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Tausta ja lähtökohdat

Kun siirrytään nykyisistä TE-palveluista ja yrityspalveluista 
maakunnallisiin kasvupalveluihin:

• Ohjausmalli muuttuu: informaatio-ohjaus ja vertaisoppiminen

• Rahoitusperusteet muuttuvat: yleiskatteellinen rahoitus

• Siirrytään järjestäjä-tuottaja –malliin

• Asiakastietojärjestelmät ja verkkopalvelut uudistuvat ja käyttö 
laajenee

• Digitalisaation myötä syntyy uusia mahdollisuuksia palvelujen 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaamiseen

Hanketta ovat edeltäneet esiselvitys ja laaja tietotarpeiden kartoitus
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Vaikuttavuustavoitteet

• Vertailukelpoinen ja yhteismitallinen tieto kasvupalveluista 
auttaa päätöksentekijöitä kohdentamaan resursseja tehokkaasti ja 
kehittämään palveluja.

• Määrärahojen, kustannusten ja suoritteiden seurantaan ja niiden 
yhdistämiseen luodaan yhteisesti sovitut mallit > benchmarkin
mahdollistaminen.

• Yhteisen tietopohjan luominen ja ylläpito keskitetysti on 
kustannustehokasta. (yhteinen tietovarasto ja BI-
raportointiratkaisu)

• Vaikuttavuuden, tehokkuuden ja laadun läpinäkyvä ja luotettava 
seuranta tukee palvelujen hankintaa ja palveluntuottajien seurantaa 
(järjestämistehtävän tuki).

• Asiakkaat ja palveluntuottajat saavat valinnanvapauden ja 
kehittämistyön tueksi tietoa laadusta ja suoriutumisesta.
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Hankkeen konkreettiset tavoitteet ja tulokset 

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda ratkaisu, joka mahdollistaa 
kasvupalvelujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen eli
• Kasvupalveluista tuotetaan johtamisen, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa 

toiminnasta, taloudesta, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja laadusta. 
• Tuotettava tieto on ajantasaista, luotettavaa ja vertailukelpoista.
• Kasvupalveluista tuotettava tieto on ministeriöiden, maakuntien johdon, palvelun 

järjestäjien, palveluntarjoajien ja asiakkaiden käytettävissä tarkoituksenmukaisessa 
muodossa (raakadata ja indikaattorit).

• Maakunnallista kasvupalvelua koskeva tieto on sovitettavissa yhteen valtakunnallisen 
kasvupalvelun (Business Finland) kanssa.

• Tieto on yhteen sovitettavissa maakunnan tiedolla johtamisen kokonaisuuden kanssa, 
mm sote. 

Projektissa luodaan yhteinen maakunnallisten kasvupalvelujen tietovarasto ja 
BI- raportointiratkaisu, joka tukee ja mahdollistaa ylläkuvattujen tavoitteiden 
saavuttamisen.  Kehitettävä ratkaisu tulee mahdollistamaan kehittyneen data-
analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen
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Hankkeen organisaatiokaavio ja ohjausrakenne

KEHA
projektiryhmä

Ohjausryhmä:
TEM, KEHA, ELY, TE-

toimisto, maakunnan liitto

Iskukykyiset palvelut

TEM Digitalisaatio johtoryhmä

VM maakuntatieto-ohjelma

Pääprojekti: KPMG

Osaprojekti 1: 
tietovarasto

Osaprojekti 2: 
BI-raportointiTE-Digi

Vimana

VM digimuutosohjelma

Tietotarpeet

Maakunnat
Ministeriöt

Jne…

Toteutus OhjausTiedon käyttäjät

Sidosryhmät

Lähdejärjestelmät

Muut



Sidosryhmät ja tiedon hyödyntäjät 

• Maakuntavalmistelu: 

• muutosjohtajat

• kasvupalvelujen valmistelijat, 

• tietojohtamisen valmistelijat

• VM Digimuutosohjelma

• TEM Digitalisaatio johtoryhmä

• VM Maakuntatieto-ohjelma

• Iskukykyiset palvelut –ohjelma

• Vimana

• Valtakunnan taso: TEM ja muut 
ministeriöt, keskusvirastot, EU, OECD, 
poliittinen johto, 

