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Raportointi, Analytiikka

Data Mart, Kuutiot 

Organisaation tietovarasto
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Tietojohtamisen strategia

Informaatio-ohjaukseen eri 
suuntiin tarvittava 

tietopohja ja sen tuottamisen 
teknologia

Maakunnan strategia, palvelustrategia, palvelulupaus (*
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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 ohjaus/hallintamalli
Tietojohtamisen ohjaaminen strategian mukaisesti

Maakuntastrategia ja ohjaus/johtamismalli
Maakunnan johtaminen strategian mukaisesti

*) ML 35§, JL 14§, JL 15§

Kari Natunen

TAUSTAA: TIETOJOHTAMINEN VAATII STRATEGIAA



TAUSTAA: TARVE TIETOJOHTAMISEN STRATEGIAAN

Johtamiskeskustelua hallitsee uusien mittareiden kehittäminen ja 
mielikuva täydellisestä informaatiosta ja rationaalisesta päätöksenteosta 
(Laihonen ym 2017)

Maakunnan ohjauksen olosuhteissa ajatus puhtaasti rationaaliseen 
tietoon pohjautuvasta ohjauksesta on mahdoton (Maakuntien 
ohjausmallit, 2017)

Rajallisten resurssien tilanteessa tarvitaan priorisointia, rajauksia, 
painotuksia tietotuotannon ohjaukseen, jotta saadaan vaikuttavimmat 
toimet toteutettua

Tietojohtamista ohjataan tietojohtamisen strategian avulla

Strategialla tarkoitetaan käytännössä tietojohtamisen sisältöä, tavoitteita, 
ja aikataulutusta



TAUSTAA: TARVE TIETOJOHTAMISEN HALLINNAN 
ORGANISOINTIIN 

Erityisesti tietointensiivisissä organisaatioissa tiedolla johtaminen on laajempi käsite 
kuin pelkästään tekninen tietohallinnon toiminta ja organisointi, mittaaminen ja 
palautejärjestelmät (Laihonen, 2013)

Johdon tulee rakentaa sellaisia fyysisiä ja sosiaalisia rakenteita, jotka takaavat tiedon 
kattavan käyttämisen (Teece, 1998)

Tietoa tulisi  hankkia, kasvattaa, kehittää, suunnitella ja hyödyntää tehokkaasti, jotta 
tiedosta voisi saada parhaan mahdollisen hyödyn, (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Tiedolla johtamisessa olennaista ovat mahdollisuudet hyödyntää tietoa ja 
• tietoa, mitä organisaatiossa toimivilla ihmisillä on
• tietoa, jotka organisaatiosta ja sen toiminnan kannalta olennaisesta ympäristöstä voidaan kerätä 

päätöksenteon ja ymmärryksen tueksi (Laihonen, 2013)

Tietojohtaminen koostuu monista osaprosesseista, joiden avulla tietoa luodaan 
kerätään, jaetaan, jalostetaan ja siirretään

Tietojohtamista toteutetaan tietojohtamisen hallinta/ohjausmallin avulla



TAUSTAA: TEAS-HANKKEEN VÄLIRAPORTTI -
POIMINTOJA

Merkittävä  osa  maakunnista  (mm.  Pirkanmaa,  Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala,  Päijät-Häme,  Lappi)  
näkevät  tietojohtamisen keskeisenä välineenä maakunnan kaikilla kolmella päätöksenteon tasolla 
(strategisella, taktisella ja operatiivisella).

• Tietotarpeiden ja sitä myöten tietojohtamisen tarkempien tavoitteiden määrittely on maakunnissa vielä kesken. Merkittävänä erona
nykypäivän käytäntöihin monessa suunnitelmassa painotettiin tiedon reaaliaikaista luonnetta verrattuna menneisyyteen katsovaan 
raportointiin. Valtaosa  esiin  nostetuista  tietotarpeista  ovat  relevantteja  uudistuksen toteutumisesta  riippumatta.

