Inspire 2010). Pääpaino 

keskittyy kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien yhteen toimivuuden kehittämiseen 

vaiheittain. Tärkeimpänä tavoitteena on kehittää hajautetun ympäristöasioiden hoitoa 
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tukevaa seuranta- ja raportointijärjestelmää. Direktiivi tuli voimaan vuonna 2007, ja sen 

toimeenpanoa varten säädettiin Suomessa laki (421/2009) paikkatietoinfrastruktuurista 

vuonna 2009. Direktiivissä määritellään (Direktiivit. Euroopan Parlamentin… 2007: 1), 

että yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri eri hallinnon aloilla ja tasoilla ratkaisisi monia 

paikkatietoon liittyviä ongelmia. Suurimpia epäkohtia ovat huonosti yhteensopivat 

paikkatiedot ja -järjestelmät sekä epäselvyydet yhteiskäytössä ja saatavuudessa.  

 

3.1 Paikkatiedon käyttö julkishallinnossa ja Inspire-direktiivin huomiointi 

 

Euroopan Unionin jäsenmaat on velvoitettu Inspire-direktiivin kautta vapauttamaan 

paikkatietoaineistoja yleisesti käytettäväksi vuoteen 2019 mennessä (Tietoa Inspire-

direktiivistä 22.5.2013). Paikkatietoaineistojen vapauttaminen on eritelty tarkemmin 

tapauskohtaisesti, ja niiden toteutuminen on kirjattu lakiin. Inspire-verkoston raportin 

(Mäkelä & Hilke 2011: 20, 25) mukaan Suomen julkishallinnon organisaatioissa 

seurataan melko hyvin Inspire-direktiivin toteutumista. Kuitenkin vain joka toisessa 

organisaatiossa on nimetty direktiivin toimintaa seuraava työntekijä.  

 

Myös Suomen ELY-keskukset ovat Inspire-direktiivin alaisuudessa. ELY-keskusten 

osalta tiedon vapauttaminen tarkoittaa, että paikkatietoaineistojen on oltava toisten 

viranomaisten saatavilla (Rainio 2013). Myös yleisölle on tarjottava katselupalveluja. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Liikennevirasto (LiVi) sekä Maaseutuvirasto 

(MAVi) tuottavat ELY-keskusten kanssa yhteistyössä ELY-keskusten 

paikkatietoaineistot (Romula 2013). ELY-keskukset toimivat siis yhdessä 

kehittäjäorganisaatioiden kanssa direktiivin toteuttamisessa. ELY-keskusten sisällä 

olevat kolme eri paikkatietojärjestelmää keskustelevat siten keskenään, että osa 

paikkatietoaineistoista saadaan rajapintapalveluiden kautta käyttöön toisiin 

järjestelmiin. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on tuottanut selvityksen, jossa on tutkittu paikkatiedon 

käyttöä Suomessa sekä Inspire-direktiivin vaikutuksia vuosien 2010–2012 välisenä 

aikana (Jäsenmaan raportti… 2013).  Tuloksien mukaan tärkeimpiä 

paikkatietoaineistojen toimittajia ovat muun muassa Maanmittauslaitos, Suomen 
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ympäristökeskus ja ELY-keskukset, Väestörekisterikeskus ja Tilastokeskus. Raportissa 

kerrotaan paikkatiedon käytön lisääntyneen Suomessa viime vuosien aikana. Syinä ovat 

olleet julkisen tiedon avaaminen ja Inspire-direktiivin toimeen panemisen vaikutukset. 

Vuonna 2012 viranomaisten karttapalveluihin tuli yhteensä 475 miljoonaa 

palvelupyyntöä, joka on 70 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua selittää 

julkisen tiedon avaaminen maksuttomaan käyttöön.  

 

Julkiset organisaatiot tunnistavat kehittämistarpeensa paikkatietoa kohtaan (Mäkelä & 

Hilke 2011; Jäsenmaan raportti... 2013). Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista 

organisaatioista koki tarvetta kehittää paikkatieto-osaamistaan. Aineistojen saatavuus, 

laatu, hinnoittelu, löydettävyys sekä työkalujen käytettävyys koettiin suurimmiksi 

haasteiksi ja esteiksi hyödyntämisen kannalta. Kansalaisille on avattu monia 

paikkatietoikkunoita, ja myös suomalaiset yritykset hyötyvät paikkatiedon 

ilmaispalveluista.. Selvityksestä ovat raportoineet lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö 

(Paikkatiedon käyttö kasvaa… 2013) sekä Paikkatietoikkuna (Inspire raportti… 2013). 

 

Inspire-verkosto (Mäkelä & Hilke 2011) on tarkastellut paikkatietojen hyödyntämistä 

Suomessa julkishallinnon organisaatioiden näkökulmasta vuonna 2010 toteutetun 

selvityksen kautta. Työryhmässä on ollut laajasti mukana eri tahoja julkishallinnosta. 

Raportissa todetaan, että paikkatieto koetaan tärkeäksi asiaksi kehittää, mutta käytännön 

toimet ovat Suomessa jääneet odotettua vaimeammiksi. Asiaa on selvitetty julkisen 

puolen organisaatioille toteutetun kyselytutkimuksen avulla. Vastauksia Inspire-

verkoston tekemään kyselyyn oli tullut 86 organisaatiolta, jotka koskettavat noin 

130 000 julkishallinnon työntekijää. Samoin kuin Inspire-direktiivin tuloksissa 

(Jäsenmaan raportti… 2013), myös tämä Inspire-verkoston tekemä tutkimus paljastaa, 

että yli 90 prosenttia organisaatioista tiedostaa tarpeen kehittää paikkatieto-osaamistaan. 

Eniten osaamista kaivataan paikkatiedon peruskäyttöön ja kehittyneeseen käyttöön 

kuten yksinkertaisiin ja kehittyneempiin analyyseihin, tiedon katseluun, tiedon 

käsittelyyn sekä laskentaan. Ratkaisuksi tähän nähdään paikkatietokoulutus. 

Paikkatiedon nähtiin hyödyttävän työn tuottavuutta ja laadun parantamista, erilaisten 

tietojen saatavuutta ja tiedon monikäyttöisyyttä, päätöksentekoa ja suunnittelua, 

yhteistyön parantamista sekä asiakaspalvelua.  
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Raportissa (Mäkelä & Hilke 2011) selvisi, että eniten paikkatiedon käytön edistämiseen 

vaikuttaa organisaation johtaminen ja kulttuuri. Johtajien sitoutumisella ja 

ymmärryksellä paikkatietoasioita kohtaan oli suuri merkitys koko organisaation 

paikkatietokäyttäytymiseen. Tärkeäksi tekijäksi nousi myös työntekijöiden oma 

motivaatio ja halu uuden oppimiseen. Suurimmiksi esteiksi paikkatietojen käytölle 

koettiin osaamisen, resurssien, yhteistyön ja tiedon puute sekä vanhat ja epäyhtenäiset 

käytännöt. Hankaloittaviksi tekijöiksi mainittiin aineistojen hinnoittelu, käyttöehdot 

sekä tietojärjestelmälliset esteet. Raportin mukaan paikkatietojen menestyksellinen 

hyödyntäminen organisaatiossa on edellyttänyt yleensä kahta asiaa. Ensimmäinen niistä 

on paikkatietoinfrastruktuuri, joka mahdollistaa tietojen helpon löydettävyyden ja 

saatavuuden. Toinen tärkeä tekijä on organisaatiokulttuuri, jossa kannustetaan ja tuetaan 

uuden oppimiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönottamiseen. Raportissa todetaan, 

että merkittävä edistysaskel paikkatietoasioiden hyödyntämisessä esimerkiksi 

yksittäisessä kunnassa on voinut olla se, että yksi vaikutusvaltainen henkilö kuten 

kunnanjohtaja on ymmärtänyt paikkatietojen tarjoamat mahdollisuudet.  

 

Paikkatiedon käyttö Inspire-verkoston tekemän kyselyn perusteella keskittyi 

julkishallinnon organisaatioissa eniten paikkatiedon peruskäyttöön eli tiedon katseluun 

ja yksinkertaisten analyysien tekoon (Mäkelä & Hilke 2011: 8-9, 17–18, 21–23). 

Vastauksissa on huomioitava, että ne ovat yksittäisen tai muutaman ihmisen kuvauksia 

todellisuudesta. Toiseksi eniten paikkatietoa käytettiin tuotannossa, mittauksessa ja 

kartoituksessa. Eniten tarvetta koettiin kehittyneemmälle paikkatiedon käytölle kuten 

tiedon käsittelylle, laskennalle ja analysoinnille (62 organisaatiota). Suoraan 

johtotehtäviä ajatellen kehittämistarvetta koki 21 organisaatiota. Kymmenen 

organisaatiota halusi kehittää paikkatietoa nimenomaan päätöksenteon ja suunnittelun 

tukemisen kannalta.  

 

Manninen (2013) on selvittänyt opinnäytetyössään 13 suomalaisen yli 30 000 asukkaan 

kunnan paikkatiedon käyttöä. Hän on verrannut tuloksia erityisesti Rovaniemen 

kaupungin tuloksiin. Tutkielmassa selviää, että paikkatiedon käyttö on melko runsasta 

tutkimuskunnissa. Käyttö on vilkkainta teknisellä puolella. Paikkatiedon 
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hyödyntäminen on sitä runsaampaa, mitä suuremmasta kunnasta on kyse. Kuntien 

merkittävimpiä ongelmia ovat paikkatietojärjestelmien keskinäinen 

yhteensopimattomuus myös yhden kunnan sisällä. Lisäksi kokonaisorganisoinnin puute 

vaikeuttaa paikkatiedon hyödyntämistä. Erityisesti ylimmän johdon ja muun 

henkilöstön on tärkeää sitoutua paikkatiedon käyttöön ja kehittämiseen.  

 

3.2 Paikkatiedon käyttö ELY-keskuksissa 

 

ELY-keskuksilla ei ole vielä yhteistä paikkatietojärjestelmää. Kaikkien ELY-keskusten 

yhteistä avointa, ajantasaista ja päivittyvää paikkatietojärjestelmää kohti ollaan 

tulevaisuudessa kuitenkin menossa. Koivukari (2012) on selvittänyt 15 ELY-keskuksen 

paikkatietotarpeita kyselyn avulla. Kysely suunnattiin ELY-keskusten 

paikkatiedonkäyttäjille eli paikkatiedosta tietämättömät eivät ole vastanneet kyselyyn. 

Siinä aihetta on lähestytty kehitysnäkökulmasta keskittyen siihen, miten 

paikkatietoasioita tulisi ELY-keskuksissa kehittää. Vastaukset ovat olleet melko 

yhtenäisiä, ja niitä on tullut kaikilta vastuualueilta. Selvityksen mukaan vastaajat ovat 

tunnistaneet ongelmakohdat sekä kehitysehdotuksissaan huomioineet jatkuvasti 

vähenevät resurssit. Kuva 5 osoittaa, miten ELY-keskusten paikkatietojärjestelmät 

vuonna 2012 ovat rakentuneet. Siitä käy ilmi, että niin paikkatietopalvelujen tarjoajat, 

paikkatieto-ohjelmat, paikkatietojen selailu, vastuualueiden omat sovellukset kuin 

katselu- ja latauspalvelut asiakkaille noudattavat kukin omaa tietojärjestelmäänsä. 

Edellä mainitut paikkatietoinfrastruktuurin osat eivät keskustele keskenään, ja 

aineistojen käyttöoikeus on pääsääntöisesti omalla hallinnonalalla ulkopuolisten 

aineistotoimittajien aineistoilla. 

 

Tärkeimmät kehittämistoiveet vastaajilta ovat kohdistuneet paikkatiedon organisointiin, 

paikkatietoaineistoihin, karttapalveluihin, työasemasovelluksiin, asiakkaiden katselu- ja 

latauspalveluihin (Koivukari 2012). Kyselyn tulosten perusteella Koivukari on listannut 

tärkeimmät kehittämiskohteet. Niistä ensimmäinen on ELY-keskusten paikkatietotahon 

edustajan nimeäminen, jonka kautta muutkin tavoitteet edistyvät. Toisena on aineistojen 

käyttöoikeussopimusten jakaminen kaikille ELY-keskusten vastuualueille sekä 

työasemasovelluksille. Kolmantena ovat karttapalvelut koko ELY-keskuksen käyttöön. 
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Kehittämistoiveet ovat yhteneväiset Keski-Suomen ELY-keskuksen paikkatietoon 

liittyvien tavoitteiden kanssa.  

 

Kuva 5. Paikkatieto ELY-keskuksissa vuonna 2012 (Koivukari 2012) 
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Koskinen (2011) selvitti opinnäytetyössään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

paikkatiedon käyttöä. Käyttöä kartoitettiin yleisellä tasolla eli se ei painottunut 

tietojohtamiseen ja päätöksentekoon. Selvitys tehtiin henkilöstölle kyselyn avulla. Sen 

mukaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käytetään runsaasti paikkatietoa. 

Paikkatietoa käytetään eniten karttojen ja esitysten tekoon sekä lausuntojen ja päätösten 

tukena. Paikkatietoa kyselyyn vastanneista työssään ei kokenut tarvitsevansa ainoastaan 

viidennes vastaajista. Paikkatiedon erittäin merkittäväksi tai merkittäväksi työnsä 

kannalta koki vastaajista 58 prosenttia. Suurimpana ongelmana mainittiin tiedon puute. 

Henkilökunnalla ei ollut tietoa siitä, minkälaisissa tehtävissä paikkatietoa voisi 

hyödyntää, ja mistä paikkatietoaineistoja voisi saada käyttöönsä. Tietoa puuttui 

ylipäätään siitä, mitä paikkatietoaineistoja, sovelluksia ja -laitteita organisaatiolla on 

antaa käyttöön. Työntekijöillä oli luvat ja lisenssit ainoastaan oman hallinnonalan 

tietojärjestelmiin ja paikkatietoaineistoihin. Tässä taustalla vaikuttivat vanhat 

organisaatiorakenteet.  

 

3.3 Keski-Suomen ELY-keskuksen paikkatiedon käyttö  

 

Tutkielmani kohdetapausta ajatellen Keski-Suomen ELY-keskuksella on hyvin laajat 

varastot erilaista tietoa. Uutta tietoa on riittävästi, ja tietoaineistoja päivitetään ja 

tuotetaan jatkuvasti. Paikkatietokantoja on tällä hetkellä yhteensä noin 250–300 

kappaletta. Tieto päivittyy organisaatiolle eri instituutioiden kautta kuten esimerkiksi 

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) välittämänä. ELY-keskus käyttää paljon muun 

muassa OIVA-palvelua, joka on ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille. 

Pääasiassa tieto ELY-keskuksella on vektorimuotoista tietoa, mutta organisaatio käyttää 

myös rasteriaineistoja esimerkiksi taustakarttoina. Lisäksi käytössä olevat ruutuaineistot 

ovat pääsääntöisesti yhdyskuntarakenteeseen liittyviä aineistoja, jotka koostuvat 

250x250 metrin tilastoruuduista (Romula 2013).  

 

Organisaatiossa on tunnistettu paikkatiedon tarjoamat lukuisat mahdollisuudet, mutta 

tämänhetkisestä ja ennen kaikkea potentiaalisesta käyttäjäjoukosta ei ole tarpeeksi 

tietoa. Tulevaisuuden hahmottaminen ja ennustaminen erilaisten skenaarioiden avulla 
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olisi erittäin olennaista yhteiskunnallisia päätöksiä tekevässä organisaatiossa. Mutu-

tuntuman sijaan tavoitteena on pyrkiä saamaan todellisiin faktoihin perustuvaa tietoa. 

