
Digityökalujen valmistelu järjestämistehtävää 
varten
• Kevään 2018 aikana toteutetaan maakuntien yhteiset 

järjestämistehtävän digipalveluiden ja sote-tiedolla johtamisen 
suunnitteluhankkeet

• Ne perustuvat järjestäjän käsikirjan yhteydessä tehtyyn työhön 

• Projekteja on neljä:

• Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä

• SOTE järjestämisen tietomalli

• SOTE tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys

• SOTE valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen työnjako 
ja arkkitehtuuri
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Koordinoivan maakunnan tehtävät

• Toimii projektipäällikön roolissa

• Vastaa käytännön järjestelyissä

• Vastaa tuotosten syntymisestä

• Raportoi sisällöllisestä etenemisestä ja valtionavustuspäätöksen mukaisista 
hallinnollisista velvoitteista

• Esittelee tuotokset hyväksyttäväksi

• Kutsuu muut maakunnat mukaan ja huolehtii yhteistyöstä

• Työpajat

• Kaikkien äänen kuuluminen

• Hankkii tarvittavan asiantuntemuksen

• Oma työ

• Muiden maakuntien asiantuntemus

• Ulkopuolelta ostettu asiantuntemus
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Isoja haasteita - miten onnistutaan?

• Panostetaan yhteistyöhön

• Kaikkien maakuntien äänen kuuluminen tärkeää

• Tiivis vuorovaikutus valtakunnallisten viranomaisten kanssa

• Priorisoidaan reippaasti

• Aikataulu on tiukka. Pakko keskittyä olennaisimpiin asioihin. Syvempää 
viilausta voidaan tehdä myöhemmin.

• Ei keksitä pyörää uudelleen

• Tukeudutaan jo tehtyyn työhön ja hyviin kokemuksiin

• Jatkotoimenpiteet suunniteltava hyvin

• Huolehdittava, että tehty työ jää elämään ja sitä ylläpidetään
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Sote-KUVA mittarit, 
kansallisessa kokonais-
tarkastelussa
keskeiset mittaritTHL 

arviointiraportin tiedot

Maakuntien oman raportoinnin ja keskinäisen 
benchmarking- toiminnan  tieto, maakunnan oman 
raportin tietopohja

Maakunnan  sisäisessä järjestämistoiminnassa ja 
palvelujentuottaja vuorovaikutuksessa  käyttämä data

Palvelujen tuottajien omassa toiminnassaan käyttämä data

Kansallisesti kerättävä ja raportoitava ja toimijoiden oma datapohja

KUVA

Maakunnan tietoallas/
tietovarastotaso

mm. kliinisen 
laadun data

Päivi Hämäläinen

Alue-
kehitys

VM/maakuntatieto-ohjelma
kokoaa alueiden seurantamittari
aluekehityssateenvarjon alle 
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Tietovarantojen välinen työnjako
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Mittaristot ja indikaattorit
(esim. tietopaketit, KUVA)

Operatiiviset 
järjestelmät

• Lähde 
tiedonkeruulle

• Rakenteinen ja ei-
rakenteinen tieto

• Yhteisesti 
määritelty tieto

• Kirjaussäännöt

• mm. asiakas- ja 
potilastiedot, 
taloustiedot, 
henkilöstöhallinnon 
tiedot

Tietovarastot

• Tarkkaan 
määritelty 
rakenteinen tieto

• Yhdistää 
operatiivisten 
järjestelmien tietoa

• Tehokas, 
ajantasainen 
tiedon käyttö

• Toiminnan 
seuranta ja 
johtaminen

Raakatieto-
varannot 

(tietoaltaat)

• Koostaa eri 
järjestelmistä 
kerättävän tiedon 
säilytettäväksi

• Rakenteinen ja ei-
rakenteinen tieto

• Mahdollistaa tiedon 
hyödyntämisen eri 
käyttötarkoituksiin 
joustavasti

Kanta

• Valtakunnallinen 
asiakas- ja 
potilastietojen 
jakelu ja säilytys

• Rakenteinen ja ei-
rakenteinen tieto

• Luo pohjaa 
yhteisille 
tietorakenteille

Valtakunnalliset 
tilastot ja rekisterit

• Lakiin perustuvat 
valtakunnalliset 
tiedonkeruut

• Luo pohjaa 
yhteisille 
tietorakenteille

Muita keskeisiä

• Genomidata

• Biopankit

• Valvontarekisterit

• Tutkimusaineistot
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Järjestäjän tietojohtamiseen vaikuttavia tekijöitä

Järjestäjän 
tietojohtaminen

Yhtenäiset 
tietorakenteet

Järjestelmien 
yhtenäistäminen

Tietovarantojen 
työnjako

Työnjako 
maakunnat / 

valtio

Kirjaamisen 
kehittäminen

Hallittu 
siirtymäpolku 

kohti tavoitetilaa
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Epäyhtenäiset 
prosessit

Yhdenmukaiset
prosessit

Yhdenmukaiset
tiedot

Epäyhdenmukaiset
tiedot

Järjestämisen yhdenmukaisuus?



Tiedolla johtamisen SMART

Strategia ja strategiset tavoitteet

Mittaaminen ja data 

Analyysi ja analytiikka

Raportointi ja visualisointi

Toiminnan muutos ja johtaminen
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Muokattu Bernard Marr 2015

S

M

A

R

T
Tiedolla johtamisen 

kustannusvaikutukset 
syntyvät vasta täältä