Monille  maakuntien  valmistelijoille  on  epäselvää,  kenellä  on valtakunnallinen   kokonaiskuva   tai   
koordinaatiovastuu tietojohtamisen valmistelusta. 

• Muun muassa Vimanan ja SoteDigin roolit  tietojohtamisen  valmistelussa  näyttäytyvät  maakunnille epäselvinä.  

• Lisäksi  maakunnille  on  epäselvää,  miten tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri, yhtenäiset tietomallit ja rakenteet  sekä 
kansallisen  tietojärjestelmäkehityksen  koordinaatio  tulevat  muodostumaan. 

• Toisaalta kansallisten tulosten odottaminen on viivästyttänyt maakunnan omaa tietojohtamisen valmistelua. 

Maakuntien oman valmistautumisen kannalta uudistukselle asetettua valtakunnallista aikataulua pidetään 
tietojohtamisen ja tietojärjestelmien kannalta haastavana. 

• Moni maakunta peräänkuuluttaa parempaa  kommunikaatiota  ja  selkeämpää  yhteisymmärrystä  maakuntien  ja  kansallisen tason 
valmistelijoiden välille siitä, mitä valmistellaan kansallisesti ja millä aikataululla.

Maakunnille asetetun budjettirajoitteen myötä monella maakunnalla on huoli, että kansallisen tason 
tietojohtaminen painottuu  vahvasti  rahoitusperusteiseen  ohjaukseen,  jolloin  muut indikaattorit  (mm.  
väestön palvelutarpeeseen vastaaminen) jäävät pienemmälle huomiolle. 
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TAUSTAA: JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄ 
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OnnistuminenOhjaustehtävä Järjestämistehtävä

Kriittiset tietotarpeet

Mahdollistaminen

Mittarit, KPIt

Tiedon hallinta, tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen

Kyvykkyydet



MATI - HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy maakunnan ja viranomaisten käyttöön tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus, jonka 
ydintietosisältö on yhteinen kaikille maakunnille. 
• Ydintietosisältö muodostuu vahvan järjestäjän, konsernin, liikelaitoksen sekä viranomaisen tarvitsemasta tiedosta. Keskitetyn

ratkaisun lisäksi maakunnilla on mahdollisuus kehittää ratkaisukokonaisuuteen omia erityispiirteitä vastaavia mukautuksia, 
jotka vastaavat niiden erityisiä toiminnallisia tarpeita.

Hanke tuottaa seuraavat konkreettiset tuotokset:
• Ratkaisukokonaisuuden infrastruktuuri
• Tietovarastointijärjestelmä
• Lähdejärjestelmäintegraatiot
• Tietomallit
• Raportointijärjestelmä
• Raportit ja mittaristot (dashboard)
• Ratkaisukokonaisuuden käyttäjähallinta
• Käyttöönottosuunnitelma

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa hanke tuottaa:
• Tietotarvemäärittelyt
• Raporttimäärittelyt
• Raportit ja mittaristot (dashboard)
• Yhteisen tietosisällön tiekartta ja jatkokehittämisen malli
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Konkreettiset tavoitteet ja tulokset

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2025



MITÄ VALMISTUU – KANSALLINEN - MAAKUNNALLINEN 
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“Talopaketti”: 

2-kerroksinen 
omakotitalo



Neuvotteluprosessikaavio: Maakuntatieto-ohjelma
Ohjaustietoryhmän tilannekatsaus, Antto Korhonen, VM 3.10.2018*) Soten osuus 92-95% kaikista kustannuksista ja toiminnasta

Jatkuvasti 
päivittyvä 

maakunnan 
oma tilanne-

kuva **)