Tämä faktatieto on mahdollista visualisoida ja havainnollistaa paikkatiedon avulla. 

Haasteen nykyiseen toimintaan Keski-Suomen ELY-keskuksella luo avoimen tiedon 

puute. Tämä haaste voi estää koko tietoketjun liikkumisen organisaatiossa. Työntekijät 

pääsevät katsomaan vaivattomasti pääasiassa vain oman vastuualueensa 

paikkatietoaineistoja. Huomio kiinnittyy tutkielmassani enemmän siis Crainin ja 

MacDonaldin (1984) mallin vaiheisiin kaksi ja kolme eli tiedon analyysisovellutukset 

sekä käsittely- ja hallintasovellutukset. 

 

4. Tutkielman viitekehys 

 
Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu teoriaosuudessa esittelemieni 

kokonaisuuksien varaan. Siihen on otettu mukaan myös Keski-Suomen ELY-keskuksen 

ja laajemminkin muiden ELY-keskusten nykyisen tilanteen haasteita paikkatiedon 

osalta. Omassa tutkimuksessani on nähtävissä sama kolmijakoisuus, mikä on 

teoriaosuuden aikana tullut useiden kirjoittajien kautta ilmi (Crain ja MacDonald 1984; 

Choo 1998; Wiig 2004; Lovett & Appleton 2008). Erityisessä keskiössä on 

paikkatietosovellusmallin (Crain ja MacDonald 1984) avulla hahmottaa 

tutkimuskohteen nykytilannetta. Keskeisiä tekijöitä ovat jo olemassa olevan tiedon 

hyödyntäminen, paikkatiedon nykyinen käyttö erilaisten menetelmien kautta sekä 

paikkatieto päätöksenteon, tietojohtamisen sekä tulevaisuuskuvan hahmottamisen ja 

ennakoinnin välineenä. Viitekehystäni havainnollistan kuvan 6 avulla.  
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Kuva 6. Tutkielman viitekehys 

 

 

5. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
 

Tämä tutkielma edustaa ideografista tiedettä. Ideografinen tiede tarkoittaa, että 

tutkimuksessa keskitytään ennen kaikkea kuvaamiseen ja ymmärtämiseen (Allport 

1946: 22). Tutkielman kautta pyritään selittämään ja kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä sen 

sijaan, että yritettäisiin löytää kaiken kattavaa lainalaisuutta siitä nomoteettisen tiedon 

tapaan. Tutkielmani noudattaa induktiivisen ja deduktiivisen päättelyn välimaastoa, 

abduktiivista päättelyä. Abduktiivisessa päättelyssä tutkimus on teoriasidonnaista 

(Tuomi & Sarajärvi 2013: 95). Tällöin aineiston analyysi ei perustu suoraan teoriaan, 

mutta analyysivaiheessa on mahdollista nähdä kytkennät siihen (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006: 15–16). Taustalla on johtoajatus, joka ohjaa tutkimuksen etenemistä. 

Teoria tai viitekehys ei synny pelkästään havaintojen perusteella kuten induktiivisessa 

PAIKKATIETO 

 tiedon 

muokkaus 

 analysointi 

 tiedon  

yhdistely 

 visualisointi 

 tekniikka 

 

TIETO-

JÄRJESTELMÄT 

 päivittyvä  

luotettava tieto 

 

PÄÄTÖKSENTEKO 

 skenaariot 

 ennakointi- 

tieto 

 valmiit  

(kartta-)  

esitykset 

 asiantuntijat 

TIEDON 

 KERUU 

TIEDON  

ANALYSOINTI 

TIEDON  

KÄYTTÖ 

HAASTE:  

avoimen tiedon 

saanti eri 

tietojärjestelmistä 



32 

 

päättelyssä (Grönfors 1985: 33–37). Viitekehys on ennakkoasetelma, jota testataan 

empirian avulla.  

 

Tutkimusaineiston perusteella on mahdollista hahmottaa tutkimuskohdetta koskevaa 

tietoa paikkatietoon liittyen. Näitä tuloksia voi mahdollisesti rinnastaa muihin ELY-

keskuksiinkin. Tällainen tutkimus ei sisällä varsinaisia hypoteeseja ennen tutkimusta 

kuten deduktiivinen tutkimus. Tämä on tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle. 

Hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkielman tekijällä ei ole ollut tutkielmaa 

aloittaessaan mustavalkeaa ennakko-oletusta tai tutkimustulosta mielessään. (Eskola & 

Suoranta 1998: 19–20). Sen sijaan voidaan puhua premisseistä eli ennakkopäätelmistä 

(Metsämuuronen 2006: 395). Premissit tutkielmassani tarkoittavat ennakko-oletuksia, 

jotka ovat olleet olemassa jo ennen aineiston hankintaa. Ennakko-oletukset ovat 

ohjanneet esimerkiksi kysymysten muotoilua kyselyssä.  

 

Legitimiteetti tutkimuskielessä tarkoittaa, että tutkimus on yleisesti hyväksyttyä ja 

oikeutettua (Häkli 1999: 15–16). Tällainen tutkimus on yhteiskunnallisesti ja 

tieteellisesti arvostettua. Arvostus taas määräytyy tieteentekijöiden keskeisessä 

kommunikoinnissa ja yhteiskunnallisissa sovelluksissa aiheen ympärillä. Haastavaksi 

aiheen tekee se, että metodologisia suuntauksia on niin monia. Omassa tutkielmassani 

pyrin kohti legitimiteettiä siten, että noudatan tieteen tekemisen yleisiä periaatteita. 

Olen myös arvioinut tutkielman lopussa tuloksia Tuomen ja Sarajärven 

luotettavuusvertailutaulukon (2013: 138–139) avulla. 

 

Ontologia on metafysiikan yksi muoto eli oppi olemassa olosta (Hubbard ym. 2002: 5). 

Se on filosofian haara, joka tarkastelee luonnon ja toimintojen todellisuutta ja 

olemassaoloa. Epistemologia eli tieto-oppi selvittää sitä, millä tavalla perusteltua 

tieteellisen tiedon pitää olla, jotta se olisi täysin varmaa tietoa (Häkli 1999: 17). Se on 

teoriaa tiedosta ja kertoo, miten maailmasta voidaan tietää (Hubbard ym. 2002: 5-6). 

Luonnon- ja ihmismaantieteilijöillä on ollut erilainen tapa ymmärtää, mikä on 

tieteellisesti pätevää tietoa. Ihmismaantiede korostaa tulkinnallista ja selittävää otetta. 

Tutkielmani ontologiaa ajatellen olemassa olevat ilmiöt, tietojohtaminen, päätöksenteko 
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ja paikkatiedon tietotaso eivät ole näkyviä ilmiötä. Ne voidaan kuitenkin tavoittaa 

kokemuspohjaisesti eli empiirisesti kyselyyn vastanneiden henkilöiden kautta.  

 

Objektiivisuutta ja tutkijan roolia on myös tärkeää pohtia. Objektiivisuus tutkijana 

tarkoittaa sitä, että tutkija ei sekoita tutkimuskohteeseensa omia asenteitaan, 

arvostuksiaan ja uskomuksiaan (Eskola & Suoranta 1998: 16-18; Hubbard ym. 2002: 8-

10). Käytännössä objektiivisuutta on mahdotonta saavuttaa koskaan täydellisesti, koska 

tutkijaa ohjaa aina oma tausta. Eskolan ja Suorannan mukaan objektiivisuus onkin 

mahdollista saavuttaa omien subjektivisuuksiensa tunnistamisen kautta. Tämä tarkoittaa 

siis omien tarkoitusperien tunnistamista ja niiden tiedostamista koko tutkimusprosessin 

ajan. Tutkimuskohteeni näkökulmasta oma objektiivisuuteni on helppo saavuttaa, koska 

en tunne organisaatiota ja sen henkilökuntaa tarkemmin.  

 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Maantiede on siitä juuri mielenkiintoista, että vaikka se sijoittuukin Oulun yliopistossa 

luonnontieteelliseen tiedekuntaan, on siinä silti vähintään yhtä paljon ihmistieteitä kuin 

luonnontieteitä. Varsinkin puhuttaessa kulttuurimaantieteestä ihmistieteiden opit 

soveltuvat paremmin käytettäviksi kuin perinteiset luonnontieteelliset ja usein 

kvantitatiiviset menetelmät. Tutkielmani etenee kvalitatiiviselle tutkimukselle 

tyypillisen prosessiluonteen mukaisesti (Eskola & Suoranta 1998: 15–16, 72–73). Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkimussuunnitelmani on elänyt ja muokkautunut koko tutkielman 

teon ajan. Toinen keskeinen seikka on se, että tutkimuksen eri vaiheet nivoutuvat 

yhteen. Tulkinta ei ainoastaan sijoitu analyysivaiheeseen, vaan se seuraa mukana 

tutkielman kaikissa vaiheissa. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että on 

tehtävä paljon valintoja ja osattava perustella ne riittävän hyvin. Näitä valintoja on 

tehtävä usein paljon enemmän kvantitatiiviseen tutkimukseen verrattuna, koska 

kvalitatiivinen tutkimus ei ole niin suoraviivaista ja noudata tiettyä kaavaa. Laadullista 

aineistoa voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Valinta on tutkijan. Näin ollen 

kvalitatiivinen tutkimus sisältääkin usein henkilökohtaista pohdintaa, jolla puretaan auki 

tutkimuksen rakennetta. Omassa tutkielmassani tämä on tarkoittanut erilaisten 

valintojen tekemistä jo alusta lähtien: mikä menetelmä, mikä teoria, mihin vastauksiin 
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keskityn kyselyssä tai miten niitä tulkitsen? Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa katsoa 

tutkimuskysymyksiä ja myöhemmin vastauksia. Tarkoitus ei ole pyrkiä aukottomaan 

mustavalkeaan totuuteen, vaan hahmottaa ja selvittää nykyistä tilannetta. 

 

On tärkeää mainita, että tutkimuskenttä ei nykyään jaa kvantitatiivista ja kvalitatiivista 

tutkimusta omiksi toisiaan vierastaviksi haaroiksi (Eskola & Suoranta 1998; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006: 97; Alasuutari 2011: 34–37). Niitä ei tarvitse tarkastella 

vastakohtaisina toisilleen, vaan ne voi nähdä tukemassa ja paikkaamassa toisiaan. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voi siis olla kvantitatiivisia piirteitä. Omassa 

tutkielmassani tämä tulee näkyviin siinä, että vastauksia on yhteensä 64 henkilöltä. 

Tämän aineiston avulla pystytään jo sanomaan joitakin yleistyksiä, eikä kyseessä ole 

ainoastaan tapausten tutkiminen. Silti tutkimusotteeni on enemmän kvalitatiivisen 

tutkimuksen tapaan selittävä ja tulkinnallinen. Universaalin yleistämisen sijaan 

tavoitteena on paikallinen selittäminen ja ymmärtäminen.  

 

5.2 Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan rajattua kokonaisuutta tai yksittäistä tapahtumaa. Siinä 

käytetään usein eri menetelmillä saatua tietoa. Mitä-, miten- ja miksi-kysymykset ovat 

olennaisia, ja niiden avulla tutkitaan, kuvataan ja selitetään tapausta (Yin 2009: 8-11; 

Saarela-Kinnunen & Eskola 2010: 190–192). Keskeistä tapaustutkimukselle on se, että 

tutkittava aihe muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden. Tapaustutkimus ei rajoita 

menetelmävalintoja, sillä kyseeseen käyvät niin kvalitatiiviset kuin kvantitatiivisetkin 

menetelmät. Usein kuitenkin tutkimusten käsittely perustuu laadullisen tutkimuksen 

arvoille (Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka 2006: 43–44). Tapaustutkimus onkin 

kirjava käsite, ja periaatteessa kaikkien laadullisten tutkimusten voidaan katsoa olevan 

tapauksen tutkimusta. Pääperiaatteena on pyrkiä lisäämään ymmärrystä tutkittavasta 

asiasta. Suurimpana tavoitteena ei kuitenkaan ole yleistettävän tiedon saanti. 

Tapaustutkimus on yleensä valittu menetelmäksi, kun kohdetta halutaan tarkastella sen 

olosuhteita ja taustoja valottaen. Mahdollisesti tuloksia voidaan yleistää myös 

laajempaan kontekstiin (Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka 2006: 43–44; 

Saarela-Kinnunen & Eskola 2010: 194–196). 
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Oma tutkielmani edustaa tapaustutkimusta. Se kertoo yksittäisestä rajatusta tapauksesta, 

ja siinä on sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia piirteitä. Aihe on rajattu koskemaan 

paikkatietoa ja sen käyttöä johtamisessa ja päätöksenteossa. Analysointi on tapahtunut 

kvalitatiivisin menetelmin. Tulokset koskettavat täsmällisesti vain Keski-Suomen ELY-

keskusta, mutta mahdollisesti niitä voidaan rinnastaa myös muihin Suomen ELY-

keskuksiin ja muihin valtion organisaatioihin.  

 
5.3 Lomakehaastattelu 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksella on jo jonkin verran paikkatiedon käyttäjiä. 

Tutkielmani onkin lähtenyt liikkeelle kyselyn (Liite 1) kautta, jolla on kartoitettu tämän 

hetkinen tilanne paikkatiedon käytön osalta. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, ja 

kysely on tehty lomakehaastattelun avulla. Vastaavissa paikkatiedon tutkimuksissa on 

käytetty puolistrukturoitua kyselylomaketta tutkimusmetodina (Koskinen 2011: 30; 

Mäkelä & Hilke 2011: 7; Manninen 2013: 30). Esitutkimuksen kaltainen kysely on ollut 

tässä tapauksessa tarpeellinen (Hakala 2010: 21), koska sen avulla on kartoitettu 

organisaation työntekijöiden paikkatiedon tietämisen tasoa. 

 

Kysely eli lomakehaastattelu on reaktiivinen tiedonkeruumenetelmä eli se pyrkii 

selvittämään tajunnan sisältöä (Hirsjärvi & Hurme 1993: 14, 27). Kysely on yksi 

haastattelun muoto. Haastattelun tunnusmerkkejä voidaan hahmottaa ainakin viisi:  

1. ennalta suunniteltu 

 2. haastattelijan alulle panema ja ohjaama 

3. haastattelija joutuu usein motivoimaan haastateltavaa ja pitämään 

haastattelua yllä 

4. haastattelija tuntee roolinsa ja haastateltava oppii sen 

5. haastateltavan on luotettava siihen, että hänen kertomisiaan käsitellään 

luottamuksellisesti 

 

Oman tutkielmani kannalta edellä mainitut teemat ovat hyvin havaittavissa kyselystäni. 

Kysely oli hyvin suunniteltu; työstin sitä paljon ohjaajiltani saatujen ja pilottikyselyyn 
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vastanneiden henkilöiden kommenttien pohjalta. Toista tunnusmerkkiä ajatellen 

organisoin haastattelun ja toteutin sen itse käytännössä. Kolmannen teeman mukaisesti 

pyrin tekemään saatekirjeestä (Liite 2) mahdollisimman kannustavan ja innostavan. 

Lähetin myös ensimmäisen kierroksen jälkeen lomakkeen uudelleen vastattavaksi, ja 

painotin toisessa saatekirjeessä entistä enemmän vastaamisen tärkeyttä. Neljännen ja 

viidennen teeman mukaan minä kyselyn tekijänä olin vastuussa siitä ja sen 

luotettavuudesta, ja tarvittaessa olisin vastannut lisäkysymyksiin.  Suurimpana tekijänä 

oli se, että käsittelin kyselyn vastaukset.  

 

Kysely on ollut poikittaistutkimus eli se on perustunut poikkileikkausaineistoon. 