• Maakunnat

• Maakunnan johto: poliittinen johto ja 
virkamiesjohto

• Kasvupalvelujen järjestäjä

• Palveluntuottajat

• Kansalaiset, media

• Tutkimus- ja analyysi
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Rajaukset

• Työnvälitystilastojen uudistaminen (kasvupalvelutilastoksi?) 
toteutetaan erillisprojektina

• Huomioidaan myös tässä hankkeessa

• Yrityspalvelujen tietovarasto ja raportointiratkaisut toteutetaan 
erillishankkeena

• Huomioidaan myös tässä hankkeessa mm. lähdejärjestelmänä
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Riippuvuudet ja sidoshankkeet
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Sidoshankkeen nimi Riippuvuuden tyyppi Riippuvuuden laajuus Riippuvuuden merkitys

H-CRM ja H-ATV (TE-digi) teknologinen, sisällöllinen sisäinen, hallinnonala kriittinen

Työmarkkinatori (TE-digi) teknologinen, sisällöllinen sisäinen, hallinnonala kriittinen

Y-CRM ja Y-ATV teknologinen, sisällöllinen sisäinen, hallinnonala kriittinen

Tulorekisteri sisällöllinen kansallinen merkittävä/kriittinen

OKM, Koski-palvelu sisällöllinen kansallinen merkittävä

VK maakuntatalouden tietopalvelu sisällöllinen hallinnonalan rajat ylittävä merkittävä

Maakuntien kustannus- ja vaikuttavuustieto sisällöllinen hallinnonalan rajat ylittävä merkittävä

Aluekehityksen tilannekuva sisällöllinen hallinnonalan rajat ylittävä merkittävä

Vimana järjestäjän työkalut teknologinen, sisällöllinen hallinnonalan rajat ylittävä merkittävä

Maakuntauudistus, lakiesitykset lainsäädännöllinen kansallinen merkittävä

Kasvupalvelu-uudistus, lakiesitykset lainsäädännöllinen kansallinen merkittävä

TEM Tiedonhallintalaki lainsäädännöllinen kansallinen merkittävä

Maakuntatieto-ohjelma toiminnallinen, sisällöllinen hallinnonalan rajat ylittävä merkittävä

VM YTI-hanke sisällöllinen, toiminnallinen kansallinen merkittävä

Maakuntien viitearkkitehtuuri, 

tietoarkkitehtuurit, Kasvupalvelujen 

arkkitehtuurit

toiminnallinen hallinnonalan rajat ylittävä merkittävä

TEM työnvälitystilasto uudistus sisällöllinen hallinnonala merkittävä

Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa 

TEAS-hanke

sisällöllinen hallinnonalan rajat ylittävä vähäinen



Etunimi Sukunimi30.8.20189



Hankkeen aikataulu
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2018 2019 2020->

Indikaattorien 
määrittely

Tietomallien määritys

Tietovaraston 
hankinta

Hallintamallin kehittäminen

BI-ratkaisun toteutus

Pilotointi, demot

Tietovaraston toteutus

BI-ratkaisun 
hankinta

Ylläpito



Hankkeen projektit/ vaiheet

• Esiselvitys ja tietotarvekartoitus tehty 2017
• Pääprojekti (hanke): Indikaattorien täsmennys, raporttimallit, 

lähdejärjestelmien kartoitus. Tietovaraston ja BI-raportointiratkaisun 
suunnittelu ja hankinnan valmistelu. Hallintamallin kehittäminen. Toteutusaika 
03/2018-12/2019

• Osaprojekti 1: Tietovaraston toteutus
• Tietovaraston toteuttaminen käynnistetään osaprojektin järjestäytymisellä ja 

suunnitelman tarkentamisella. Osaprojektissa määritellään ja kehitetään 
maakuntien kasvupalvelujen tietovarasto (toteuttajan vastuulla). Testaus ja 
käyttöönottovaihe olisi tavoitellusti 02-03/2019. 

