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Tausta

• Vaikuttavan tietojohtamisen edellytys on hyvä tietopohjaa (vrt. esim. 
tiedon laatu, big data, riittävä n, ym.)

• Hyvää tietopohjaa määrittää prosessi aina tiedon tuottamisesta aina 
tiedon jakaminen = Tietoprosessi

• Hyvä tietopohja on vaikuttavan päätöksenteon perusedellytys

• Tietojohtamisen tietopohjan kartuttamiseksi on tehty paljon työtä 
sekä valtakunnallisesti että alueellisesti

• Eräitä esimerkkejä:
• Sote-tieto hyötykäyttöön strategia -2020

• Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus -hanke (MaTi) 

• ISAACUS – hyvinvointidatan hyötykäyttö

• … ja paljon muita



Kansalliset tietojohtamishankkeet

Sote-Kuva muutoshanke

Rahoituksen riittävyys -työryhmä

Digimuutosohjelma (toimeenpanon johtaminen)

Maakuntatieto-ohjelma

Ohjaustietoryhmä

ICT-tilannekuva-hanke

Sote-

tietoallas

Kasvupalveluiden tietojohtamisen hanke

Aluekehittämisen tilannekuva-hanke

Pelastustoimen tietopaketti-

hanke

Maakuntajärjestäjän 

tiedolla johtaminen

Maakuntien tietojohta-

minen-hanke

Maakuntien talouden 

raportointi-hanke



Keskeiset käsitteet

• Tietojohtaminen = johtaminen siten, että organisaation kykyä 
luoda arvoa tiedolla ja osaamisella

• Tiedolla johtaminen = edellisen osa-alue, joka tähtää 
tietoperustaiseen päätöksentekoon ja sen mahdollistamiseen

• Tietoperustainen päätöksenteko = päätöksenteko, joka 
tapahtuu analysoidun tiedon perustella 

• Tiedon johtaminen = tietojohtamisen alue, jossa 
tiedonhallinnalla ja tietovirtoja ohjaamalla sekä tiedon laatua 
tarkkailemalla ylläpidetään ja kehitetään tiedonhyödyntämisen 
edellytyksiä

• Lähde: Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu (2018)



Tietopohjatavoitteet maakuntauudistuksessa

• Maakuntien johtaminen ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen 
edellyttää käytännössä systemaattista tietotietopohjaa (tehtävät 
järjestämislaissa) 

• Tietopohjan jäsentäminen, laajentaminen ja hyötykäytön lisääminen tukee 
maakuntauudistusta mutta on palvelee myös nykyisiä organisaatioista (valtio, 
kunnat, kuntayhtymät, kolmassektori, avoin data, ym.)

• Tietopohjatyöllä ja tietoprosessin kehittämisellä tavoitellaan 
kyvykkyyttä vastata esimerkiksi muuttuvan sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmän tai muiden sektorien tietotarpeisiin

• Esim. arviointi, ohjaus, seuranta, mittarit, raportit, analyysit

• Kattavampi tietopohja tukee myös yliopistollista tieteellistä tutkimusta
• Tietovarastointijärjestelmän kehittäminen maakunnalliseksi 



Tietotarpeiden rajattomuus …

• Tietotarpeiden etusijajärjestyksien määrittäminen
• -> tähän vaikuttaa maakuntajärjestäjän ja liikelaitoksen sekä muiden 

toimijoiden välisten suhteiden selkiytyminen

• -> ydintoimintavalmistelussa vielä käsitteet horjuvat ja 
päätöksentekijästä ei ole kirkasta kuvaa

• Esimerkkinä: Palveluketjun määrittämisen tarkkuustaso 
(järjestäjä-liikelaitos –neuvottelu)

• -> miten päästään kohti tietojohtamista

• Yhteistyö ICT:n (tietojohtamisen) ja ydintoiminnan kanssa vasta 
alkamassa (yhteiset projektit yms.)



…  ja tekemisen ihanuus 
(Strategiasta tietojohtamisen ICT- toteutukseen)

Raportointi, Analytiikka

Data Mart, Kuutiot 

Organisaation tietovarasto

Integraatiokerros, Tietoallas
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Tietojohtamisen sisältö, tavoitteet aikataulutus

Teknologia

Maakunnan strategia
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Operatiivinen toiminta, operatiivinen raportointi

Päivittäminen toiminta

Tiedot koostettu yhteenä raakadata-varastoon sellaisenaan

TKI- käyttö

Jalostetut, puhdistettu, varmistettu, oikeellinen, eheä data

Tietojohtamisen perusta

Raportointikäyttöön jalostettu tieto

Eri näkökulmat ja koosteet tiedosta

Tietojohtamisen välineistö ja työkalut

Tietojohtaminen eri tasoilla organisaatiota

Tietojohtamisen sisältö, tavoitteet, aikataulutus ja ohjaamisen malli

Tietojohtamisen ohjaaminen tavoitteiden mukaisesti

Maakuntastrategia ja johtamismalli

Maakunnan johtaminen strategian mukaisesti



Työsuunnitelma jokaiseen siivuun

Työsuunnitelma Työsuunnitelma

Tavoitetila Tietojohtamisen sisältö, tavoitetila ja tiekartta

Kuvaus käyttäjien tietotarpeet mittari- ja 

indikaattoritasolla priorisoituna; sisältää liitteen 

jonka nimi on "Tietotarpeiden vaikutus 

tietojohtamisen toteutukseen".