Poikittaistutkimuksen periaatteiden (Vastamäki 2010: 128) mukaisesti vastauksia on 

kerätty useilta vastaajilta samanaikaisesti siten, että jokaisella on ollut yhden kerran 

mahdollisuus vastata kyselyyn. Uusintakysely on tosin lähetetty yleisen sähköpostilistan 

kautta kaikille vastaajille, mutta siinä on varmistettu se, etteivät jo kerran vastanneet voi 

vastata kyselyyn enää uudelleen. Poikkileikkausaineisto mahdollistaa sellaisten 

analyysien teon, joilla voidaan kuvailla eri ilmiöitä. 

 

5.4 Kyselyn rakenne ja sen toteutuminen 

 

Kyselyn rakenne on noudattanut sekä strukturoidun että puolistrukturoidun haastattelun 

periaatteita. Strukturoidussa haastattelussa kysymykset ja niiden järjestys ovat samat 

kaikille vastaajille (Eskola & Suoranta 1998: 87; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006: 56–57; Metsämuuronen 2011: 118; Tuomi & Sarajärvi 2013: 74–77). 

Kysymyksillä on siis sama merkitys kaikille. Vastausvaihtoehdot on annettu valmiina, 

ja niistä vastaaja on valinnut itselleen parhaiten sopivimman. Valmiita 

vastausvaihtoehtoja tehdessä tärkeää on ollut kiinnittää huomiota siihen, että jokainen 

vastaaja löytää itselleen sopivan vaihtoehdon (Valli 2010: 125). Valmiit 

vastausvaihtoehdot ovat tarvittaessa sisältäneet myös avoimen vastausvaihtoehdon 

tekstitiloineen. Vastausvaihtoehdot ovat vaihdelleet kahden ja kahdeksan vaihtoehdon 

välillä. Valittavina vaihtoehtoina on ollut sekä yhden että useamman valinnan 

mahdollistavia kysymyksiä. 
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Koska valmiiksi annetuilla vastausvaihtoehdoilla ei saada kovin syvällistä tulkintaa 

aiheesta, koin tarpeelliseksi myös avoimet kysymykset kyselyssä. Nämä avoimet 

kysymykset ovat noudattaneet puolistrukturoidun haastattelun periaatteita (Eskola & 

Suoranta 1998: 87; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006: 56–57; Tuomi & 

Sarajärvi 2013: 74–77). Puolistrukturoitua haastattelua voidaan kutsua myös 

teemahaastatteluksi. Siinä kysymykset ovat samat kaikille vastaajille, mutta valmiiden 

vastausvaihtoehtojen sijaan haastateltava vastaa kysymyksiin omin sanoin. Tällöin 

kysymysten teemat on mietitty tarkasti, jolloin vastausten hajaantumista pystytään 

estämään. Puolistrukturoidut kysymykset eivät olleet kyselyssä pakollisina 

strukturoitujen kysymysten sijaan. Tässä kyselyssä avoimien kysymyksien yksi suurin 

syy on ollut pyrkiä niiden avulla löytämään vastausten joukosta uusia ideoita 

paikkatiedon käytön kehittämiseen. Myös vastaajien henkilökohtainen ääni on 

mahdollista saada paremmin kuuluville avoimien kysymysten kautta (Valli 2010: 126). 

Toisaalta on kuitenkin vaarana, että avoimiin kysymyksiin jätetään vastaamatta, koska 

ne koetaan työläiksi. Toinen vaara voi olla myös se, että avoimen kysymyksen vastaus 

ei vastaa kysymykseen vaan sen ohi. 

 

Työpaikkojen sähköposteihin ja henkilökohtaisiinkin sähköposteihin tulee nykyään 

paljon kyselyitä (Valli 2010: 103–104). Vaikka kyselyn lähettäminen sähköisesti onkin 

sinällään helppoa, suurin haaste on saada henkilöt vastaamaan kyselyyn. Tämän tähden 

kyselyn rakennetta on aina syytä miettiä erityisen huolella. Kyselyn kysymysten 

halusinkin olevan mahdollisimman yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä, mutta silti 

kartoittavia. Tässä auttoi se, kun kysymysongelmat tiedettiin jo varhaisessa vaiheessa. 

Testi- eli pilottikysely tehtiin noin kymmenelle eri ihmiselle, joista osalle paikkatieto oli 

tuttua jo ennestään ja osalle taas aivan tuntematonta. Kyselyä muokattiin pilottikyselyn 

palautteen mukaisesti. Kyselyn pilottivaiheeseen kuului myös webropol-ohjelman 

käytön opettelu ja haltuunotto. Lopullinen kysely kysymyksien avulla pyrki 

tavoittamaan niin paikkatietoa työssään aktiivisesti käyttävät, sitä ollenkaan 

käyttämättömät kuin mahdolliset tulevaisuuden potentiaaliset käyttäjät. Kyselyn lopussa 

oli itse kyselyyn liittyvä vapaita kommentteja -osio, jossa sai esittää mielipiteitä niin 

kyselyn rakenteeseen kuin sisältöönkin liittyen.  
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Kyselyn otantana oli koko perusjoukko eli Keski-Suomen ELY-keskuksen 230 

työntekijää. Näin ollen tutkielmassani ei tarvinnut miettiä otannan ottamista erilaisin 

menetelmällisin keinoin. Vastaajat toimivat itsenäisesti kyselyä tehdessään. Jokaiselta 

kyselyyn osallistujalta kysyttiin nimenomaan henkilökohtaista vastausta asiaan. 

Kyselyyn vastaaminen perustui täysin vapaaehtoisuuteen. Tämä osaltaan parantaa 

vastausten luotettavuutta ja on eettistä tutkimuksen teontapaa (Eskola & Suoranta 1998: 

93–94; Tuomi & Sarajärvi 2013: 131). Kyselyä johdatteli ohjeistava saatekirje (Liite 2), 

jossa pyrittiin korostamaan, mitä henkilö itse ja organisaatio hyötyy vastaamisesta. 

Saatekirjeen tärkeys korostui, koska ihmisiä ei tavattu kasvotusten (Valli 2010: 105, 

109). Siinä kerrottiin myös kyselyn luotettavuudesta ja anonymiteetistä.  

 

Kysely suoritettiin sähköpostin välityksellä webropol-ohjelmistoa hyödyntäen. Tämä oli 

nopea ja kustannustehokas tapa tehdä kyselyä (Valli 2010: 109, 113). Myös 

uusintakyselyn tekeminen oli mutkatonta, koska se onnistui yhden lisäsähköpostin 

välityksellä. Sähköisen kyselyn yksi etu on se, että vastaajat voivat rauhassa keskittyä 

miettimään vastauksiaan. Vastaaja ei välttämättä muistaisi esimerkiksi kaikkia 

käyttämiään paikkatietoaineistoja, jos asiasta kysyttäisiin suullisesti. Vastausten 

syöttäminen on lisäksi huomattavan yksinkertaisempaa, koska tiedostot ovat jo 

sähköisessä muodossa. Tämä ennaltaehkäisee lyöntivirheiden mahdollisuuden. 

Sähköisen kyselyn vaarana on alhainen vastausprosentti. Erityisesti vanhemmat ihmiset 

ovat usein tottuneempia vastaamaan konkreettisiin paperikyselyihin, kun taas 

nuoremmat saattavat suosia sähköisiä versioita.  

 

Lomakkeen pituus pyrittiin rajaamaan riittävän lyhyeksi, jotta vastaajien motivaatio 

kyselyn täyttämiseen säilyisi loppuun saakka. Tässä tapauksessa lomake jakaantui 

neljälle eri vastaussivulle, ja tämä oli näkyvillä myös vastaajalle koko kyselyn ajan. 

Vastaamismotivaatio ja -innokkuus yleensä nimittäin vähenevät kyselyn edetessä, ja 

tällöin vastausten luotettavuus voi heiketä (Valli 2010: 105–106). Kyselyssä pyrittiin 

välttämään vierassanojen käyttöä mahdollisimman pitkälle. Vierassanojen käyttö ja 

huonot sanavalinnat voivat aiheuttaa tuskastumista vastaajassa. Selkokielisellä kyselyllä 

yritettiin saada myös paikkatiedosta tietämättömät vastaamaan. Termi paikkatieto oli 

selitetty sekä sanoin että kuvin kyselyssä. Kysymykset olivat myös henkilökohtaisessa 
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muodossa, jolloin vastaaminen tuntui luonnollisemmalta. Vastausvaihtoehdot oli 

numeroitu vastausten käsittelyä silmälläpitäen. Tätä kaikkea voidaan kutsua 

operationalisoinniksi. Yleensä termi liitetään kvantitatiiviseen tutkimukseen, koska 

perinteisesti sitä on käytetty mittaamaan tutkimusteemaa numeraalisesti (Eskola & 

Suoranta 1998: 75–80). Termiä voidaan käyttää kuitenkin myös kvalitatiivisen 

tutkimuksen yhteydessä. Tällöin se tarkoittaa, että teoreettiset käsitteet puretaan 

vastaajalle ja termiä ennen käyttämättömällekään ymmärrettävään muotoon. Myös 

numeroita ja tekstiä sisältävien kyselyvastausten avaamista kielelliseen muotoon 

voidaan kutsua operationalisoinniksi.  

 

Ensimmäisen vastauskierroksen aikana (17–26.4.2013) vastauksia kyselyyn tuli 35 

kappaletta, ja uusintakierroksen (29.4.–8.5.2013) jälkeen vastauksia oli kertynyt 

yhteensä 64 kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui siis 27,8 prosenttia. 

Vastausprosentti on aika alhainen, mutta tämä on hyvin tyypillistä sähköiselle 

kyselytutkimukselle (esim. Valli 2010: 113). Vastausprosentti on melko samanlainen 

myös Inspire-verkoston tekemän kyselyn kanssa, jossa vastausprosentti oli 31 prosenttia 

(Mäkelä & Hilke 2011: 7). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tehdyn opinnäytetyön 

kyselyn vastausprosentti oli hiukan korkeampi 36 prosenttia (Koskinen 2011: 32). 

Tutkielmani kyselyn oli avannut tietokoneen näytölle vastaamatta 29 henkilöä.  

 

Taustakysymys on kysymys, jonka avulla tiedustellaan jotain perusominaisuutta (Valli 

2010: 104). Tällainen voi olla esimerkiksi selittävä muuttuja, jonka suhteen asioita 

tarkastellaan. Tämän tutkielman kyselyn alussa oli yksi taustakysymys, jolla määriteltiin 

työntekijän vastuualue (Kuva 7). Kuvasta näkee, että elinkeinovastuualueella on ollut 

eniten vastauksia (21 kappaletta). Ympäristövastuualueella vastauksia on 19, yhteisistä 

yksiköistä 16 ja liikennevastuualueella kahdeksan kappaletta. Absoluuttiset lukumäärät 

eivät kuitenkaan ole suhteutettavissa keskenään, koska henkilökuntamäärä on erilainen 

kullakin vastuualueella. Muille taustakysymyksille tutkielmassa ei ollut tarvetta, koska 

esimerkiksi henkilön sukupuolella tai iällä ei ole merkitystä vastausten kannalta. 

Vastauksia ei myöskään tarkastella vastuualueittain, vaikka sekin olisi ollut mahdollista 

webropol-ohjelman avulla.  
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Kuva 7. Kyselyyn vastaajat vastuualueittain Keski-Suomen ELY-keskuksessa 

 

6. Aineiston analysointi: Teoriasidonnainen sisällönanalyysi sekä jakaumat 

 
Laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan jakaa karkeasti neljään eri vaiheeseen (Tuomi 

& Sarajärvi 2013: 91–94). Ensimmäiseksi on päätettävä, mikä aineistossa kiinnostaa 

eniten. Tässä ohjaamassa ovat olleet jo aikaisemmin asetetut tutkimuskysymykset. 

Toiseksi aineisto litteroidaan tai koodataan. Aineistoani ajatellen tämä tarkoittaa 

muistiinpanoja ja jäsentelyjä tärkeistä teemoista. Kolmanneksi aineistoa luokitellaan, 

teemoitellaan ja / tai tyypitellään ja tarvittaessa kvantifioidaan. Neljäs vaihe on 

yhteenvedon tekeminen. Aineiston analysoinnissa olen käyttänyt realistista 

analyysiotetta. Tämä tarkoittaa sitä, että olen pyrkinyt selvittämään mitä aineistossa on 

ja mitä kerrottavaa sillä on tutkittavasta aiheesta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006: 95–96; Eskola 2010: 186). Tyypillisiä realistisia analysointimenetelmiä ovat 

teemoittelu, tyypittely, sisällönanalysointi ja kvantifiointi. Kyselyn puolistrukturoidut 

eli avoimet kysymykset analysoin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. 

Strukturoidut eli monivalintakysymykset taas analysoin jakaumien eli diagrammien 

avulla.  

 

Sisällönanalyysin voi nähdä sekä teoreettisena kehyksenä tutkimukselle että yksittäisenä 

metodinakin (Tuomi & Sarajärvi 2013: 91). Tutkielmassani käytän sisällönanalyysiä 

enemmän teoreettisena kehyksenä kuin puhtaana metodina. Sisällönanalyysissä 
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aineiston tarkastelu tapahtuu eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsimällä sekä 

tiivistämällä (Tuomi & Sarajärvi 2013: 103–104). Sisällönanalyysissa tarkastellaan 

tekstimuotoista aineistoa, olipa se sitä valmiina tai siksi muutettua. Tavoitteena on 

pyrkiä muodostamaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus sekä 

sitoa tulokset teoreettiseen viitekehykseen ja muihin tutkimustuloksiin. 

Teoriasidonnaista analyysiä voidaan kutsua myös teoriaohjautuvaksi analyysiksi. 

Teoriasidonnaisessa analyysissä on kytkentöjä teoriaan ja viitekehykseen (Eskola 2010: 

182–183; Tuomi & Sarajärvi 2013: 95–100). Omassa tutkielmassani tämä tarkoittaa 

kytkentöjä viitekehykseen ja siinä ilmitulleeseen kolmijakoon (Kuva 6 luvussa 4) 

analyysin aikana.  

 

Sisällönanalyysin vaiheet teoriasidonnaisessa analyysissa noudattavat Tuomen ja 

Sarajärven (2013: 117) mukaan samoja periaatteita kuin aineistolähtöinenkin analyysi. 

Käytän aineiston analysoinnissa Milesin ja Hubermanin (1994: 10–12) aineistolähtöisen 

analyysin kolmivaiheista prosessia. Ensimmäinen vaihe on aineiston redusointi eli 

pelkistäminen, toinen vaihe on aineiston klusterointi eli ryhmittely ja kolmas vaihe on 

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Ero aineisto- ja teoriasidonnaisen 

analyysin välillä muodostuu nimenomaan kolmannen vaiheen ympärille teoreettisten 

käsitteiden muodostumiseen. Teoriasidonnaisessa analyysissä teoreettiset käsitteet ovat 

olemassa jo valmiina, kun taas aineistolähtöisessä ne luodaan aineiston perusteella 

(Tuomi & Sarajärvi 2013: 117). Aineiston analysoinnissa on aina automaattisesti 

mukana myös tulkintaa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006: 96). Aineistoa ei 

nimittäin voi analysoida täysin puhtaan objektiivisesti, vaan tutkimuksen tekijän 

persoona on aina jotenkin läsnä.  

