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Tiedon avulla 
parempia palveluja

Käsissäsi on tiettävästi ensimmäinen 
alueellisen sote-toimijan julkaisema 
datastrategia. Se ohjaa koko yhtymän 
tietojohtamista.

Datastrategiassamme on huomioitu 
alueelliset ja kansalliset tavoitteet sekä 
alan sääntely. 

Otamme tärkeän askeleen kohti 
systemaattista datan hallintaa ja 
hyödyntämistä.

Tieto tulee valjastaa päätöksenteon ja 
kehittämisen tueksi sote-palveluissa.

Vastuu tietojohtamisesta on meillä kaikilla.

Yhtymän johdon haastattelut 
tietojohtamisesta



Datastrategia 2021–2023

Laadukkaan ja oikea-aikaisen tiedon avulla 
voimme toimia asiakaslähtöisemmin 

ja kustannustehokkaammin.

Oikean tiedon avulla ymmärrämme 
muuttuvaa ympäristöä ja vaatimuksia sekä 

tuotamme arvoa päijäthämäläisille 
sekä omistaja- ja ohjaustahoille. 



Näitä hyötyjä tavoittelemme hyvällä tietojohtamisella 
Laadukkaasta ja oikea-aikaisesta tiedosta hyötyvät niin sote-ammattilaiset, 

asiakkaat kuin organisaation johto sekä ohjaus- ja omistajatahot. 

Ammattilainen Asiakas

.

Johto/ohjaus

”Voin auttaa ja palvella 
paremmin.”

”Tilanteeni tunnetaan ja saan 
hyvää palvelua.”

”Voimme tehdä 
parempia päätöksiä.”

.



Tietojohtamista ohjaava lainsäädäntö

Tietojohtamista ohjaavat ja 
velvoittavat useat säädökset. Lait 
toimivat ajureina saattaa datan 
hallinta ja hyödyntäminen kuntoon.

Ne määrittelevät, miten tietoa tulee hallita
ja miten sitä voidaan hyödyntää.
Tietojohtamisen kehittämisessä 
noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakas- ja potilastietojen kansallista 
kokonaisarkkitehtuuria.

Siihen liittyy läheisesti sote-
erityislainsäädäntö sekä tietoturvaan, 
tietosuojaan ja toisiokäyttöön liittyvä 
sääntely.

Ohjaava lainsäädäntö
§ Julkisuuslaki (621/1999)

§ Tiedonhallintalaki (906/2019)

§ Digipalvelulaki (306/2019)

§ KaPA-laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin          
tukipalveluista (571/2016)

§ Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (1050/2018) 

§ Toisiolaki (552/2019)

§ Hyvinvointialueiden perustamisen, tehtäväsiirtojen ja 
toiminnan edellyttämät keskeiset säädökset

§ Sote-alaa koskeva erityislainsäädäntö (useita lakeja) 



Strateginen viitekehys
Viitekehys kuvaa erilaisia datastrategiaan vaikuttavia ohjelmia, hankkeita ja tavoitteita niin 
kansallisella kuin alueellisella tasolla. 

Kansallinen ohjaus Strategian toimeenpano
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Strategiset tavoitteet

EU – Datastrategia

VM – tietopolitiikka 

VM – Tiedon hyödyntämisen ja 
avaamisen strategiset tavoitteet -hanke

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

STM – Toivo-ohjelma

Valtava ja Virta -hankkeet

Kansalliset arkkitehtuurit

KUVA-työ

SOTE-järjestämisen tietomalli

SOTE-tietopaketit



Oikealla tiedolla tuotamme

parempia päätöksiä ja palveluita 

päijäthämäläisten hyväksi

Tietojohtamisen visio 2026



Kohti vuoden 2026 visiota

Kehitystyö tehdään vaiheittain. Työ aloitetaan 
järjestämisvastuun ja asiakkaan kannalta 

eniten arvoa tuottavista asioista.

Strategiakauden 2021–2023 tietojohtamisen kehittämisen 
päämääränä on saada oikea ja luotettava tieto 
hyötykäyttöön yhdenmukaisesti ja tehokkaasti.



