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Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö.

Turvaamme asiakkaille kustannustehokkaasti 

varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden 

puhdasta ja markkinaehtoista 

sähköjärjestelmää. 



Fingrid lyhyesti



Fingridin datanhallinnan matka

2020: Organisoituminen

datapolitiikan mukaisesti

tietoalueisiin

2017:Tietovarastoinnin 

toimintamallin ja 

työkalujen uudistus

2021:Datapolitiikan päivitys

ja datakatalogin käyttöönotto

2018: Raportoinnin

itsepalvelu käyntiin

2022: Tietoalueiden

datakehitys

2019: Datanhallinnalle

poliitiikka
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Datahallinnan organisoituminen

Datanhallintaryhmä
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Johto

Datakehityksen ja analytiikan osaamisryhmät

Tiedon ylläpitäjät

Tiedon tuottajat

Tiedon käyttäjät

Datavastaavat

Tietoalueen omistaja

Analytiikkavastaavat Tietovastaavat



Datakatalogi datanhallinnassa

Liiketoiminta-arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri
• Tietoalueet

• Keskeiset liiketoiminnan käsitteet ja ydintiedot

• Tietovarannot ja tietomallit

• Raportit ja analytiikka

Sovellusarkkitehtuuri

Teknologia-arkkitehtuuri



Datakatalogin hankinta

2020 
Q3

2020 
Q2

2020 
Q1

2020 
Q4

2021 
Q3

2021 
Q2

2021 
Q1

2021 
Q4

Kilpailutus

PoC

Käyttöönotto

Käynnistys

Laajennus 

Tietoalueet 

ja 
Ydintiedot

Aloitus Hankintapäätös

Haastattelut

Asennukset

Tuote 
demot

Ongelman 
määrittely 

ja visio

Tietoalueiden 
roll-out ja 

koulutukset

Käyttöönotto 
projektin 
päätös

Tuotannon 
start

Talous ja 
kunnossapito

2022 
Q3

2022 
Q2

2022 
Q1

Käytön tuki ja kehitystoimet



Esiselvityksen haastatteluissa esille tulleita ongelmia

Tietoa datasta puuttuu, ja sen etsimiseen 

kuluu aikaa. Usein henkilöriippuvaista

"En voi luottaa, että data on oikein, ennen kuin 

olen sen itse tarkistanut. Jos on väärin niin alan 

itse tutkia ja selvittää mikä virhe on kyseessä ja 

tunnistaa, kuka voi auttaa korjaamaan virheen."

Ei ole mahdollisuutta hakea dataa. Oikean datan 

löytäminen on henkilöriippuvaista

"datasettien speksit on usein pistemäisiä. Tyypillisesti yksi liiketoiminnan edustaja, 

joka on speksannut itselleen. Pyyntöjä tulee paljon. Dokumentaatiota ja tiedon 

jakoa jo tehdystä ei ole. Vain työn teettäjä tietää, mitä data setissä on."

"voi käytännössä mennä päiviä ja jopa viikko selvittelyyn, 

kyselyyn ja vastausten odotteluun. Voisi joissain casessa

säästää 25-50% aikaa."

"kenelläkään ei ole mitään hajua miten tieto liikkuu eri 

järjestelmien välillä. Jos pitäisi kertoa kaikki, niin kukaan 

ei pysty siihen. Todella hajanainen tapa liikutella dataa."

hukka-hyöty tietoturva

konteksti



Fingridin datakatalogin visio

Data ja sen

metadata  

löytyy 

helposti

Dataan 

luotetaan

Kehittämisen   

päällekkäi-

syydet 

minimiin

Dataan 

pohjaava 

innovointi 

helpoksi



Fingridin tietoalueiden hallinta datakatalogissa

Tietoalueiden kuvaukset ja 

keskeiset käsitteet

Fingridin tietoalueet

Ydintietojen kuvaukset ja 

luokittelu



Datakatalogissa yhdistetään liiketoiminnan käsitteet 

raportteihin ja tietovaraston julkaisukerrokseen

Fingrid

RDBs

FILE-BASED 

SOURCES

JSON-BASED 

API SYSTEMS
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Tietovaraston

raportointitaulut

Operatiiviset

sovellukset
Tietovaraston

lataukset ja logiikka
Tietoalueet

Tietovaraston 

raportointitaulujen lista 

ja kuvaukset 
Virallisten raporttien kuvaukset

Raportit

P
o
w

e
B

I

T
a
b
le

a
u

Liiketoiminnalliset 

käsitteet 



Katalogin rakenne ja roolit

Tietoalue

Tietoalueen omistaja

Liiketoiminnan tietovastaavaAnalytiikkavastaavaTekninen datavastaava

Raportit ja analytiikkaData
Liiketoiminnan 

käsitteet ja ydintiedot



Sisällön kuvaamista ohjattu kuvauspohjilla

Työtilan kuvauksen pohjaAnalytiikan aihealueen kuvauksen pohja





Data katalogissa huomioitavaa

Yhteys dataratkaisujen kehitykseen ja data-alustaan

• Muodostettava visio miten datatyökalut toimivat saumattomasti.

• Datakatalogi on liitettävä ihmisten käyttämiin työkaluihin.

• Datakatalogin hyötyjä ei saavuteta erillisellä ratkaisulla.

Datanhallinnan prosessin toteutus

• Datanhallinnan prosessi ja tehtävät tietojen syöttämiseksi datakatalogiin.

• Dokumentaation laatu heikkenee, jos ihmisillä ei ole selkeitä tehtäviä, vastuita ja niillä yhteyttä päivittäiseen 

datatyöhön.

Viestintä ja toimintatapojen muutos

• Alussa tarvitaan vision kommunikointia ja viestin toistamista.

• Yhteisön rakentaminen ja kulttuurin muutos käyntiin.



Kiitos