 

Aineiston redusointi tarkoittaa sitä, että analysoitavasta tiedosta karsitaan tutkimuksen 

kannalta epäolennainen tieto pois (Tuomi & Sarajärvi 2013: 109–110). Tämä voi 

tapahtua niin informaatiota tiivistämällä kuin sitä osiin pilkkomallakin. Aloitin aineiston 

analysoinnin lukemalla tarkasti kyselyn vastauksia. Tein muistiinpanoja ja 

alleviivauksia sekä kokosin avoimien vastauksien alkuperäisiä versioita ja pelkistettyjä 

muotoja taulukoksi (Taulukko 1). Avoimia vastauksia oli paljon, joten keskityin 

vastauksissa niihin teemoihin, joita käsiteltiin tutkimuskysymyksissä sekä teoreettisessa 
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viitekehyksessä. Näin ollen aineiston redusointi- ja klusterointi-vaiheet linkittyvät 

osittain päällekkäin. En numeroinut vastauksia, koska kysely oli täysin anonyymi. En 

siis päässyt näkemään, miten saman henkilön vastaukset suhteutuivat toisiinsa. 

Vastaukset eivät välttämättä vastanneet aina suoraan itse kysymykseen, mutta 

paljastivat kuitenkin jotain olennaista aihepiirin kannalta. Vastauksien sisältöä tai 

kirjoitusvirheitä ei ole muokattu. 

 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston redusoinnista  

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

 
Ennakointitoiminnan kehittämisessä ja eri asioiden 

yhdistelyssä. 
 

 
Ennakointitiedon kehittäminen 

 
Liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaille 

 
Konkreettinen taloudellinen  
hyöty 
 

 
Kiinteistöselvitysten teossa, tulvasuunnittelussa ym. 

 
Selvitysten, suunnitelmien ja 

ennakointitiedon kehittäminen 
 

 
Ennen päätöksentekoa voisi hakemuksia arvioidessa 

tarkistaa paikkatiedoista, pitääkö hakemuksen olettamukset 

tai väittämät kohderyhmistä ja hyödynsaajista määrällisesti 

ja laadullisesti paikkansa. Tällä on tärkeä merkitys 

rahoituspäätöksen kannalta. 
 

 
Päätöksenteko: 

rahoituspäätökset 

 
Se hyödyntää jo - nopeuttaa asioiden käsittelyä... 
 

 
Nopeutta päätöksentekoon 

 

 

 

 

Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa klusteroinnissa aineiston alkuperäisiin ilmauksiin 

tutustutaan tarkasti (Tuomi & Sarajärvi 2013: 110–111). Niistä etsitään yhdistäviä ja 

erottavia tekijöitä ryhmittelemällä ja luokkia yhdistelemällä. Luokittelun aikana aineisto 

tiivistyy, kun yleisimmät käsitteet sisältävät yksittäisiä tekijöitä. Klusteroinnin avulla 

muodostuu pohja tutkimuksen perusrakenteelle ja sen aikana saadaan myös alustavaa 

luonnehdintaa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Klusteroinnin aikana 
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pelkistetyistä ilmauksista kokosin alakäsitteitä (Taulukko 2). Alaluokka-käsitteet 

nimesin viitekehyksen avainsanojen avulla.   

 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

 
Ennakointitiedon kehittäminen 
 

Ennakointitieto 

 
Konkreettinen taloudellinen hyöty 
 

Kaupallinen toiminta 

 
Selvitysten, suunnitelmien ja ennakointitiedon kehittäminen 
 

Suunnitelmat, ennakointitieto 

 
Päätöksenteko: rahoituspäätökset 
 

Päätöksenteko 

 
Nopeutta päätöksentekoon 
 

Nopeampi päätöksenteko 

 

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa abstrahoinnissa teoriasidonnainen analyysi eroaa 

aineistolähtöisestä analyysistä (Tuomi & Sarajärvi 2013: 117). Teoriasidonnaisessa 

analyysissä teoreettiset käsitteet tuodaan valmiina aikaisemmasta teoriasta tai 

viitekehyksestä. Yläluokkajaottelu on tehty muodostamalla kolme eri kategoriaa 

viitekehyksestä, jotka ovat tietojärjestelmät, paikkatieto ja päätöksenteko. Pääluokan 

jaottelussa on käytetty Crainin ja MacDonaldin paikkatiedon kolmivaiheista 

kehityskaarijaottelua (1984): tiedon keruu, tiedon analysointi sekä tiedon käyttö 

(Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston abstrahoinnista 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 
Ennakointitieto 
 

Päätöksenteko Tiedon käyttö 

 
Kaupallinen toiminta 
 

Päätöksenteko Tiedon käyttö 

 
Suunnitelmat, ennakointitieto 
 

Päätöksenteko Tiedon käyttö 

 
Päätöksenteko 
 

Päätöksenteko Tiedon käyttö 

 
Nopeampi päätöksenteko 
 

Päätöksenteko Tiedon käyttö 

 

Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin lopuksi oli mahdollista laskea yhteen, kuinka 

monta kertaa alkuperäiset ilmaukset esiintyivät kussakin pääluokassa. Tällöin 

muodostui tarkempi käsitys siitä, miten tulokset suhteutuvat Crainin ja MacDonaldin 

(1984) paikkatiedon kehityskaareen.  

 

7. Tulokset 
 

Saturaatio tarkoittaa tietyn kyllääntymisasteen saavuttamista vastauksille (Eskola ja 

Suoranta 1998: 62–64). Tällöin vastaukset alkavat toistaa itseään, jolloin aineistoa 

katsotaan saadun riittävä määrä. Tässä tutkielmassa saturaatioastetta ei voitu tarkasti 

määrittää, koska vastaajia ei voitu pakottaa vastaamaan. Tämä olisi eettistenkin 

periaatteiden vastaista. Vastausten perusteella ei voida siis todeta saavutetun 

saturaatioastetta, koska vastaukset eivät vielä suuressa määrin alkaneet toistaa itseään. 

Vastaukset on jaoteltu tutkimuskysymysten asettelemien teemojen mukaisesti. Koska 

vastausprosentti ei ollut sata prosenttia, on tärkeää muistaa vastausten edustavan 

vastanneiden joukkoa tutkimuskohteessani.   

 

Tuloksissa keskitytään tarkastelemaan Keski-Suomen ELY-keskuksen paikkatiedon 

tämän hetkistä hyödyntämistä painottaen tarkastelussa erityisesti tietojohtamista ja 



45 

 

päätöksentekoa. Aihealuetta rinnastetaan kuitenkin koko ajan muihin kyselyssä esiin 

nousseisiin teemoihin, jotta tietojohtaminen ja päätöksenteko saavat todellisen 

painoarvonsa aihepiirin ympärillä. Erityisessä keskiössä on Crainin ja MacDonaldin 

(1984) paikkatiedon kehityskaari (Kuva 4 luvussa 2.5), joka on yhteneväinen Lovettin 

ja Appletonin (2008) kehitysmallin kanssa. Crainin ja MacDonaldin mallissa 

paikkatiedon ja päätöksenteon suhde jakaantuu kolmeen vaiheeseen eli tiedon 

keruuseen, analysointiin ja käyttöön. Puhuessani ensimmäisestä, toisesta tai 

kolmannesta vaiheesta viittaan siis paikkatiedon kehityskaaren ja viitekehykseni 

vaiheisiin.  

 

7.1 Paikkatiedon käyttö tutkimuskohteessa  

 

Erittäin moni vastaaja piti paikkatiedon termiä hyvin tuttuna (Kuva 8). Ainoastaan 

kolme henkilöä ei ollut koskaan kuullut käsitettä. Voidaan toki arvella, että kyselyyn 

vastaamattomien henkilöiden joukossa oli luultavasti paljon juuri heitä, joille 

paikkatieto oli vieras termi. Vastaajista peräti 73 prosenttia (47 henkilöä) tunsi termin 

hyvin tai melko hyvin. 14 henkilöä oli kuullut termin, mutta ei kokenut tuntevansa sitä 

tarkemmin.  

 

 

             Kuva 8. Paikkatieto-termin tuttuus 
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Paikkatieto-termin oli määritellyt jopa 43 henkilöä, vaikka avoin kysymys oli 

vapaaehtoinen. Lukumäärä antaa uskoa paikkatiedon kehittämispyrkimyksille. 

Kertoohan se siitä, että paikkatieto ei ole täysin vieras ja tuntematon käsite 67 

prosentille kyselyyn vastaajista. Kysymykseen vastaaminen oli haluttu tehdä 

mahdollisimman kannustavaksi lisäämällä kysymykseen huomio, että oikeaa vastausta 

ei ole. Vastaukset vaihtelivat hyvin kattavista kuvaksista parin sanan määritelmiin. Alla 

on kaksi esimerkkiä paikkatiedon määrittelemisestä. 

 

”Paikkatieto on erilaisten tietoaineistojen (esim. ympäristöhallinnon 

kulttuuriympäristöön, luonnonympäristöön, vesivaroihin, vesihuoltoon, 

alueidenkäyttöön jne liittyviä) tietoja, jotka ovat siinä muodossa, että ne voidaan esittää 

kartalla.”  

 

”Tiettyyn maantieteellisen paikkaan sidottua informaatiota.” 

 

Samassa määritelmässä saattoi olla viittausta sekä tiedon keruuseen, tiedon 

analysointiin että tiedon käyttöönkin. Suurin osa paikkatiedon määritelmästä liittyi 

tiedon analysointiin (38 kappaletta). Vastauksissa tiedon keruuseen viittasi 22 vastaajaa 

ja 18 vastaajaa tiedon käyttöön. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että suurin osa 

vastaajista yhdisti paikkatietomääritelmän nimenomaan tiedon analysointiin liittyväksi. 

Tämä on Choon (2006) tiedon sykli-mallissa kuvattu tiedon merkitykselliseksi 

tekemisenä. Toisaalta kysymyksessä ei edes haettu suoraan sitä, mitä paikkatiedolla voi 

konkreettisesti tehdä tai miten sitä voisi käyttää tietojohtamisessa ja päätöksenteossa. 

Vastausmahdollisuuden jälkeen paikkatieto oli määritelty kyselyssä seuraavalla sivulla 

seuraavan kysymyksen yhteydessä (Liite 1). Mukana oli myös kaksi havainnollistavaa 

kuvaa. Näin ollen kysely toimi myös paikkatiedon tietämyksen levittäjänä vastaajille.  

 

Oman paikkatieto-osaamisen koki erittäin hyväksi tai riittävän hyväksi oman työnsä 

kannalta 28 henkilöä (44 prosenttia) (Kuva 9). 11 henkilöä ei tiennyt paikkatiedosta 

mitään. 11 henkilöä koki tietämyksensä heikoksi ja 14 henkilöä tiesi jonkin verran. 

Ylipuolet siis koki, että omat paikkatietotaidot eivät ole tarpeeksi hyviä, jotta niitä olisi 

voinut käyttää työtehtävissä. Kun alla olevaa kuvaa (Kuva 9) rinnastaa paikkatiedon 
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tuttuutta mittaavaan kuvaan (Kuva 8), on mahdollista havaita, että vaikka paikkatieto-

osaamista ei ole lainkaan, silti se terminä voi olla jossain yhteydessä kuultu. Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen tuloksiin verrattuna (Koskinen 2011: 43–44) osaaminen 

näyttäisi olevan pitkälti samanlaista. Tuloksia ei kuitenkaan täysin voi rinnastaa 

keskenään kysymyksenasetteluerojen vuoksi.   

 

Paikkatieto-ohjelmien käyttäjiä kyselyssä oli 32 henkilöä eli tasan puolet (Kuva 10). 

ArcGis-paikkatieto-ohjelman käyttäjiä heistä oli 14 henkilöä, Kartturin käyttäjiä kaksi 

henkilöä sekä Autorin ja Garminin käyttäjiä kumpaakin yksi henkilö. Yhteensä 50 

henkeä käytti sen lisäksi tai ainoastaan jotain Internet-selaimen karttapalvelua kuten 

Google Mapsiä, OIVA:n karttapalvelua, Paikkatietoikkunaa, Kansalaisen 

karttapalvelua, Hertan karttapalvelua tai jotain muuta yksittäistä palvelua. 11 vastaajaa 

ei käyttänyt mitään paikkatieto-ohjelmaa. Silti yli puolet eli 58 prosenttia (37 henkilöä) 

ei kokenut pärjäävänsä ainoastaan Internet-selaimen karttapalveluilla (Kuva 11). Tämä 

kertoo tarpeesta paikkatieto-ohjelmia kohtaan. 14 hengelle Internetin tarjoamat selaimet 

riittivät hyvin, ja 13 henkilöä ei kokenut tarvitsevansa paikka- ja karttatietoa työssään. 

Paikkatietoa tarvitsemattomien henkilöiden lukumäärä on prosentuaalisesti lähes 

identtinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (Koskinen 2011) lukumäärän kanssa. 

 

 

            Kuva 9. Paikkatieto-osaaminen vastaajan itsensä arvioimana 
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Paikkatieto-ohjelmien käyttäjiä kyselyssä oli 32 henkilöä eli tasan puolet (Kuva 10). 

ArcGis-paikkatieto-ohjelman käyttäjiä heistä oli 14 henkilöä, Kartturin käyttäjiä kaksi 

henkilöä sekä Autorin ja Garminin käyttäjiä kumpaakin yksi henkilö. Yhteensä 50 

henkeä käytti sen lisäksi tai ainoastaan jotain Internet-selaimen karttapalvelua kuten 

Google Mapsiä, OIVA:n karttapalvelua, Paikkatietoikkunaa, Kansalaisen 

karttapalvelua, Hertan karttapalvelua tai jotain muuta yksittäistä palvelua. 11 vastaajaa 

ei käyttänyt mitään paikkatieto-ohjelmaa. Silti yli puolet eli 58 prosenttia (37 henkilöä) 

ei kokenut pärjäävänsä ainoastaan Internet-selaimen karttapalveluilla (Kuva 11). Tämä 

kertoo tarpeesta paikkatieto-ohjelmia kohtaan. 14 hengelle Internetin tarjoamat selaimet 

riittivät hyvin, ja 13 henkilöä ei kokenut tarvitsevansa paikka- ja karttatietoa työssään. 

Paikkatietoa tarvitsemattomien henkilöiden lukumäärä on prosentuaalisesti lähes 

identtinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (Koskinen 2011) lukumäärän kanssa. 

 

Kuva 10. Paikkatieto-ohjelmien ja Internet-selain karttapalveluiden käyttö 

 

 

Kuva 11. Kokemus työssä pärjäämisestä Internet-selaimen karttapalveluiden avulla 
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Tällä hetkellä paikkatiedon käyttö vastaajien keskuudessa keskittyy eniten valmiin 

paikkatiedon katselemiseen (38 henkilöä) (Kuva 12). Toiseksi eniten paikkatietoa 

hyödynnetään päätöksenteossa (29 henkilöä), ja melkein saman verran asioiden 

visualisoinnissa ja esittämisessä (27 henkilöä). Eri lähteistä paikkatietoa yhdistelee 

keskenään 17 henkilöä, ja 16 vastaajaa tuottaa itse uutta paikkatietoa sekä analysoi 

paikkatietoa. Kahdeksan henkilöä määrittelee tekevänsä jotain muuta. Tarkemmin 

muuta tekevien vastauksia analysoidessa on kuitenkin havaittavissa, että paikkatiedolla 

tekeminen liittyy vahvimmin valmiin paikkatiedon katselemiseen tai analysointiin. 12 

henkilöä ei käytä paikkatietoa mihinkään. Nämä tulokset ovat yhteneväiset Koskisen 

(2011) tekemän selvityksen kanssa paikkatiedon käytöstä Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksella.  