Tietojohtamisen strategiset tavoitteet

Painopisteet Datan hallinta Datan käytettävyys Datan saatavuus Tiedon hyödyntäminen

Tavoitteet

Dataa hallitaan 
systemaattisesti 

ja yhteisesti

Tietopohja on 
luotettava ja 
kansallisesti 

yhdenmukainen

Data on saatavilla 
helposti modernien 
työkalujen kautta

Tietoa hyödynnetään 
monipuolisesti ja 

vastuullisesti

Tuotokset • Tietojohtamisessa on 
otettu käyttöön keskitetyt 
ohjausmekanismit

• Tiedon tuottamiseen ja 
käsittelyyn on luotu 
selkeät periaatteet ja 
säännöt

• Tietopääoma on kuvattu 
ja dokumentoitu

• Datan laadunhallinnan 
toimintamallit on otettu 
käyttöön

• Tiedon kirjaamis- ja 
huoltokäytännöt on 
kirkastettu ja 
yhdenmukaistettu

• Data on mallinnettu 
tietovarastoon 
kansallisten tieto- ja 
käsitemallien mukaisesti

• Mahdollisuus yhdistellä 
ja käsitellä dataa on 
toteutettu data-alustassa

• Keskitetty tietopalvelu 
tilata ja tuottaa 
omavaraisesti 
tietotuotteita on otettu 
käyttöön 

• Tekniseen datansiirtoon 
on julkaistu 
rajapintapalveluita

• Tietojohtaminen on 
otettu osaksi johtamis-
järjestelmää ja 
käytännön toimintaa

• Tietojohtamisessa on 
otettu käyttöön 
tukimalleja, koulutusta ja 
arviointeja

• Tietopolitiikka ohjaa 
turvallista ja vastuullista 
tiedon käyttöä



Tietojohtamisen tiekartta 

2021

Perustan rakentaminen 
datan hallintaan ja  
-hyödyntämiseen

• Tietojohtamisessa järjestetään
datan hallinta kansallisen sääntelyn
ja ohjauksen mukaisesti

• Rakennetaan kansallisesti
yhdenmukaista tietopohjaa aloittaen
ikäihmisten asiakassegmentistä

• Testataan tietopalveluita ja
tietotuotteiden tuottamista
omavaraisesti

2022

Tietojohtamisen ratkaisujen 
ja käytäntöjen pilotointi ja 

käyttöönotto

• Datan hallinnan periaatteita ja
käytäntöjä otetaan käyttöön

• Testataan ja vakioidaan asteittain
laadunhallinnan ja tiedonhuollon
toimintamalleja ja mittaamista

• Kokeillaan, pilotoidaan ja julkaistaan 
tietopalveluita ja tietotuotteita

2023

Tietojohtamisen ratkaisujen 
ja käytäntöjen 

laajentaminen vaiheittain

• Tietojohtaminen alkaa juurtua osaksi
johtamisjärjestelmää ja toiminnan
kehittämistä

• Datan hallinnan ja tiedon
hyödyntämisen käytäntöjä
laajennetaan vaiheittain eri puolilla
organisaatiota

• Tietojohtamista arvioidaan ja
parannetaan systemaattisesti



Tietojohtamisen yhteistyömalli - roolit ja vastuut
Tavoitteena on, että yhtymän aineetonta tietopääomaa johdetaan ja hallitaan yhteisesti 
selkeiden roolien ja vastuiden kautta.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Seuraa ja tukee tietojohtamisen 

toteutumista

Tietojohtamisen yhteistyöryhmä
Varmistaa  tietojohtamisen 

toimimisen ja ohjaa kehittämistä

Tiedon omistajat

Tietovastaava

Tiedon tuottajat ja hyödyntäjät

Tietojohtamisen tiimi

Hallitus
Vastaa juridisista velvoitteista ja 

ohjaa tarvittaessa

Omistaa oman alueensa tiedot ja 
ohjaa alueen tietojohtamisesta

Tuntee oman alueensa tiedot ja 
tukee tietojohtamista

Toimii yhteisten tietojohtamisen 
toimintamallien mukaisesti

Vastaa tietojohtamisen 
kehittämisestä ja toteutumisesta



Data-alusta ja ohjatut prosessit
Tavoitteena luoda kyvykkyydet, joissa tieto virtaa 
tehokkaasti kirjaamisesta käytäntöön.
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Mittarit
Tietojohtamisen strategisten tavoitteiden toteutumista mitataan kansallisella arviointimallilla. 
Arviointi mittaa tietojohtamisen kypsyyttä organisaatiossa, missä arvo 1 on matala ja 5 on korkea.
Kansallinen keskiarvo kokonaiskypsyystason osalta on 2,7.

Tietojohtamisen 
kokonaiskypsyystaso

2020 2021 2022 2023

2,7 3,1 3,4 3,7

Datan hallinta 2,8 3,3 3,5 3,7

Datan käytettävyys 2,7 3,0 3,3 3,7

Datan saatavuus 2,6 3,0 3,4 3,7

Tiedon hyödyntäminen 2,9 3,0 3,5 3,8




