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Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (’PHHYKY’) datan hallinnan kehittämisen projekti sisälsi kuusi asiakokonai-
suutta (alla), jotka ovat osin toisistaan riippuvaisia. Asiakokonaisuuksien alla oli useita tehtäväkokonaisuuksia. Tehtä-
väkokonaisuuksia työstettiin iteratiivisesti ja priorisointia ja aikataulutusta tarkennettiin joustavasti työn edetessä. 
Työn ohjaamisessa käytettiin Jira tehtävienhallintajärjestelmää, joka mahdollisti tehtävien priorisoinnin ja tuotosten 
seurannan kahden viikon jaksoissa. 
 
Datan hallinnan kehittämisen asiakokonaisuudet 
 

1. Tiedon omistajien sitouttaminen 
2. Yhteistyömallin pystytys ja jalkautus 
3. Muutosjohtaminen ja -viestintä 
4. Datan laadunhallinta  
5. Datan hallintaan liittyvät kuvausasiat  
6. Datapolitiikka 

 
Alla tarkempi kuvaus toimintasuunnitelman asiakokonaisuuksien tuotoksista. 

 
1) Tiedon omistajien sitouttaminen (Datan hallinta) 

 
PHHYKY:n hallinnan yhteistyömallin kannalta keskeisten toimijoiden haastattelujen avulla elo-lokakuussa 
saatiin kirjattua toimialojen odotukset datan hallinnan yhteistyömallin rakenteeseen ja toimintaan. Tämä 
lisäksi havainnointiin olemassa olevia datan laadun ongelmia. Haastateltavat olivat hyvinvointiyhtymän eri 
toimialoilta PESO, TESA, IKU, talous, henkilöstö sekä tuotannonohjaus ja potilasturva ja laatu. Haastattelut 
aloitettiin toimialojen johtajista ja sen jälkeen laajennettiin tulosalue- ja asiantuntijakohtaisiksi. 
 
Haastattelujen perusteella luotiin perustelut tuleville tiedon omistajille siitä, miksi tiedonhallintaa (data go-
vernancea) ja tiedonjohtamista (data managementia) tulee tehdä ja millaista tekeminen PHHYKY:ssä tulee 
olemaan. Samalla varmistettiin, että nimettyjen omistajien toimenkuvaan voidaan lisätä tiedon omistajuus. 
Tiedon omistajien sitouttaminen eteni nopeasti, sillä voitiin viitata alkuvuodesta 2021 lanseerattuun data-
strategiaan, jonka kautta oli luotu jo pohjaa itse datanhallinnan rakentamiseen.  

 
Lopputulos: PHHYKY:n yhteistyömallin tavoitteet ja toimijat on määritelty tietojohtamisen 
nykytilaan mukaisesti. 

 
 

2) Tietojohtamisen yhteistyömallin pystytys ja jalkautus  (Datan hallinta) 
 

Käytyjen haastattelujen perusteella tunnistettiin tärkeimmät asiat, joihin yhteistyömallin kehittäminen en-
simmäisenä kohdistuu, kuten yhdenmukaisiin ja systemaattisiin, läpi organisaation tarvittaviin tiedonhallin-
nan käytäntöihin.  
 
Kehityksen myötä tunnistettiin yhteistyömallin toimijat ja keskustelujen kautta päädyttiin nimeämään tiedon 
omistajat.  Omistajien työtä helpottamaan ja yhteiseksi työkaluksi ja kanavaksi perustettiin Tietojohtamisen 
yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tärkein tehtävä on varmistaa yhtymätasoisen tietojohtamisen toimiminen. 
Samalla Yhteistyöryhmän toiminta edistää tietojohtamisen jatkuvaa kehitystä sekä tiedon hyödyntämistä. 

Yhteistyömallin tarkoitus ja tavoitteet sekä sen hallintorakenne on dokumentoitu ja ensimmäinen yhteistyö-
ryhmän kokous on 9.12.2021.  
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Tiedon omistajien kanssa ja myötävaikutuksella aloitettiin tietovastaavien nimeäminen. Tietovastaavien ni-
meämisen suhteen, kaikilla toimialoilla päädyttiin malliin, jossa jokaiselta tulosalueelta nimetään vähintään 
yksi tietovastaava. Nimetyt tietovastaavat perehdytetään erikseen tehtäväänsä.   

Kehitystyön tässä vaiheessa kaikki tiedon omistajat on nimetty ja tietovastaavien nimeäminen on hyvässä 
vauhdissa, mutta vielä osin kesken.  Tietovastaavien oman yhteisön, eli Osaamiskeskuksen ensimmäinen yh-
teinen tapaaminen on kutsuttu koolle 14.12.2021 

Tietojohtamisen Osaamiskeskuksen tärkein tehtävä on edesauttaa tietojohtamisen käytännön toteutusta yli 
tulosalueiden ja toimialojen. Osaamiskeskus toimii myös tietovastaavia yhdistävänä alustana ja kommuni-
kaatio kanavana 

 
Lopputulos: PHHYKY:llä on toiminnassa oleva tietojohtamisen yhteistyömalli. Tämän yhteistyömallin toi-
mijat on pääosin nimetty ja mallia toteuttavat toiminalliset ryhmät on perustettu ja toiminta on käynnis-
tetty. 
 