 

 

Kuva 12. Paikkatiedon hyödyntäminen vastaajien keskuudessa 

 

Paikkatieto-ohjelmia kuten esimerkiksi ArcGis:iä ja Kartturia ei käyttänyt koskaan 24 

henkilöä (38 prosenttia) (Kuva 13). Päivittäin ohjelmia käytti 19 henkilöä, mikä on 

16 

16 

17 

38 

29 

27 

8 

12 

0 10 20 30 40

Tuotan itse uutta paikkatietoa

Analysoin paikkatietoa

Yhdistelen eri lähteistä paikkatietoa keskenään

Katselen valmista paikkatietoa

Hyödynnän paikkatietoa päätöksenteossa

Hyödynnän paikkatietoa asioiden
visualisoinnissa ja esittämisessä

Muuta, mitä?

En tee mitään

lkm 



50 

 

kolmannes vastaajista. Kerran viikossa tai kerran kuukaudessa ohjelmia käytti 

kummassakin ryhmässä kahdeksan henkilöä. Kuukautta harvemmin oli käyttäjiä 

yhteensä viisi henkilöä. Useampaa kuin viittäkymmentä paikkatietoaineistoa käytti vain 

kuusi vastaajaa. Jakovälillä yhdestä kymmeneen aineistoja käytti 28 henkilöä, mikä oli 

44 prosenttia vastaajista. Jakovälillä 11–50 käyttäjiä oli kymmenen henkeä. Kuvan 13 

tulokset kertovat siitä, että paikkatiedon käyttö on 24 henkilön kohdalla pääasiassa 

Internetin tarjoamin paikkatiedon hakuohjelmien varassa tai sitten minkäänlaista 

paikkatietoa ei käytetä lainkaan. Varsinaisten paikkatieto-ohjelmien kuten ArcGis:n ja 

Kartturin aktiivikäyttäjiä on tulosten perusteella 19–27 henkilöä.  

 

 

Kuva 13. Paikkatieto-ohjelmien käytön yleisyys 
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yllättävän suuri osa eli 45 prosenttia (29 henkilöä) ei osannut vastata kysymykseen 

myöntävästi tai kieltävästi. 25 henkilöä (39 prosenttia) koki aineistojen olevan helposti 

löydettävissä. Kymmenen henkilöä osasi suoraan sanoa (16 prosenttia), että 

paikkatietoaineistot eivät ole helposti löydettävissä tai käytettävissä.  

 

On mielenkiintoista analysoida tuota 45 prosentin henkilömäärää, joka ei osannut sanoa 

kantaansa tietojen saannin helppouteen. Tulos on arvokas myös Inspire-verkoston 

raporttia (Mäkelä & Hilke 2011) vasten, jossa todetaan paikkatiedon menestyksekkään 

hyödyntämisen edellyttävän paikkatietoaineistojen helppoa löydettävyyttä ja 

saatavuutta. Ilman lisäkysymystä on mahdotonta tietää tarkalleen, minkä tähden 

kysymykseen ei ole osattu vastata. Wiigin (2004) mukaan tiedon helppo saatavuus on 

kuitenkin olennaista organisaation kehittymisen kannalta. Vastausten taustalla voi nähdä 

vaikuttavan tutkimuskohteen vanhat rakenteet, kun tieto oli maksullista eri 

organisaatioiden välillä. Tästä yksi vastaaja kertookin osuvasti: ”E-vastuualueen 

paikkatietoratkaisut ovat historiallisista syistä johtuen aivan erilaiset rakenteeltaan 

kuin Y- ja L-alueen paikkatietoratkaisut.” Tulokseen voi vaikuttaa myös se, että 

vastaajalla ei vielä ole tietoa, mitä paikkatietoaineistoja organisaatiossa edes on. On 

vaikea kaivata sellaista, mitä ei tiedä olemassa olevaksi: ”Ei ole aavistustakaan, mistä 

paikkatiedot löytyvät. Tarvitsisin tietoja kuitenkin päätöksenteossa.” 

 

Choon (2006) tiedon sykli-kaavion mukaisesti on tiedettävä, mitä vaihtoehtoja on 

saatavilla ja miten valinta voi tapahtua. Teemaan liittyvissä avoimissa vastauksissa 

syiksi mainittiin tiedon saannin olevan haastavaa (viisi vastausta), yhteisen järjestelmän 

puuttuminen (kaksi vastausta) sekä käyttöoikeuksien puuttuminen (yksi vastaus). Nämä 

vastakset ovat yhteneväisiä Mäkelän ja Hilkeen (2011) sekä Jäsenmaan raporttien 

(2013) kanssa, jossa julkishallinnon organisaatioiden työntekijät kuvasivat paikkatiedon 

käyttöä estäviä tekijöitä. Myös Euroopan Unionin virallisen lehden mukaan (Direktiivit. 

Euroopan parlamentin… 2007) suurimpia paikkatiedon käyttöön liittyviä ongelmia ovat 

huonosti yhteensopivat paikkatiedot ja paikkatietojärjestelmät. Ongelmaksi mainitaan 

myös epäselvyydet yhteiskäytössä ja saatavuudessa.  
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Tulevaisuutta käsittelevissä avoimissa vastauksissa esitettiin 14 kertaa toive siitä, että 

paikkatieto pitäisi saada organisaation sisällä nykyistä avoimemmaksi ja helpommin 

saavutettavammaksi. Vastaukset tulivat ilmi kysyttäessä, miten paikkatieto voisi 

hyödyttää koko Keski-Suomen ELY-keskuksen toimintaa sekä annettaessa vastaajien 

vapaasti kommentoida paikkatiedon nykyistä käyttämistä, sen kehittämistä ja itse 

kyselyä. Nämä 14 vastausta tulivat esiin yhteensä 60 vastauksen joukosta, eli ne oli 

mainittu vajaassa neljänneksessä vastauksista. Vastauksissa mainittiin muun muassa 

paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö koko organisaatiolle sekä osaamisen kehittäminen ja 

koulutus. Pohjois-Pohjanmaan (Koskinen 2011: 43) tuloksiin verrattuna tulevaisuuden 

toiveina nousi samoja teemoja. Alla on muutama esimerkki teemaan liittyen.  

 

”Paikkatiedon hyödyntämisen tulisi olla huomattavasti helpompaa ja aineiston saannin 

erityisesti. ELY-keskuksen sisällä kaikilla tulisi olla samat oikeudet ja mahdollisuudet 

aineistojen käyttöön, JOS tähä on tarvetta. Ei ole kovinkaan loogista, että valtio tuottaa 

aineistoja, mutta niiden saanti voi olla toiselle vastuualueelle helpompaa kuin toiselle.” 

 

”Paikkatieto-asiaa ei käsitelty koskaan, joten tosi vaikea tietää mihin/milloin/miksi sitä 

tarvitsisin, mutta yleissivistyksen vuoksi olisi kiva tietää...” 

 

”Hyvä että asiaan on kiinnitetty huomiota. Asiaan olisi pitänyt panostaa jo vuosia 

sitten, koska olemme niin paljon perässä muita organisaatioita tällä hetkellä.” 

 

”Paikkatiedon hyödyntämisen helpottaminen pitää olla kehittämisen 1. kriteerinä. 

Käytön voi toivoa lisääntyvän vain siten, että jokainen voi itse tehdä tarvitsemiaan 

hakuja ja analyysejä (ja viedä ne kartalle), eikä sitä varten tarvitse käydä kalliita ja 

pitkiä koulutuksia paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön.” 

 

Reilusti suurimmalla osalla eli 80 prosentilla (51 henkilöä) ei ollut mielessään mitään 

konkreettista paikkatietoaineistoa, jota he haluaisivat voida käyttää. Tämä voinee 

kuitenkin johtua myös siitä, etteivät kaikki vastaajat välttämättä vielä edes tiedä, mitä 

erilaisia mahdollisuuksia paikkatiedolla on. Kimiz (2011) korostaakin jo olemassa 

olevien käytäntöjen tiedostamista organisaation kehittämistyössä. Koko paikkatiedon 
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käsite voi olla tutkimuskohteessa vielä melko uusi, ja vaikka paikkatietoa 

käytettäisiinkin päivittäin, ei sitä välttämättä edes tiedosteta käytettävän. Ainoastaan 13 

henkilöä (20 prosenttia) nimesi aineistoja, joita he toivoivat olevan mahdollista käyttää. 

Heistä kaksi henkilöä mainitsi organisaation sisäisiin aineistoihin liittyviä toiveita, 

kuten muiden vastuualueiden aineistot. 11 muuta vastaajaa nimesi organisaation 

ulkopuolisia tahoja, kuten Metsäkeskuksen aineistoja (neljä henkilöä) ja 

Metsähallituksen aineistoja (kaksi henkilöä). Yksittäiset henkilöt mainitsivat lisäksi 

isojen järvien syvyyskäyrä-aineistot, hyvätasoiset ilmakuva-aineiston, Tilastokeskuksen 

aineistoja, tiekunnalliset yksityistie-aineiston, lintuharrastajien Tiira-järjestelmän 

aineistot sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon lajiaineistot. 

 

7.3 Paikkatiedon käyttäminen tulevaisuudessa 

 

Nykytilanteen hahmottamisen lisäksi vastauksia on tärkeää tarkastella tulevaisuuden 

kiinnostuksen osalta paikkatiedon ja tietojohtamisen sekä päätöksenteon kannalta. 

Suurin osa vastaajista (61 prosenttia) haluaisi hyödyntää tulevaisuudessa paikkatietoa ja 

paikkatieto-ohjelmia työssään paljon tai jonkin verran enemmän (yhteensä 39 vastaajaa) 

(Kuva 14). Toive on yhtenäinen Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laatiman vision 

kanssa (Sijainti yhdistää – Kansallinen… 2010: 6), jossa korostui päätöksenteon ja 

palveluiden laadun ja tehokkuuden parantuminen paikkatiedon avulla vuoteen 2015 

mennessä. Työntekijöiden oma motivaatio paikkatiedon käyttöä kohtaan on Inspire-

verkoston (Mäkelä & Hilke 2011) raportin mukaan yksi tärkeimmistä paikkatiedon 

käyttöä lisäävistä tekijöistä organisaatioissa.  

 

Kuva 14. Innokkuus paikkatiedon ja / tai paikkatieto-ohjelmien tulevaisuuden käytölle 
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Kyselyn tulosten mukaan ainoastaan kymmenen henkilöä ei koe tarvetta 

hyödyntämiselle, ja 15 henkilöä pitää nykyistä tilannetta hyvänä. Tätä lukua on hyvä 

verrata paikkatiedon käytön yleisyyteen (Kuva 13). Sen mukaan 24 henkilöä ei 

käyttänyt koskaan paikkatietoa, mutta silti kuvan 14 perusteella ainoastaan kymmenen 

henkilöä ei koe tarvetta hyödyntämiselle. Choon (2006) tiedon sykli -mallin mukaisesti 

on tärkeää kaiken aikaa havainnoida, mitä ympärillä yhteiskunnassa tapahtuu ja mitä 

tapahtumat voivat tarkoittaa. Vain sitä kautta pystytään ennakoimaan tulevaisuuden 

muutoksia. Paikkatiedon tulevaisuuden hyödyntämisen kannalta lupaava asia 

tutkimuskohteessa on lisäksi se, että kuvan kahdeksan perusteella jo kolme neljäsosaa 

vastaajista tuntee termin. 

 

Eniten paikkatietoa haluttaisiin hyödyntää asioiden visualisoinnissa (37 henkilöä) (Kuva 

15). Maantieteellinen visualisointi onkin erittäin tehokas tapa tuoda käsiteltäväksi 

monimutkaisia ilmiöitä, ja sitä käytetään koko ajan enenevissä määrin (Dodge ym. 

2008). Valmista paikkatietoa haluaisi katsella 34 vastaajaa, ja päätöksenteossa käyttää 

33 henkilöä. Paikkatiedon keskenään yhdistelemiselle tarvetta koki lähes sama määrä 

vastaajia eli 30 henkilöä. Paikkatiedon analysointia haluaisi tehdä enemmän 22 

vastaajaa. Ainoastaan viisi henkilöä koki, että ei hyötyisi paikkatiedon käytöstä 

mitenkään. Seitsemän vastaajaa oli kokenut käytön hyödyttävän jossain muussa asiassa. 

Heistä suurin osa ei kuitenkaan ollut eritellyt tarkemmin käyttötarvettaan tai se oli 

todellisuudessa jokin valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Vastaustuloksissa on 

nähtävissä yhtäläisyyksiä Inspire-verkoston (Mäkelä & Hilke 2011) raportin kanssa. 
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Kuva 15. Työtehtävät, joista paikkatiedosta kokisi olevan eniten hyötyä tulevaisuudessa 

 

Aivan kuten Inspire-verkoston raportissakin (Mäkelä & Hilke 2011) todettiin, eniten 

osaamista kyselyn tulosten perusteella kaivattaisiin paikkatiedon peruskäyttöön ja 

kehittyneeseen käyttöön kuten yksinkertaisiin ja kehittyneempiin analyyseihin, tiedon 

katseluun, tiedon käsittelyyn sekä laskentaan. Ratkaisuksi tähän nähdään 

paikkatietokoulutus. Niin kuin esimerkiksi Holopainen (2002) sekä Brožová 

ja Klimešová (2010) mainitsevat, paikkatiedon nähtiin vastausten mukaan hyödyttävän 

työn tuottavuutta ja laadun parantamista, erilaisten tietojen saatavuutta ja tiedon 

monikäyttöisyyttä, päätöksentekoa ja suunnittelua, yhteistyön parantamista sekä 

asiakaspalvelua.  

 

Paikkatietoasioiden koulutukselle tarvetta koki reilusti suurin osa vastaajista eli 59 

prosenttia (38 henkilöä). Näiden lisäkoulutusta kaipaavien henkilöiden innokkuuden voi 

nähdä Choon (2006) mallin mukaisena uutena voimavarana ja uusien innovaatioiden 

mahdollisina lähteinä organisaatiolle. Koulutusinnokkuuden voi ajatella heijastavan 

sellaista organisaatiokulttuuria, jossa kannustetaan uuden oppimiseen ja kehittymiseen 

(Mäkelä & Hilke 2011). Yksi suurin este paikkatiedon vähäiselle käytölle on 

osaamattomuus. Paikkatietoasioiden koulutusta kaipaavien lukumäärä on lähes 

22 

30 

33 

37 

34 

7 

5 

0 10 20 30 40

Paikkatiedon analysointi

Paikkatiedon keskenään yhdistely

Paikkatiedon käyttö
päätöksenteossa

Paikkatiedon hyödyntäminen
asioiden visualisoinnissa

Valmiin paikkatiedon katselu

Muussa, missä?

En missään

http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=25924684300&amp;eid=2-s2.0-84872653269
http://www.scopus.com.pc124152.oulu.fi:8080/authid/detail.url?authorId=6602351349&amp;eid=2-s2.0-84872653269


56 

 

identtinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle suunnatun kyselytutkimuksen kanssa 

(Koskinen 2011: 44). Silti julkishallinnon organisaatioihin verrattuna (Mäkelä & Hilke 

2011: Jäsenmaan raportti... 2013) Keski-Suomen ELY-keskuksen työntekijöillä 

kehittämisinnokkuus oli vähäisempää. Inspire-verkoston tekemässä kyselyssä 

kehittämistarve oli 90 prosenttia. Toisaalta edellä mainitun tutkimuksen kyselyihin oli 

vastannut yksi henkilö julkishallinnon organisaatiota kohden, joten tulokset eivät ole 

täysin rinnastettavissa. 

 

Vastaajia pyydettiin kyselyssä erittelemään tarkemmin sanallisesti, minkälaiselle 

koulutukselle he kokivat olevan tarvetta. Viimeisessä kysymyksessä, jossa oli 

mahdollista antaa vapaita kommentteja kyselyyn liittyen, nousi myös esille 

paikkatiedon koulutusteema kolmessa eri vastauksessa. Avoimia vastauksia oli yhteensä 

30 kappaletta, joista 27 vastausta oli mahdollista analysoida. Kolme vastausta ei 

koskettanut itse kysymystä, mutta joissakin vastauksissa oli taas mainintaa kahteenkin 

tarpeeseen. Kolme vastausta keskittyi ensimmäiseen vaiheeseen eli tiedon keruuseen. 

