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Maakuntatieto-ohjelman kahdet kasvot

Tiedolla johtaminen:

• Tiedon tehokasta 
hyödyntämistä ja 
analysoidun tiedon 
saattamista osaksi 
päätöksentekoa.

 Asiakirja-
johtamisesta 
kustannushyötyjen 
johtamiseen.

Tietojohtaminen:

• Olosuhteiden luomista 
sille, että tietoa 
syntyy ja sitä jaetaan 
mahdollisimman 
tehokkaasti.

 Organisaation 
tiedonhallinnasta 
tiedon virtaamiseen 
tukemaan 
hyvinvointia.
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Terveys

Osaaminen,
Koulutus

Henkilö-
kohtainen 
toiminta 
ja työ

Ääni 
kuuluville 
yhteis-

kunnassa

Sosiaaliset 
yhteydet ja 

suhteet

Ympäristö

Turvalli-
suuden
tunnen

Aineellinen 
elintaso

Hyvinvoinnin 360O -näkymä



Haluamme hyvää tiedolla johtamista ja sitä 
tukevaa hyvää tietojohtamista
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Data Tieto Ymmärrys Viisaus 

Mitä on mitattu?

Mitä on tapahtunut?

Miksi jotain tapahtui?

Mitä tulee tapahtumaan?

Mitä tulisi tehdä?
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Vuorovaikutteinen tietojen hallinta

Ihmiskeskeinen Hallinnonalakohtainen Tapauskohtainen 

Lomaketietojen
hallinta

Rekisteritietojen hallinta

Ammattilaisen tietojen hallinta

Järjestäjän/tuottajan/viranomaisen tietojen hallinta

Tilastotietojen hallinta

Omien tietojen hallinta



Kooste: Ohjelman valmistelussa olevat 
päätuotokset 2019 loppuun asti (vaihe I)

• Arkkitehtuuriperiaatteet & -visio (tietoarkkitehtuurille)

• Maakuntatiedon tietoarkkitehtuuri sis. maakuntien ohjaustietoarkkitehtuurin

• Ihmiskeskeinen tiedonhallinnan (tieto)arkkitehtuuri maakuntakontekstissa 

• Maakuntien tiedonohjaussuunnitelma ja tiedonhallintasuunnitelma

• Ohjeet tietoaineistojen siirrolle & digitoinnille

• Selvitys yleisen tilasto- ja rekisteritoimen tietotuotannosta ja 
rahoitusmallista maakuntatietoihin liittyen

• Maakuntaohjauksen tietopohja (ML 13§, muutakin tulossa)

• Maakuntapilotit testaten uutta toimintatapaa

• Eri johtamistilanteiden tietomalleille on tarvetta, täytynee organisoida

• Päätöksentekoehdotukset toimenpiteistä eri organisaatioille (arkkitehtuurien 
yhteensovittamisen perusteella)

• Ohjelman II-vaiheen toteutussuunnitelma, yms. ohjelmahallinto
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Huomioita tuotoksiin

• Huomioidaan ”nykytila” 2021 ja tavoitetila 2029, erilliset 
kehittämistoimenpiteet (kaksivaiheinen arkkitehtuuri)

• Ohjaustiedoista ei tule yhtä tuotosta!

Jokainen ohjausvastuussa oleva valitsee omat ohjausmittarit ja kuvaa ne 
osana omia ohjauksen kehittämishankkeitaan. Yhteensovitus on 
ministeriökohtaisten hankkeiden vuoropuhelua, jonka yhdistävänä 
tekijänä on maakuntalain 13§ mukainen neuvotteluprosessi. 

Yhteentoimivuusmenetelmän käyttö tulisi aloittaa!

• Ohjelman Toteutussuunnitelma vaiheelle II (2019-2021): otetaan 
huomioon tulevan hallitusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ja 
suunnitellaan ohjelman jälkimmäinen vaihe niiden mukaisesti
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Ohjelman lopputulos: Tiedolla johtamisen ja 
Tietojohtamisen kaunis liitto

Tarvittava tieto on 

käytössä digitaalisissa (johtamis-)prosesseissa heti tiedon 
syntyessä.
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Kiitos!
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