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Aiheeseen liittyvänä taustani:

Pohjois-savon maakunnan valmistelutyössä toimin 

oman virkatyöni ohella tiedolla johtamisen ja 

raportoinnin vastuuvalmistelijana vuosina 2017-2019. 

Muutoin sote - valmistelussa 2010 vuodesta alkaen  



Tietojohtaminen Pohjois-Savon 

maakunnassa (valmistelutyö)

Strateginen ohjaus Palvelujen ohjaus Kehittämisen ohjaus

Tiedolla johtaminen – tiedon hyödyntäminen

Strategian seuranta ja 
ohjaus

Sopimusohjaus

Asiakkuuksien hallinta

Palvelujen 
järjestäminen

Palvelujen 
tuottaminen

Toiminnan ja
toimintaympäristön

kehittäminen



Lähtötilanne ja lopettamispäätös 

31.3.2019 

7.5.2017



Tietojohtamisen valmistelu, vuosi 2018 – alkuvuosi 2019

THL:n avoin data,  Sotkanet ja AvoHilmo tiedot, työstäminen (Tableau) 9-12/2018

NEUVOTTELUT, 

VM ja STM 2018

Maakuntien tietojohtamisen 
ratkaisukokonaisuus  -hanke. Valmistelu 
syksy 9-10/2018  (maakunnan osuus)

Sote tietopaketteja hyödyntäen   toteutettiin JHS luokittelut mukaisesti 10-
11/2018, maakunnan valmistelutyö STM hanke (Sitra vuodet 2016-2017)

STM:n KUVA toimeenpanoryhmä jatkaa työskentelyään 9-12/2018 (edustajuus) –

1/2019

Maakuntien järjestäjän tietomallin valmistelun työryhmä 1.2–31.5.2018 (4/2019) 

Pohjois-Savon maakunnan alueellinen 
hyvinvointikertomus vuosille 2018-2021, 
valmistui 2/2018

SoteDw tietovaraston ja raportoinnin laajentaminen (Tableau) 10-12/2018

PROMIS, THL:n tietojärjestelmäkehitys sekä mittauksen käytännön toteutus, yhteistyö 

10-12/2018 - 2019

Tiedolla johtaminen ja raportointi, maakuntaryhmä 2/2018-5/2018 (SOTE ja MAKU)

KUVA-mittariston 
pilotointiprojektin 
(Tietoaltaasta) 
ohjausryhmän jäsenyys

Varsinais-Suomi, Sitra, STM 

8-12/2018

TOIVO - hankkeen johtoryhmä (STM) ad.31.12.2022

ICMT2020 hankkeet

THL arviointi
6/2018



Kuvauksia pilottiosahankkeiden teknisistä 

toteutuksista (Pohjois-Savo, ICMT2020)





TIETOJOHTAMISEN KOKONAISSUUNNITELMA – valmistelutyö, joka keskeytyi

12.6.2019

9



Tiedolla johtaminen ja raportointi maakunnan valmistelutyössä

 Valmistelussa luotiin simulointineuvotteluihin ja THL:n arviointeihin maakunnan 
tilannekuva

 Koottiin tiedolla johtamisen ja raportoinnin suunnitteluun liittyviä perustietoja

 Lisäksi valmisteltiin yhtenäistä raportoinnin rakennetta ja siihen kuuluvia 
indikaattoreita ja mittareita. 

 Valmistelutyössä todettiin , että tarkoituksenmukaisesti koottu ja analysoitu 
tietoa tukee mm:

Strategista päätöksentekoa, ohjausta ja seurantaa 

Operatiivista johtamista, ohjausta ja seurantaa

Asiakkaiden palvelua (palvelujen saatavuus, saavutettavuus, laatu ja 
vaikuttavuus)

Tutkimus-, kehittämis -, ja innovaatiotoimintaa

VIESTINTÄ (Tilannekuva ja tulevaisuus)

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedolla-johtaminen-
strategisena-menestystekijana-pohjois-savosSA

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedolla-johtaminen-strategisena-menestystekijana-pohjois-savos


Mitä tiedolla johtamisessa tulisi kehittää?
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 Tietojohtamisen organisointia ja kytkentää johtamisjärjestelmään

 Liittämistä strategiaan

 Indikaattoreiden ja mittareiden täsmentämistä ja tuotosten 

määrittelyä sekä tuotteistusta

 Palvelujen kysynnän arviointia ja palvelujen tarjonnan suunnittelua

 Tietojen standardointia ja kustannuslaskentaa

 Raportointipalvelua

 Tekniikkaa (tiedon integrointi, raportointi ja visualisointi)

Maakuntien ja kansallisen valmistelutyön yhteistyötä

Näitä tuottamaan tarvitaan uusia kyvykkyyksiä.



Näkemyksiä yhteistyön edistämisestä – tiedolla 

johtaminen ja raportointi      Tiedon kierto?

JÄRJESTÄJÄ

Muut maakunnat, 

18?

- Uusi 

hallitusohjelma?

KANSALLINEN 

YHTEYS (ministeriöt)

TUOTTAJA

AMMATTILAISET
ASUKKAAT

KUNNAT

Tiedon tuottaminen, 

välittäminen, tulkinta ja 

analysointi – miten tässä 

toimitaan? Mikä tieto 

kulkee?

ICT palvelujen 

tuottaja



Lopuksi toiveena, että:

Tulevassa valmistelutyössä hyödynnettäisiin 
jo tehtyä työtä

Suunnitelmallinen kansallinen ohjaus jatkuisi

Luotaisiin kansallisesti yhtenäinen soten 
tietojohtamisen kokonaissuunnitelma? Tässä 
kuvattaisiin tietojohtaminen (strateginen 
tausta), tiedolla johtaminen, raportoinnin 
rakenteet ja sisältö sekä tekninen alusta

Päädyttäisiin vertailukelpoiseen, luotettavaan 
ja mahdollisimman reaaliaikaiseen 
tietopohjaan



KIITOS JA HYVÄÄ KESÄÄ!