Reilusti suurin osa eli 25 vastausta sivusivat toista vaihetta eli tiedon analysointia. 

Tarvetta koettiin paikkatiedon perusteiden opettamiseen: 

”Paikkatietoaineistojen/tietojärjestelmien käyttö ja ihan konkreettinen tiedon yhdistely 

paikkatietopohjiin.” Tämä teema nousi suurimmaksi koulutustarpeeksi myös Inspire-

verkoston raportissa (Mäkelä & Hilke 2011): Ainoastaan yksi vastaus sivusi vaihetta 

kolme eli tiedon käyttöä.  

 

Niin kuin jälkimmäisessä esimerkissäkin tuli ilmi, Kimizin (2011) mukaan yleistä 

koulutusta on hyvä järjestää sen tähden, että työntekijät tiedostavat organisaatiossa jo 

olemassa olevat mahdollisuudet. Tämä asia tulee tiivistetysti ilmi yhden henkilön 

vastauksessa: ”Paikkatieto-asiaa ei käsitelty koskaan, joten tosi vaikea tietää 

mihin/milloin/miksi sitä tarvitsisin, mutta yleissivistyksen vuoksi olisi kiva tietää...” 

Paikkatieto-osaamista ei välttämättä tarvitse olla henkilöllä itsellään. Tärkeämpää on 

tietää paikkatieto-ohjelmien ja -aineistojen olevan saatavilla ja auttavan 

ongelmanratkaisua. Tätä kautta voidaan edetä Wiigin (2004) luettelemiin kolmannenkin 

asteen päätöksentekomalleihin.  
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7.4 Paikkatiedon käyttö tietojohtamisessa ja päätöksenteossa 

 

Keskityttäessä paikkatiedon käyttöön tietojohtamisessa ja päätöksenteossa, tarkoittaa se 

Crainin ja MacDonaldin (1984) mallin vaihetta kolme eli tiedon käyttö. Choon mallin 

(2006) mukaisesti toimintaa ohjaavat uudet innovaatiot ja voimavarat sekä havaitut 

ongelmat ja kysymykset. Aikaisemmin tuli ilmi, että paikkatietoa päätöksenteossa 

käyttää 29 henkilöä (Kuva 12 luvussa 7.1). Päätöksenteon apuna paikkatietoa 

tulevaisuudessa toivoisi käyttävän 33 henkilöä (Kuva 15 luvussa 7.3), mikä on neljä 

henkilöä enemmän kuin nykyisten käyttäjien määrä. Vastausten perusteella ei voida 

suoraan sanoa, että tämän hetken hyödyntäjät olisivat myös vastanneet myönteisesti 

tulevaisuuden käyttämiseen. Voidaan kuitenkin olettaa, että näin on, jolloin 

tulevaisuutta ajatellen paikkatiedon ja päätöksenteon yhdistämiseen kiinnostusta olisi 

neljän käyttäjän verran enemmän.  

 

Paikkatietoaineistojen tuottamisen osalta, joka luetaan ensimmäiseen vaiheeseen tiedon 

keruu, ainoastaan yksi henkilö toi esille raakatiedon tuottamisen osana suunnitelmien 

laatimista: ”Tallennan maastossa tietoa gps:lle ja käytän tietoa mm. erilaisten 

suunnitelmien laatimiseen.” Vastaajia avoimeen kysymykseen oli yhteensä 15 henkilöä. 

Analysointikysymyksen yhteydessä vastaavasti tuli esille neljän vastauksen kautta se, 

että paikkatietoa on käytetty päätöksenteossa ja sen tukena, ennakointitiedon 

tuottamisessa sekä hankintatietoja varten. Sitä kuvattiin käytettävän muun muassa 

seuraavasti: ”eri tietojen yhdistelyä päätösharkinnan tueksi” sekä ”Tiehen liittyviä - 

päätöksiä sijainti ja ominaistietoa”. Avoimeen kysymykseen oli vastannut yhteensä 18 

henkilöä.  

 

Tiedon käyttöä ja visualisointia kertoi yhdistävänsä työssään seitsemän henkilöä. 

Yhdistäminen tapahtui muun muassa kehitystrendien kuvaamisena kartalla, päätöksien 

karttaliitteinä, koulutusmateriaalien aineistoina tai maastotöiden apuvälineinä karttojen 

muodossa. Henkilöt tuovat visualisoinnin avulla tiedon tehokkaasti näkyväksi (Rusanen 

2012). Avoimia vastauksia kysymykseen oli yhteensä 24 kappaletta. Nämä seitsemän 
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vastausta käsittelivät tulevaisuustietoa ja skenaarioita, valmiita karttaesityksiä 

esitelmissä sekä päätösten visualisointia.  

 

Kysyttäessä käsitystä siitä, miten henkilön oma työ-yksikkö voisi hyötyä paikkatiedosta 

ja vastaajan omasta paikkatieto-osaamisesta, monet vastaukset koskettivat 

päätöksentekoa ja tiedon käyttöä. Vastauksia avoimeen kysymykseen tuli yhteensä 30 

kappaletta, joista peräti 11 käsitteli edellä mainittuja teemoja. Vastaukset käsittelivät 

ennakointitiedon kehittämistä (kuusi vastausta), päätöksentekoa (kolme vastausta), 

suunnitelmien ja skenaarioiden laatimista (kolme vastausta) sekä kaupallista toimintaa 

(yksi vastaus). Samanlaiset teemat nousivat myös esille Inspire-verkoston (Mäkelä & 

Hilke 2011) tekemässä kyselyssä. Alla on kolme esimerkkiä päätöksentekoon ja tiedon 

käyttöön liittyen.   

 

”Ennen päätöksentekoa voisi hakemuksia arvioidessa tarkistaa paikkatiedoista, pitääkö 

hakemuksen olettamukset tai väittämät kohderyhmistä ja hyödynsaajista määrällisesti 

ja laadullisesti paikkansa. Tällä on tärkeä merkitys rahoituspäätöksen kannalta.” 

 

”Paikkatietoa voidaan hyödyntää asioiden ennakoinnissa entistä enemmän. 

Paikkatiedon avulla voidaan asiota esittää aivan uudelta näkökannalta.” 

 

”Liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaille” 

 

Kun paikkatiedon hyödyntämisajattelua laajennettiin koskemaan koko Keski-Suomen 

ELY-keskusta, vastauksista yhdeksän käsitteli paikkatiedon ja päätöksenteon sekä 

tiedon käytön välisiä teemoja. Inspire-verkoston (Mäkelä & Hilke 2011) mukaan 

paikkatiedon kehittämistä onkin syytä tarkastella koko organisaation yleisen kulttuurin 

näkökulmasta. Yhteensä kyselyn kysymykseen vastasi 27 ihmistä. Ennakointitiedon 

tuottamisen ja kehittämisen nosti esiin neljä vastaajaa. Sama määrä vastaajia mainitsi 

päätöksenteon tärkeäksi teemaksi. Yksi vastaaja mainitsi lisäksi organisaation 

toiminnan tehostamisen ja kehittämisen paikkatiedon avulla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen työntekijöistä puolet pitää paikkatietojen hyödyntämistä päätöksenteon 

yhteydessä kohtalaisena (Koskinen 2011: 46–47). 30 prosenttia arvioi 
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hyödyntämisasteen hyväksi. Asiaa oli kysytty Koskisen kyselyssä suoralla 

kysymyksellä.  Kyselyyn vastanneet esittivät erilaisia ideoita paikkatiedon 

hyödyntämisestä koko organisaatiota ajatellen muun muassa seuraavien kommenttien 

kautta:  

 

”Paikkatiedon laajemmalla käytöllä saataisiin lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen 

toimintaan tarvittavaa lisäpotkua.” 

 

”Paikkatiedot avaa aivan uudenlaisen tulokulman asioiden tarkasteluun. Tämä on 

käyttämätön potentiaali esim. ennakointityössä.” 

 

”Laajojen asiakokonaisuuksien hahmottaminen, jäsentäminen ja ymmärtäminen kun eri 

elementit kootaan yhdeksi "näkymäksi" kartalle. Johtaa kestäviin päätöksiin!” 

 

Kun paikkatiedon ja tietojohtamisen sekä päätöksenteon suhdetta tarkastelee kyselyn 

vastauksista, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että teema ei kuitenkaan nouse 

päällimmäiseksi vastaajien mielessä. Sen sijaan pääpaino kiinnittyy enemmän 

paikkatiedon käytännön osaamiseen tai osaamattomuuteen ja sen tekniseen 

soveltamiseen omassa työssä. Näin ollen tutkimuskohteessa painitaan Choon (2006) 

tiedon sykli-kaavion seuraavissa kysymyksissä: Mitä tietoa tarvitaan? Kuinka tieto 

saadaan? Mitkä vaihtoehdot ovat saatavilla? Miten valinta tapahtuu? Vastausten 

perusteella on mahdollista havaita, että paikkatiedon tarjoamia laajoja mahdollisuuksia 

päätöksenteon yhteydessä ei vielä tunnisteta kaikkien vastaajien keskuudessa. Tämä on 

ymmärrettävää, jos peruskäsitteetkin paikkatiedon osalta ovat vielä vieraita. 

Paikkatiedon hyödyntäminen päätöksenteossa vaatii sen, että ymmärretään sen 

tarjoamat mahdollisuudet, vaikka henkilöllä itsellään ei suoraan tietotaitoa olisikaan 

niitä käyttää.   

 

8. Johtopäätökset ja pohdinta 

 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tapausesimerkin avulla, miten paikkatieto 

palvelee tietojohtamista. Tilannetta selvitettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen tämän 
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hetkisestä paikkatiedon käytöstä tietojohtamisessa ja päätöksenteossa. Myös 

potentiaalista kiinnostusta tulevaisuuden käytölle kartoitettiin. Asia hahmotettiin aluksi 

viitekehyksen sekä Crainin ja MacDonaldin (1984) kolmivaiheisen paikkatiedon 

kehityskaaren avulla. Työntekijöiden kokemuksia haettiin myös avoimen tiedon 

puuttumisen haasteeseen. Tutkielman kautta on muodostunut käsitys siitä, miten 

paikkatietoa tällä hetkellä Keski-Suomen ELY-keskuksella käytetään yleisesti sekä 

erityisesti tietojohtamisen ja päätöksenteon näkökulmasta. Tulokset avaavat ymmärrystä 

siihen, mihin tarkoituksiin paikkatietoa tulevaisuudessa haluttaisiin käyttää ja kuinka 

haastavaksi avoimen tiedon puuttuminen, ”siiloajattelu” organisaatiossa koetaan.  

 

8.1 Paikkatieto tietojohtamisessa ja päätöksenteossa 

 

Paikkatieto on yksi keino tukea tietojohtamista ja päätöksentekoa. Se ei ole yksi ainoa 

tapa asioiden ilmaisemiseen, mutta oikein käytettynä erittäin hyvä väline monien 

asioiden päällekkäistarkastelussa. Sen erityinen vahvuus on karttojen muodossa 

ilmenevä visuaalinen esittämistapa, joka on tehokas ja nopea asioiden 

havainnollistamiskeino. Paikkatietoa käytettäessä on olennaista ymmärtää sen 

mahdollisuus myös asioiden liioitteluun ja väärinkäyttöön saakka. Jotta paikkatiedosta 

saadaan oikeanlainen hyöty, onkin tärkeää koulutuksen kautta hahmottaa sen käyttöön 

liittyvät perusasiat.  

 

Päätöksenteko ja tietojohtaminen paikkatiedon yhteydessä eivät nousseet tärkeimmäksi 

teemaksi kyselyn vastausten perusteella. Jäin pohtimaan syitä tälle. Kyselyni 

kysymyksissä ei ollut suoraa kysymystä siitä, miten paikkatieto palvelee tietojohtamista. 

Niin kuin tietojohtamisen käsitettä avattaessa mainitsin (Luku 2.3), termi on niin 

moniulotteinen, ettei sille yksittäistä tulkintaa edes ole. Kyselyssä olisi toisaalta voinut 

olla kysymys esimerkiksi siitä, mitä konkreettista päätöksentekoon liittyvää vastaaja on 

tehnyt paikkatiedon avulla. Tätä kautta päätöksentekoteemaan olisi voinut tulla lisää 

vastauksia. Sen sijaan aihetta sivuttiin erilaisten kysymysten muodossa. Erityisesti 

avoimien vastausten kautta tietojohtamiseen ja päätöksentekoteemaan tuli vastauksia. 

Lähes puolet vastaajista koki paikkatiedosta olevan jo nyt hyötyä päätöksenteon 

kannalta. Käyttö ilmeni erilaisten suunnitelmien laatimisessa, päätösharkintojen tukena 
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ja ennakointitiedon hahmottamisessa. Paikkatiedon ilmeneminen tietojohtamisen 

yhteydessä tulikin parhaiten ilmi juuri käytännön esimerkkien kautta. Tällöin 

päätöksenteon kuvattiin olevan aivan kuin luonnollinen jatke ja osa työnkuvaa. Yli 

puolet vastaajista oli kiinnostunut käyttämään paikkatietoa tulevaisuudessa enemmän 

päätöksenteon yhteydessä. Tämä on positiivinen signaali tutkimuskohteelleni.  

 

Pohdin myös sitä, mistä se voisi kertoa, että päätöksenteko ja tietojohtaminen 

paikkatiedon yhteydessä eivät olleet suurimmassa roolissa kyselyn vastauksissa. Jos 

paikkatieto ei vielä ole kovin tuttu asia, ei sitä suoraan ehkä osata yhdistää 

päätöksentekoon ja tietojohtamiseen saakka. Jotta sen hyödyntäminen päätöksenteon ja 

tietojohtamisen yhteydessä voitaisiin ymmärtää, täytyy ensin osata hahmottaa 

paikkatiedon tarjoamat mahdollisuudet. Tämä taas liittyy paikkatiedon perusteiden 

opetukseen. Paikkatiedon käyttö edellä mainittujen teemojen yhteydessä onnistuu 

lisäksi parhaiten silloin, jos henkilöllä on mahdollisuutta vaikuttaa oman työnsä kautta 

laajemminkin päätöksiin. Tähän myös Mäkelä ja Hilke (2011) viittaavat raportissaan.  

 

Kyselyyn vastaajat vaikuttivat olevan tällä hetkellä melko tyytyväisiä paikkatiedon 

käyttöä kohtaan. Suurin osa heistä tiesi termin, ja käytti sitä työssään ainakin jonkin 

verran. Mukana oli asiasta kiinnostuneita ja aktiivisia paikkatiedon hyödyntäjiä monella 

sen eri saralla. Ainoastaan 12 henkilöä ei tällä hetkellä käyttänyt paikkatietoa 

mihinkään, ja 26 henkilöä ei kokenut kaipaavansa paikkatiedon koulutusta. Edellistä 

lukua on hyvä verrata paikkatieto-osaamisen oma-arvioinnin kanssa, jossa peräti 28 

henkilöä koki osaamisensa erittäin hyväksi tai riittävän hyväksi oman työnsä kannalta. 

26 henkilön joukko, joka ei kokenut tarvetta koulutukselle voikin koostua näistä 

osaavista henkilöistä tai toisaalta aiheesta kiinnostumattomista. Syytä on kuitenkaan 

mahdoton tietää ilman lisäkysymystä. Toisaalta tulevaisuutta ajatellen vain viisi 

henkilöä vastanneista ei ollut kiinnostunut käyttämään paikkatietoa missään.  