Vaatimukset Vaatimusluettelo (Tiedolla johtamiseen liittyen)

Tietosisältö Lähtöjärjestelmät

Käsitemalli

Tietovirrat

Rajapintakuvaukset

Käsittelysäännöt

Koodistot

GAP analyysi

Käyttöliittymä Tiedon hyödyntämisen hahmotelma

Arkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus

Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelma

Testaus Testauksen yleissuunnitelma

siivukohtainen



Siivujen aihiot (priorisointeineen)
TULOKSELLIS

UUS 

NÄKÖKULMA

TULOKSELLIS

UUS OSIO

Hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistäminen

Ennalta-

ehkäisevät 

palvelut

Perusterveyde

n-huolto

Mielenterveys-

ja 

päihdepalvelut

Erikois-

sairaanhoito

Lasten, 

nuorten ja 

perheiden 

palvelut

Työikäisten 

sosiaali-

palvelut

Vammais-

palvelut

Ikäihmisten 

palvelut

Suun 

terveyden-

huolto

JHS 206 

MUKAINEN 

PALVELUTEH

TÄVÄ 

MÄÄRITTELY

1 

Toimintaympär

istö

1.1 

ToimintaYmpär

istön 

perustiedot

1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1

1.2 Toimijoiden 

perustiedot
1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1

1.3 Elinolot 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

1.4 

Hyvinvoinnin ja 

terveyden tila

1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1

2 Voimavarat
2.1 Tuotannon 

tekijät määrä
2.1.2 2.1.2 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.2

JNE…

2.2 Tuotannon 

tekijät 

laatu(osa res 

laatua)

JNE…
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Tietojohtamisen strategia

Strategiasta tietojohtamisen ICT-toteutukseen siivuittain

Raportointi, Analytiikka

Data Mart, Kuutiot 

Organisaation tietovarasto

Integraatiokerros, Tietoallas

Lähtöjärjestelmät

Maakunnan strategia
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Operatiivinen toiminta, operatiivinen raportointi

Päivittäminen toiminta

Tiedot koostettu yhteenä raakadata-varastoon sellaisenaan

TKI- käyttö

Jalostetut, puhdistettu, varmistettu, oikeellinen, eheä data

Tietojohtamisen perusta

Raportointikäyttöön jalostettu tieto

Eri näkökulmat ja koosteet tiedosta

Tietojohtamisen välineistö ja työkalut

Tietojohtaminen eri tasoilla organisaatiota

Tietojohtamisen strategia ja ohjaamisen malli

Tietojohtamisen ohjaaminen strategian mukaisesti

Maakuntastrategia ja johtamismalli

Maakunnan johtaminen strategian mukaisesti

1 2 N
Priorisoitu eteneminen tietotarpeiden kautta osakokonaisuuksittain -

Ottaen huomioon sidosryhmät, maakuntien tarpeet, valtion 

raportointi



Mitä ICT tekee tietopohjan luomiseksi?
Tehtävä Tarkenne Tuotos

1. Tietojohtamisen sisällön, tavoitteiden ja 

aikataulutuksen toteutus ICT-näkökulmasta

Tietojohtamisen tavoitetilan pohja-aineiston koostaminen eri 

lähteistä (kansalliset, maakunta)
Tietojohtamisen pohja-aineisto

2. Raportointitarpeet
Kustakin näkökulmasta (järjestäjä, konserni, liikelaitos ym.) 

käydään läpi raportointitarpeiden lisäksi: 

Järjestäjä -tietovirrat, Tietotarveanalyysi

Maakuntakonserni -laskentasäännöt, Tietotarveanalyysi

Maakunnan liikelaitos -lähtöjärjestelmät, Tietotarveanalyysi

Maakunnan markkinaehtoinen tuotanto -lähtötiedot, Tietotarveanalyysi

Ulkoinen raportointi -rajapinnat Tietotarveanalyysi

3. Tietojohtamisen tietopohjan ja raportoinnin 

arkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaaminen yhdessä KA-

ryhmän kanssa

Yhteistyössä kokonaisarkki-tehtuuriryhmän kanssa Tietojohtamisen/raportoinnin arkkitehtuuri

4. Prioriteetiltaan ensimmäisen siivun eli tietojohtamisen 

osa-alueen käsitemallinnus
Käsitemalli
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