• Osaprojekti 2: BI-raportointiratkaisun toteutus
• Bi-raportointiratkaisun toteuttaminen käynnistyy osaprojektin järjestäytymisellä 

ja suunnitelman tarkentamisella. Kehitystyö tapahtuu ketterällä menetelmällä, 
jolloin järjestelmä saadaan vaiheittain käyttöön. Toteutusaika 03-12/2019.

• Tieto- ja käsitemallien laatiminen joko osaprojektina tai KEHA omana työnä
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Hankkeen kustannukset ja käytettävät resurssit
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Vaihe 

Vuodet 2018-2019

Oma henkilöstö Ulko-
puolisten 
toimitus-
ten arvo

Muut
kulut

Koko-
nais-
kustan-
nusarvio

Arvio
käyt-
töönoton
jälkeis-
ten 
kulujen
määrästä
ja 
maksa-
jasta

Pääprojekti 222 000 270 000 492 000 Valmistelussa, 

täsmentyy

syksyn 2018 

kuluessaOsaprojekti 1
Tietovarasto

400 000 400 000

Osaprojekti 2
BI-raportointi

500 000 500 000

Yhteensä 222 000 1 170 000 1 392 000



Resurssit
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Organisaatio Rooli hankkeessa htv

KEHA-keskus Projektin johto, viestintä, yhteydenpito
lähdejärjestelmiin, tietotarpeiden määritys

6 hlö n. 2-2,5 htv

TEM Hankkeen ohjaus, omistajuus, osarahoittaja

Organisaatio Z Maakunnat:
Vimana:

Muut Ostopalvelut (KPMG)

Yhteensä



Riskit ja niihin varautuminen
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Riski Riskin kuvaus Toimenpiteet joilla riskiin voidaan 
vaikuttaa

Resursointi Riittämättömät resurssit Projektisuunnitelma realistiseksi. Varmistetaan 
omat resurssit. Priorisointi.

Aikataulut Projektin sisäiset viivästymiset tai 
ulkopuoliset viivästymiset

Ketterä kehittäminen, pilotointi. Hankintojen 
valmistelu. Kehityskohteiden priorisointi.

Yhteensopivuus Järjestelmäratkaisut hajautuvat, 
eivätkä ole yhteensopivat valtak. 
ratkaisun kanssa. Siiloutuminen.

Yhteistyö maakuntien ja Vimanan kanssa. YTI-
hanke. Maakuntien sitouttaminen.

Lähde-
järjestelmät

Tietojen saanti lähdejärjestelmistä ei 
onnistu 

Kytkeydytään tiiviisti lähdejärjestelmiin ja 
niiden kehitystyöhön > tietotarpeista
viestiminen. Vaihtoehtoisten lähdejärjestelmien 
kartoittaminen ja hyödyntäminen.

Tietojen 
luotettavuus ja 
käytettävyys

Tuotetut tiedot ja raportit 
epäluotettavia tai käytettävyys
heikkoa

Lähdejärjestelmiin kytkeytyminen, 
dokumentointi. Laadunvarmistus. 
Loppukäyttäjien tarpeiden huomiointi alusta 
alkaen. 



Hankeviestintä ja -raportointi

• Projektin sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestämisestä vastaa sekä 
viestintäaineistojen sisällöt hyväksyy projektin johto / 
projektipäällikkö. 

• Projektin ulkoinen viestintä kytketään
• VM:n maakuntatieto-ohjelmaan ja maakuntien tiedolla johtamiseen 

(kohderyhmänä tiedolla johtamisen asiantuntijat ja päättäjät maakunnissa)

• TEM:n Kasvupalvelu-uudistukseen: 

a) kasvupalvelujen suunnittelu, johtaminen ja järjestäminen 
maakunnassa 

b) palveluntuottajat

• Viestintäkanavia ovat erilaiset alueilla järjestettävät tilaisuudet ja 
seminaarit, valtakunnallisesti myös alueuudistus.fi -sivusto.

• Projekti raportoi rahoittajille ja ohjaaville tahoille
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Etunimi Sukunimi

Kiitos!
Lisätietoja

Strategiajohtaja, projektipäällikkö Jouko Nieminen, 
KEHA-keskus 

Neuvotteleva virkamies Tuija Groop, TEM 
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