 

Yllättävän pieni osa vastaajista oli paikkatieto-ohjelmien kuten ArcGis:n ja Kartturin 

aktiivikäyttäjiä. Päivittäin tai viikoittain ohjelmien käyttäjiä oli 27 henkilöä, mikä on 43 

prosenttia vastaajista. Yli kolmannes vastaajista ei käyttänyt koskaan paikkatieto-

ohjelmia, mutta silti suurin osa vastaajista (60 prosenttia) koki tarvetta paikkatiedon 
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koulutukselle sitä myöhemmin kysyttäessä. Huomionarvoinen tutkimuskohteen 

kannalta onkin juuri tämä 38 ihmisen joukko, joka kaipasi lisää paikkatietokoulutusta. 

Nämä vajaat 40 asiasta innostunutta ihmistä Keski-Suomen ELY-keskuksen tulisikin 

löytää, ja kouluttaa heitä hyödyntämään paikkatietoa työssään ja päätöksenteossaan 

entistä enemmän. Paikkatiedon koulutusta ei kannata siis suunnata koko organisaation 

henkilökunnalle, vaan pyrkiä löytämään sen käytöstä motivoituneet henkilöt. Tämä on 

tärkeä tieto resurssien jakamisenkin kannalta. Paikkatietokoulutuksen kiinnostus 

kohdistui kyselyn mukaan pääasiassa perusteiden oppimiseen kuten yksinkertaisiin 

analyyseihin ja tiedon katseluun sekä käsittelyyn. Näitä perustaitoja on tärkeää oppia, 

jotta työntekijät voivat tehdä vaativampia analyysejä työssään. Toisaalta paikkatiedon 

perusteidenkin avulla päätöksentekoon ja tietojohtamiseen voidaan saada uutta 

ulottuvuutta. Koulutusta kannattaisi järjestää eritasoisille käyttäjille, jotta motivaatio 

aihetta kohtaan säilyisi niin aloittelijoilla kuin edistyneemmilläkin käyttäjillä.  

 

Organisaation tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää olisi selvittää henkilöstön 

motivaatio paikkatiedon käytölle. Jos paikkatietoa halutaan käyttää enemmän 

päätöksenteon ja tietojohtamisen apuvälineenä, on lähtökohtana sitä käyttämään 

motivoitunut henkilökunta. Käytännössä tämä tarkoittaa niiden henkilöiden löytämistä, 

jotka ovat kiinnostuneita teemasta. Toisaalta paikkatiedosta olisi tärkeää saattaa 

yleispiirteiden osalta tietoiseksi kaikki työntekijät esimerkiksi tunnin tai parin pituisella 

tietoiskulla. Vaikka työntekijä ei olisikaan kiinnostunut paikkatiedon laajasta käytöstä, 

jokaisen organisaation jäsenen olisi tärkeää ainakin tiedostaa työkalun mahdollisuudet 

erityisesti päätöksenteon ja tietojohtamisen yhteydessä. Tällöin Choon (2006) tiedon 

sykli-mallin mukaisesti osattaisiin tiedostaa myös paikkatiedon tuomat mahdollisuudet 

mietittäessä sitä, mitä vaihtoehtoja on saatavilla erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

Tarvittaessa voitaisiin kääntyä sellaisen henkilön puoleen, joka tietää paikkatiedon 

mahdollisuuksista enemmän. 

 

Suurin osa tämän hetken paikkatiedon käytöstä kohdistui valmiin paikkatiedon 

katseluun. Tämä on hyödyllinen, mutta toisaalta aika passiivinen tapa käyttää 

paikkatietoa. Tällöin käytetään jonkun muun valmiiksi luomaa ja tuottamaa esitystä, ja 

välttämättä ei osata huomioida visualisointiin liittyviä vallan- ja väärinkäytön 
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mahdollisuuksia. Tulevaisuuteen suuntautuneessa paikkatiedon käytössä toiveet 

liittyivät eniten visualisointiin, valmiin paikkatiedon katselemiseen sekä käyttöön 

päätöksenteon yhteydessä. Näissä kaikissa teemoissa korostuu näkyvä paikkatieto eli 

visualisoimisen tärkeys, jonka avulla asioita on helpompi hahmottaa. 

 

Jäin pohtimaan, miksi myös tulevaisuuteen suuntautuneessa paikkatiedon käytössä 

suurimpana kiinnostuksena oli asioiden visualisointi paikkatiedon avulla ja valmiin 

paikkatiedon katselu. Kiinnostusta esimerkiksi paikkatiedon analysointia kohtaan ilmeni 

paljon vähemmän. Ehkä jonkun muun tuottaman valmiin paikkatiedon katseleminen 

koetaan turvalliseksi ja helpoksikin tavaksi käyttää paikkatietoa. Toki valmiin 

karttaesityksen katseleminen on vaivatonta, mutta tällöin voi olla vaarana liian 

kritiikitön katselu. Dodge ym. (2008) nostivat esille maantieteelliseen visualisointiin 

liittyvät väärän vallankäytön mahdollisuudet, jolloin voidaan vaikuttaa virheellisestikin 

ihmisten käsityksiin erilaisista asioista. Toisten tuottamia valmiita karttaesityksiä 

katsoessa olisikin syytä säilyttää kriittinen ote niin itse sisältöön kuin ulkoasuun liittyen.  

 

Pyrittäessä paikantamaan missä vaiheessa Keski-Suomen ELY-keskus on menossa 

Crainin ja MacDonaldin (1984) paikkatiedon kolmivaiheisessa kehityskaaressa, 

sijoittuminen kohdistuu tiedon analysoinnin ja tiedon käytön vaiheisiin. Suurin osa 

vastauksista kosketti varsin suoraan tiedon analysointiin liittyviä teemoja. Itsekritiikkinä 

on toki hyvä pohtia, ohjasivatko kysymyksetkin enemmän näihin vaiheisiin. 

Kyselyssähän ei pyritty suoraan selvittämään tiedon keruuseen liittyviä teemoja, koska 

kyselyn kysymyksistä ei haluttu tehdä liian johdattelevia. Vastausten perusteella 

voidaan kuitenkin todeta, että paikkatiedon tarjoamista mahdollisuuksista 

tietojohtamisen ja päätöksenteon yhteydessä ei vielä saada kaikkea hyötyä irti 

tutkimuskohteessa. Organisaation tulisikin kehittää toimintaansa niin, että Crainin ja 

MacDonaldin kehityskaaressa päästäisiin enemmän tiedon käytön vaiheeseen. Kyselyn 

perusteella tämä mahdollistuisi ennen kaikkea löytämällä motivoituneet paikkatiedon 

käyttäjät sekä kouluttamalla heitä lisää. Myös yleisen tietoisuuden lisääminen 

paikkatiedon osalta tutkimuskohteessa voisi olla edistävä tekijä Choon (2006) mallin 

mukaisesti. Mäkelän ja Hilkeen (2011) raportin mukaan myös organisaation johdon 
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saattaminen tietoiseksi paikkatiedon tarjoamista mahdollisuuksista voisi olla 

paikkatiedon käyttöä edistävä tekijä koko tutkimuskohteessa.  

 

Ainoastaan 16 henkilöä koki, että paikkatietoaineistojen saanti on helppoa. Yllättävintä 

oli, että suurin osa vastaajista ei osannut sanoa, ovatko aineistot helposti saatavilla. 

Myöskään suurimmalla osalla ei ollut mitään toiveita paikkatietoaineistoista, joita he 

haluaisivat käyttää. Syitä tähän on mahdoton tietää ilman kasvokkain tehtäviä 

lisäkysymyksiä. Asiaa voikin vain arvailla. Yksi syy voinee olla se, ettei aineistojen 

olemassaolosta edes tiedetä. On vaikea kaivata sellaista, mistä ei ole tietoa. Asiaan voi 

vaikuttaa myös se, etteivät vastaajat tiedä, mikä on paikkatietoaineistoa. Ne henkilöt, 

jotka kokivat tiedon saannin haastavana, osasivat kyllä avoimessa vastauksessa nimetä 

tähän syyn eli organisaation rakenteiden ongelmallisuuden. Henkilöt, joilla toiveita oli 

paikkatietoaineistojen saatavuudesta, viittasivat lähinnä organisaation ulkopuolisiin 

aineistoihin. Olikin yllättävää, että vain kaksi henkilöä nimesi tutkimuskohteen sisäisiä 

aineistoja. Voisiko syy olla se, että työntekijä, joka jotain aineistoa on tarvinnut ja 

ennen kaikkea jotain tiettyä aineistoa osannut kaivata, on sen onnistunut hankkimaan. 

Sen sijaan työntekijä, joka ei edes tiedä, mitä aineistoja organisaatiossa olisi saatavilla, 

ei sellaista ole osannut kaivatakaan. Choon (2006) mallin mukaan olennaista onkin 

tietoisuus siitä, mitä ympäröivässä todellisuudessa tapahtuu. Tällöin osataan tehdä 

lisäkysymyksiä kuten mitä tietoa tarvitaan, miten tätä tietoa saadaan, mitkä vaihtoehdot 

ovat saatavilla tai miten valinta tapahtuu.  

 

Tulevaisuutta ajatellen toiveita nousi yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentamiseen 

liittyen sekä paikkatiedon hyödyntämiseen päätöksenteon kannalta. Toiveet tulivat ilmi 

avoimien kysymysten kohdalla. Yhteistä paikkatietoinfrastruktuuria toivovien joukossa 

oli luultavimmin juuri heitä, jotka jo muutenkin osasivat hahmottaa paikkatiedon 

tarjoamat mahdollisuudet. Näin ollen vastausten perusteella ei voida suoraan ottaa 

kantaa siihen, toivooko suurin osa vastaajista avoimempaa paikkatietoinfrastruktuuria.  

 

 

  



65 

 

8.2 Vastaamattomien joukko 

 

Kyselyn vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi 27,8 prosenttiin. Tämä asia on tärkeää 

huomioida analyysiä ja johtopäätöksiä tehdessään. On mahdotonta tämän aineiston 

perusteella tietää varmasti, minkälaista joukkoa paikkatiedon tietämyksen osalta nämä 

vastaamattomat 166 henkilöä edustavat. Kysely on tavoittanut kaikki organisaation 

työntekijät, koska se lähetettiin kaksi kertaa. Yksi syy vastaamattomuuteen voi olla 

suuri kyselyjen saapumisen määrä henkilökunnan sähköpostiin. Työntekijät voivat olla 

kyllästyneitä vastaamaan kyselyihin, ja niiden voidaan koeta vievän aikaa 

”tärkeämmiltä työtehtäviltä”. Syynä voi olla myös se, että paikkatietoa ei koeta 

tärkeäksi ja olennaiseksi asiaksi oman työn kannalta. Termi voi olla kokonaan 

tuntematon ja vieras, ja näin ollen kyselyn avaaja voi kokea, että hänellä ei ole mitään 

annettavaa aiheesta. Osan kohdalla vastaamattomuuteen ei varmasti sisälly mitään sen 

ihmeempää kuin että vastaaminen vain on unohtunut, vaikka tarkoitus olisikin saattanut 

olla vastata. Uskaltaisin silti olettaa, että henkilö, joka käyttää paikkatietoa päivittäin 

työssään ja kokee teeman tärkeäksi ja kehittämisenarvoiseksi, on halunnut vastata 

kyselyyn. Onkin todennäköistä, että juuri tässä hiljaisessa 166 hengen joukossa on juuri 

heitä, jotka eivät ole paikkatiedon kanssa aktiivisesti missään tekemisissä. He eivät ehkä 

koe myöskään tarvetta olla teeman kanssa tekemisissä tulevaisuudessa. 

 

Yhtenä tavoitteena Keski-Suomen ELY-keskuksella oli saada selville tämän hetkinen 

käyttäjäjoukko, potentiaaliset tulevaisuuden käyttäjät sekä passiiviset eli paikkatietoa 

käyttämättömät henkilöt. Kuten johdannossa jo mainitsinkin, organisaatiolla ei ole 

tavoitteena saattaa paikkatietoa kaikkien työntekijöiden arjen työkaluksi. Näin ollen 

kyselyyn vastaamattomuutta ei tarvitse nähdä uhkana tai kyselyn vastauksia 

heikentävänä tekijänä. Kysely on tehnyt tehtävänsä siinä määrin, että se on ennen 

kaikkea tavoittanut tämän hetkistä käyttäjäjoukkoa ja potentiaalista tulevaisuuden 

käyttäjäjoukkoa. 
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8.3. Tutkielman eettisyys ja luotettavuus  

 

Tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta ja objektiivisuutta on hyvä pohtia kaiken aikaa 

tutkimusta tehdessä ja itse arvioinnin kannalta lopuksi (Tuomi & Sarajärvi 2013: 125–

149). Erityisesti määrällisessä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden kautta. Reliabiliteetti tarkoittaa, että 

tutkimustulokset ovat toistettavissa ja validiteetti, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, 

mitä on luvattu tutkia. Näiden termien käyttöä on kuitenkin kritisoitu laadullisen 

tutkimuksen yhteydessä. Laadullisessa tutkimuksessa ajatellaan, että tutkijan oma 

persoona, ikä, sukupuoli, poliittinen suuntautuneisuus, uskonto, kansalaisuus tai 

yhteiskunnallinen asema aina huomaamatta ja tahtomattaankin vaikuttaa tutkimuksen 

puolueettomuuteen. Laadullisen tutkimuksen eettiset ohjeet eivät ole niin suoraviivaisia, 

mitä määrällisessä tutkimuksessa. Tutkielmassani pohdin eettisyyttä Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (Hyvä tieteellinen käytäntö ja… 2012) antamien ohjeiden kautta. 

Myös Suomen Akatemialla (2003) on hyvin samantapaiset ohjeet Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan kanssa. Tutkimus voi olla luotettavaa, uskottavaa ja eettisesti 

hyväksyttävää vain, jos se noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Keskeiset 

tekijät on jaoteltu seitsemään eri kohtaan, joista mainitsen oman tutkielmani kannalta 

tärkeimmät tekijät.  

 

Tutkimuksen tulee noudattaa rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta (Hyvä 

tieteellinen käytäntö ja… 2012: 6). Tiedonhankinnan on oltava eettisesti kestävää, ja 

viittauskäytäntöjen on oltava asianmukaisia. Näitä tekijöitä olen pyrkinyt huomioimaan 

siten, että olen kertonut aineistosta esiin tulleita teemoja totuudenmukaisesti. Jos olen 

painottanut jotain näkökulmaa, olen kuitenkin kertonut sen suhteesta muihin aineistossa 

esille nousseisiin teemoihin. Olen etsinyt alkuperäislähteen huolimatta siitä, että lähde 

on voinut olla useita vuosikymmeniä vanhakin.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2013: 138–139) ovat koonneet luotettavuusvertailutaulukon, johon 

neljältä eri taholta on koottu kriteereitä luotettavuudesta (Niiranen 1990; Tynjälä 1991; 

Eskola & Suoranta 1996; Parkkila ym. 2000). Luotettavuutta kuvataan uskottavuuden, 

sovellettavuuden, siirrettävyyden, pysyvyyden, neutraaliuden, arvioinnin sekä 
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vahvistettavuuden sanoin. Näitä teemoja pohdin usein tutkielmaa tehdessäni. Tämä tuli 

ilmi esimerkiksi siinä, että kyselyä analysoidessani mietin erityisesti sitä, ymmärsikö 

osa vastaajista termin paikkatieto oikealla tavalla. Itse kyselystä palautetta tuli 13 

vastaajalta, ja palaute oli positiivista. Eräs vastaajaa oli kommentoinut: ”Ei tää 

ollutkaan niin pitkä kun pelkäsin. Siitä monta plussaa.” Neutraalin otteen säilyttäminen 

aihetta kohtaan oli helppoa, koska olen ulkopuolinen henkilö tutkimuskohdetta 

ajatellen. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että tutkielmaa tehdessäni olen noudattanut 

hyvin niin eettisiä kuin moraalisiakin käytäntöjä.   