Kansalliset
tieto-

varannot

**) Sisältää kaikki tarvittavat tilannekuvat maakunnan kannalta (myös YTA)

Maakunnan 
neuvottelijat

ML 13§
JL 29§, JL 30§ ALKE, PTJL 9§

Maakunnan tilannekuva 
(neuvotteluaineisto) (*

Maakunnittaiset 
erityistarpeet

Kari Natunen

NEUVOTTELUPROSESSI - TILANNEKUVA



MATI- HANKKEEN AIKATAULU

2018 2H 1H 2H 1H2H 1H 2021

Valmistelu

Määrittely

Esituotanto

Palvelun käynnistys

yleisaikataulu

Jatkokehitys

2019 2020 2H

Maku käyttöönotot



2018
Loka Marras Joulu TammiElo Syys

Hanke-esitys

Tieto- ja tekninen arkkitehtuuri

Tietomäärittelyt ja mallinnus

Toiminnallisuuksiin jako

Kustannushyötyanalyysi

2019

Nykytilan selvitys
MaakuntahaastattelutEsiselvitys

Sote-järjestäjän tietomallin jatkotyö ja tietosisältöjen määrittely
Kansallinsn ohjauksen vaatimukset

MaKu-järjestäjän tietomalli
Pela-RTA

Tietosisällöt ylätasolla
Järjestelmäarkkitehtuurit ja integraatiot

Teknologia-arkkitehtuuri
Järjestelmäpalvelut

Projektisuunnittelu

Tietoaltaiden auditointi

MATI- HANKKEEN AIKATAULU
Määrittelyvaihe (hankesuunnitelma 9/18 - 03/19)



TIETOJOHTAMINEN 21 - MAAKUNTAKIERROS



ARKKITEHTUURITYÖN ETENEMINEN

Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus –
yleiskuva tiedon tuottamisen näkökulmasta

Maakunnan tietotarpeet ylätasolla

Tiedon tuottaminen loogiseen tietoalustaan –
liikkeelle valtion ja maakuntien
ohjaustietotarpeista
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Looginen tietoalusta

Julkisen ja yksityisen potilas-
(ESH, PTH) ja asiakastiedot

(SOS) kansallisiin ratkaisuihin

1. Talous
2. Toiminta
3. Väestö ja toimintaympäristö



MAAKUNNAN TIETOTARPEET YLÄTASOLLA
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Tiedon tuottamisen näkökulmasta
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Asiakasymmärrys

Palvelumäärä

Palvelukokemus

Palvelukyky

Saatavuus

Tuottavuus

Taloudellisuus

Kestävä talous

Maakunnan talous- ja henkilöstö
• Rahoitus ja investoinnit
• Laskutus
• Kustannukset eli palkat ja ostot jne.

Maakunnan järjestämä palvelutoiminta eli
suoritteet mm. potilas- ja asiakasjärjestelmistä
• Maakunnan tuottama (liikelaitos, sote-keskus jne.)
• Yksityinen ja kolmas sektori

Maakunnan väestö ja toimintaympäristö

• Tulos
• Tase
• …
• Kustannukset

• € / Palvelu
• € / Asukas (väestö)
• € / Asiakas
• € / Suorite

• Kokonaistuottavuus
• Henkilötyötuottavuus

• Saatavuus
• Saavutettavuus
• Sujuvuus
• Kapasiteetti
• Peittävyys

Sote-järjestämisen tietomalli määritykset



TIEDON TUOTTAMINEN LOOGISEEN TIETOALUSTAAN
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Liikkeelle valtion ja maakuntien ohjaustietotarpeista

Yhteiset / kansalliset, mm. väestö, kasvu

Maakunta 1: talous ja toiminta

Maakunta 2

Maakunta …

Maakunta 18

• Väestötiedot alueittain
yhtenäistettynä sis. 
väestöennusteet

• Talous- ja henkilöstötiedot
maakunnan keskitetystä
järjestelmästä

• Toimintatiedot maakunnan
keskitetystä potilas- ja 
asiakastietovarannosta



KIITOS
Peter.soinu@vimana.fi

Ext.miika.sipila@vimana.fi

mailto:Peter.soinu@vimana.fi
mailto:Ext.miika.sipila@vimana.fi