 

3) Muutosjohtaminen ja -viestintä  
 
PHHYKYn viestinnästä vastaavien henkilöiden kanssa on selvitetty miten parhaiten käyttää sisäisiä tiedotus-
kanavia. Tämän perusteella on tehty viestinnän suunnitelma, jossa määriteltiin sisäisen tiedonhallinnan vies-
tinnän keinot ja soveltuvat kanavat. Tietojohtamisen tiimin ulkoinen viestintä kulkee Yhtymän viestinnän 
kautta.  

 
Tietojohtamisen portaali  (Tijo-portaali) on julkaistu intranetissä. 
 
Tietojohtamisen tiimin jäsenet ovat käyneet PHHYKY ’Esimiesaamuissa’ kertomassa tietojohtamisen ja yh-
teistyömallin merkityksestä ja siitä miten datan hallinnan toimenpiteet ovat edenneet. Kuukausittain pidet-
tävissä esimiesaamuissa on ollut noin 200-300 osallistujaa. 
 
PHHYKY:n tietoportaalin blogi osiossa on ajankohtaisia blogi kirjoituksia 
 
Edellä mainittujen lisäksi on toteutettu datan hallinnan koulutuspaketti. Koulutus sisältää kuusi eri moduulia, 
jotka on nauhoitettu. Koulutuksen materiaali ja nauhoitus on nyt kaikkien saatavilla Tijo-portaalin ja koulu-
tuskanavan kautta. Marraskuussa 2021 pidettyihin koulutussessioihin osallistui noin 50 henkilöä.  
 

Koulutusmodulien sisältö 

Moduuli 1: Mitä on datan hallinta ja miten se näkyy työssämme  
Moduuli 2: Datan hallinnan hyödyt toiminnalle  
Moduuli 3: Erilaiset datat ja niiden merkitys 
Moduuli 4: Miten datasta pidetään huolta läpi elinkaarensa  
Moduuli 5: Erilaiset arkkitehtuurit datan hallintaan  
Moduuli 6: Datan hallinnan järjestelmät ja niiden roolit 

 
Lopputulos: PHHYKY:n ensimmäinen datan hallinnan koulutus pidetty ja koulutusmateriaali 
on saatavilla koulutuskanavan kautta. Esimiesaamujen kautta on saavutettu laaja yleisö ja 
muutosjohtaminen tulee jatkumaan osaamiskeskuksen ja toimialojen tietovastaavien ja tie-
donomistajien kautta. 
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4) Datan laadunhallinta (Datan käytettävyys) 

 
Datan laadunhallinnan nykytilan selvitys tehtiin projektin puolivaiheessa ja sen tuloksia on mm hyödynnetty 
yhteistyökeskusteluissa johtavan tietohallintoylilääkärin kanssa. Seuraavassa vaiheessa lähdettiin toimiala-
kohtaisesti selvittään nimettyjen tietovastaavien kanssa heidän toimialueensa kriittiset tiedot ja sitä kautta 
heidän tunnistamia laatu ongelmia ja laadun kriteereitä. Projektin aikana Ikääntyneiden palvelut ja kuntou-
tus (IKU) toimialan kriittiset tiedot ja laadun nykytilan on dokumentoitu. Tämän perusteella on luotu/luo-
daan laadunhallinnan toimintamallin suunnitelma, jota lähdetään seuraavaksi toimiala kohtaisesti viemään 
eteenpäin tietovastaavien kanssa.  

 
Lopputulos: PHHYKY:llä on datan yhteistyömallin rooleihin ja toimintaan sidottu datan laadun-
hallinnan toimintamallin suunnitelman ensimmäinen versio.  

 
 

5) Datan hallintaan liittyvät kuvausasiat (Datan käytettävyys) 
 

Datan hallinnan edellyttämien kuvausten (tietovarannot, tietojärjestelmät,) nykytilan on kuvattu yhdessä 
tunnistettujen alueiden omistajien kanssa tietojohtamisen ja tietohallinnan (asianhallinta) tiimien välinen 
työnjako ja vastuut on määritelty.   
 
Lopputulos: PHHYKY:llä on selvä kuva datan hallinnan vaatimisista kuvauksista sekä niiden nykytilasta. 
Kuvausten päivittäminen on käynnistetty osana Tiedonhallinnan kehitystä. 
 

 
6) PHHYKY:n datapolitiikan luonti (Tiedon hyödyntäminen) 

 
Yhtymän tietojohtamisen datapolitiikasta on tehty ensimmäinen versio. Datapolitiikka kerää yhteen nykyiset 
toimintamallit, periaatteet, linjaukset ja säännöt, joilla ohjataan dataan ja tietoon kohdistuvia toimenpiteitä. 
Datapolitiikka on elävä dokumentti, ja on luonteeltaan iteratiivinen. Datapolitiikka rakentuu datan hallinnan 
periaatteiden soveltamiseen ja muiden tahojen esim EU:n datapolitiikan hyödyntämiseen.  Dokumentin en-
simmäinen versio heijastaa nykytilannetta PHHYKY:ssä ja luo hyvän pohjan laajentaa sitä maturiteetin kasva-
essa. 

 
Lopputulos: PHHYKY:llä on käytössä ensimmäinen versio yhtymän datapolitiikasta. 
 
 
 
Projektin muita tuotoksia 
- Tietojohtamisen sanasto 
- PHHYKY viitearkkitehtuurin 1. luonnos (pohjautuen virta arkkitehtuuriin)  

 
 