 

8.4 Tulosten yleistettävyys sekä jatkotutkimusaiheita  

 

Vaikkei kvalitatiivisen tutkimuksen eikä varsinkaan tapaustutkimuksen tavoitteena ole 

pyrkiä mahdollisimman suureen yleistämiseen (Eskola & Suoranta 1998: 65–68), 

voidaan kyselyn tulosten perusteella saada joitakin viitteitä ja käsityksiä paikkatiedon 

tasosta ja sen käytöstä tietojohtamisessa ja päätöksenteossa muissa Suomen ELY-

keskuksissa sekä julkishallinnon organisaatioissa. Kyselyn kautta esiin nousseet teemat 

ovat yhteneväisiä niin Koskisen (2011), Mäkelän ja Hilkeen (2011), Jäsenmaan raportin 

(2013) kuin Mannisenkin (2013) tulosten kanssa. Tuloksia voidaan siis hyödyntää 

vastaavanlaisissa organisaatioissa haluttaessa käyttää paikkatietoa enemmän 

tietojohtamisen ja päätöksenteon apuna. Tämä ei kuitenkaan ole täysin varmaa ilman 

samanlaista lisätutkimusta tai samankaltaista selvitystä. Menetelmällisesti vastaava 

kysely ja tutkimus olisivat hyvin tehtävissä jossakin muussa organisaatiossa niin 

julkisella kuin yksityiselläkin puolella.  

 

Teemaa voisi jatkaa tutkimalla paikkatiedon ja tietojohtamisen sekä päätöksenteon 

suhdetta toisessa suomalaisessa ELY-keskuksessa. Tällöin saataisiin kiinnostavaa 

vertailutietoa vastaavasta organisaatiosta. Selvityksen voisi tehdä myös jollekin muulle 

valtion organisaatiolle. Toinen tutkimusaihe olisi etsiä ne Keski-Suomen ELY-

keskuksen paikkatiedon oppimisesta motivoituneet henkilöt ennen 

paikkatietokoulutusten aloittamista. Tästä tuskin opinnäytetyöhön riittäisi tehtävää, 

mutta pienimuotoinen selvitys organisaation sisällä tästä olisi hyvä tehdä. Nyt tiedossa 

on kiinnostusta osoittaneiden lukumäärä, mutta kyselyn anonymiteettisuojan tähden 
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heidän henkilöllisyyttään ei voida paikantaa. Paikallaan olisi myös selvittää sitä, ketkä 

työntekijät tutkimuskohteessa olisivat niitä avainhenkilöitä, joiden kouluttaminen 

organisaation tai yksikön kehittymisen kannalta olisi olennaisinta. Kolmas tutkimusaihe 

voisi olla haastattelututkimus tutkimuskohteessa. Tällöin keskityttäisiin muutamaan 

työntekijään eli noin neljästä kuuteen henkilöön. Haastattelut kohdennettaisiin 

henkilöille, jotka käyttävät paikkatietoa paljon työssään päätöksenteon ja 

tietojohtamisen yhteydessä. Tällöin voitaisiin hakea konkreettisia ja tarkempia 

esimerkkejä, miten paikkatietoa on jo hyödynnetty kyseisen teeman ympärillä. Aihetta 

voisi tarkastella myös vastuualueittain ELY-keskuksessa. Tällöin tutkimuksessa voisi 

käyttää tämän tutkielman nykyistä aineistoa, jolloin vältyttäisiin uuden aineiston 

keräämiseltä.  
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Liitteet  

Liite 1. Keski-Suomen ELY-keskukselle suunnattu kysely 

 

 

Paikkatiedon hyödyntäminen ja osaaminen 

Keski-Suomen ELY-keskuksessa 

 

1. Missä työskentelet Keski-Suomen ELY-keskuksessa? * 

   E-vastuualue 
 

   L-vastuualue 
 

   Y-vastuualue 
 

   Yhteiset yksiköt 
 

 

 

 

 

 

2. Miten tuttu termi 'paikkatieto' sinulle on? * 

   Hyvin tuttu 
 

   Melko tuttu 
 

   Olen kuullut, mutten tunne 
 

   En ole koskaan kuullut enkä tunne 
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3. Jos termi on edes jossain määrin tuttu, määrittele lyhyesti käsityksesi termistä 

paikkatieto. 

Oikeaa vastausta ei ole!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Millaiseksi koet paikkatieto-osaamisesi? * 

   Erittäin hyvää, pystyn auttamaan muitakin 
 

   Riittävän hyvää oman työni kannalta 
 

   Tiedän jonkin verran 
 

   Heikkoa 
 

   En tiedä mitään 
 

 

 

 

 

 

Yksi paikkatiedon määritelmä 

 
"Jopa 80 prosenttiin kaikesta tiedosta liittyy sijainti. Kyseessä voi olla esimerkiksi 
koordinaatti, katuosoite, 
postinumero tai kunta. Tällaista sijaintitiedon sisältävää tietoa kutsutaan paikkatiedoksi. 

 
Paikkatiedot mahdollistavat tiedon yhdistelemisen, tuottamisen, analysoinnin ja 
visualisoinnin monipuolisin 

menetelmin avaten uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia tiedon hallintaan ja 
hyödyntämiseen." (Veli-Matti Kiviranta, ESRI Finland Oy 2005). 
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Kuva 1. Havainnollistava esitys paikkatiedon mahdollisuuksista 
(http://geography2012.blogspot.fi/2012_07_01_archive.html: 3.4.2013) 
 
 

 

 
 
Kuva 2. Havainnollistava esitys paikkatiedon mahdollisuuksista 

(© Sini Kantola 2012. Aineisto: Tilastokeskus.) 
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5. Mitä seuraavista käytät? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) * 

 

Paikkatieto-ohjelmaa, mitä? (esim. ArcGis, Kartturi) 

________________________________ 

 

 

Internet-selaimen karttapalvelua, mitä? 

(esim. Google Maps, OIVAn karttapalvelu, Paikkatietoikkuna) 

________________________________ 

 

 En kumpaakaan 
 

 

 

 

 

6. Jos tarvitset paikka- ja karttatietoa työssäsi, koetko pärjääväsi pelkästään Internet-

selaimen karttapalveluilla (esim. Google Maps, OIVAn karttapalvelu, 

Paikkatietoikkuna)? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

   En tarvitse paikka- ja karttatietoa työssäni 
 

 

 

 

 

7. Mitä teet paikkatiedolla? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) * 

 Tuotan itse uutta paikkatietoa 
 

 Analysoin paikkatietoa 
 

 Yhdistelen eri lähteistä paikkatietoa keskenään 
 

 Katselen valmista paikkatietoa 
 

 Hyödynnän paikkatietoa päätöksenteossa 
 

 Hyödynnän paikkatietoa asioiden visualisoinnissa ja esittämisessä 
 

 Muuta, mitä?________________________________ 
 

 En tee mitään 
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8. Kuinka usein käytät jotain paikkatieto-ohjelmaa (esim. ArcGis, Kartturi)? * 

   Päivittäin 
 

   Kerran viikossa 
 

   Kerran kuukaudessa 
 

   Harvemmin 
 

   En koskaan 
 

 

 

 

 

9. Arvioi kuinka monia eri paikkatietoaineistoja käytät ja hyödynnät työssäsi? * 

   1-10 
 

   11-50 
 

   Useampaa kuin 50 
 

   En yhtään 
 

 

 

 

 

10. Ovatko Keski-Suomen ELY-keskuksen paikkatietoaineistot helposti löydettävissä 

ja käytettävissä? * 

   Kyllä 
 

   Ei. Miksi ei?________________________________ 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

11. Oletko tuottanut / Tuotatko itse paikkatietoaineistoja? * 

   
Kyllä. Minkätyyppisiä aineistoja olet tuottanut / 

tuotat?________________________________ 
 

   En 
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12. Oletko analysoinyt / Analysoitko paikkatietoa työssäsi? * 

   
Kyllä. Minkä tyyppisiä analyysejä olet tehnyt / teet ja millaisista 

paikkatietoaineistoista?________________________________ 
 

   En 
 

 

 

 

 

13. Oletko käyttänyt / Käytätkö paikkatietoa asioiden visualisointiin ja 

esittämiseen?*  

   
Kyllä. Minkä tyyppisiä aineistoja olet hyödyntänyt / hyödynnät 

visualisoinnissa?________________________________ 
 

   En 
 

 

 

 

 

 

14. Haluaisitko tulevaisuudessa hyödyntää paikkatietoa / paikkatieto-ohjelmia 

työssäsi? * 

   Paljon enemmän 
 

   Jonkin verran enemmän 
 

   Nykyinen tilanne hyvä 
 

   En koe tarvetta hyödyntämiselle 
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15. Missä työtehtävissä kokisit paikkatiedosta olevan hyötyä? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon.) * 

 Paikkatiedon analysointi 
 

 Paikkatiedon keskenään yhdistely 
 

 Paikkatiedon käyttö päätöksenteossa 
 

 Paikkatiedon hyödyntäminen asioiden visualisoinnissa 
 

 Valmiin paikkatiedon katselu 
 

 Muussa, missä?________________________________ 
 

 En missään 
 

 

 

 

 

16. Tiedätkö joitain paikkatietoaineistoja, joita toivoisit olevan mahdollista käyttää? 

* 

   Kyllä, mitä?________________________________ 
 

   En 
 

 

 

 

 

17. Koetko tarvetta paikkatietoasioiden koulutukselle? * 

   Kyllä, millaiselle erityisesti?________________________________ 
 

   En 
 

 

 

 

 

18. Miten yksikkösi voisi hyötyä paikkatiedoista ja omasta paikkatieto-

osaamisestasi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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19. Miten paikkatieto voisi hyödyttää koko Keski-Suomen ELY-keskuksen 

toimintaa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

20. Vapaita kommentteja paikkatiedon nykyisestä käytöstä tai sen kehittämisestä.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

21. Vapaita kommentteja kyselyyn liittyen.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Vahvista vastausten lähetys  

 

  



81 

 

Liite 2. Kyselyn saatekirje 

Kyselyn saatekirje ensimmäiselle kierrokselle 17.4.2013: 

 

”Keväinen tervehdys Keski-Suomeen! 

 

Nimeni on Sini Kantola ja opiskelen Oulun yliopiston Maantieteen 

laitoksella pääaineenani maantiede. Teen pro gradu -tutkielman 

yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Työni aihe on 

paikkatieto ja paikkatiedon käyttö päätöksenteossa ja johtamisessa 

Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Tarkastelen tutkimuksessani Keski-Suomen 

ELY-keskuslaisten paikkatiedon käyttöä, osaamista sekä kiinnostusta 

paikkatiedon käyttöön tulevaisuudessa. Yksi keskeinen tutkimuksen 

aineistonhankintaväline on henkilöstölle suunnattu kysely. 

 

Tutkimus palvelee Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedonhallinnan, 

tietojärjestelmien ja paikkatiedon kehittämistä. Kyselyn tulokset 

tarjoavat tärkeää tietoa tämän hetken ja tulevaisuuden paikkatiedon 

hyödyntämisestä organisaatiossanne. Jokaisen vastaus on arvokas; 

vastaukset ovat erittäin tervetulleita myös henkilöiltä, jotka eivät 

ole kuulleet termistä paikkatieto aikaisemmin mitään tai eivät käytä 

paikkatietoaineistoja. Täten saadaan tärkeää tietoa organisaation 

kehittämistoiminnasta ja paikkatiedon kehittämisestä Keski-Suomen 

ELY-keskuksessa. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15-20 minuuttia. Kysely avautuu 

alla olevasta linkistä. Mukana on sekä monivalinta- että avoimia 

kysymyksiä. Vastaajien henkilöllisyyttä ei pystytä tunnistamaan. 

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaan mielelläni joko sähköpostitse tai 

puhelimitse. 

 

Vastausaikaa on perjantaihin 26.4.2013 klo 18 saakka. 
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Kiitos aktiivisuudestanne! 

 

Pro gradu terveisin, 

Sini Kantola 

Oulun Yliopisto, Maantieteen laitos 

040-5960063 / sinikant@paju.oulu.fi 

 

Linkki kyselyyn: 

https://www.webropolsurveys.com/S/0F1D8F1B1E26C9A4.par” 

 

Kyselyn saatekirje uusintakierrokselle 29.4.2013: 

 

”Keväinen tervehdys Keski-Suomeen! 

 

Lämmin kiitos teille, jotka jo vastasitte toissa viikolla lähettämääni 

paikkatietokyselyyn! Vastauksenne ovat arvokkaita, ja niitä tullaan 

käyttämään Keski-Suomen ELY-keskuksen kehittämistyössä. Pahoitteluni 

teille, että kyselyn vastauspyyntö tulee teille nyt turhaan uudestaan. 

 

Lähestyn kyselypyynnöllä siis nyt teitä, jotka ette vielä ole 

vastanneet paikkatietokyselyyn. Vastausaikaa on jatkettu vielä 

reilulla viikolla. Korostan edelleen sitä, että jokaisen 

vastaus on arvokas. Vaikka paikkatieto kuulostaisi aivan vieraalta 

asialta, niin asiaa tuntemattomienkin vastausten avulla saadaan tärkeää tietoa 

paikkatiedon käytön kehittämisestä työssänne ja koko organisaatiossanne. 

 

Tässä alla on kertaalleen vielä saatekirje: 

 

”Nimeni on Sini Kantola ja opiskelen Oulun yliopiston Maantieteen 

laitoksella pääaineenani maantiede. Teen pro gradu -tutkielman 

yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Työni aihe on 

paikkatieto ja paikkatiedon käyttö päätöksenteossa ja johtamisessa 
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Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Tarkastelen tutkimuksessani Keski-Suomen 

ELY-keskuslaisten paikkatiedon käyttöä, osaamista sekä kiinnostusta 

paikkatiedon käyttöön tulevaisuudessa. Yksi keskeinen tutkimuksen 

aineistonhankintaväline on henkilöstölle suunnattu kysely. 

 

Tutkimus palvelee Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedonhallinnan, 

tietojärjestelmien ja paikkatiedon kehittämistä. Kyselyn tulokset 

tarjoavat tärkeää tietoa tämän hetken ja tulevaisuuden paikkatiedon 

hyödyntämisestä organisaatiossanne. Jokaisen vastaus on arvokas; 

vastaukset ovat erittäin tervetulleita myös henkilöiltä, jotka eivät 

ole kuulleet termistä paikkatieto aikaisemmin mitään tai eivät käytä 

paikkatietoaineistoja. Täten saadaan tärkeää tietoa organisaation 

kehittämistoiminnasta ja paikkatiedon kehittämisestä Keski-Suomen 

ELY-keskuksessa. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15-20 minuuttia. Kysely avautuu 

alla olevasta linkistä. Mukana on sekä monivalinta- että avoimia 

kysymyksiä. Vastaajien henkilöllisyyttä ei pystytä tunnistamaan. 

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaan mielelläni joko sähköpostitse tai 

puhelimitse. 

 

Vastausaikaa on keskiviikkoon 8.5.2013 klo 18 saakka. 

 

Kiitos aktiivisuudestanne!" 

 

Pro gradu terveisin, 

Sini Kantola 

Oulun Yliopisto, Maantieteen laitos 

040-5960063 / sinikant@paju.oulu.fi 

 

Linkki kyselyyn: 

https://www.webropolsurveys.com/S/0F1D8F1B1E26C9A4.par” 


