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Datastrategian käsitteet

Tietojohtaminen

Tietojohtaminen on 
osaamisalue tai 
johtamisen suuntaus, 
jonka tehtävänä on 
arvon luominen 
aineettomalla 
tietopääomalla, eli
datalla, tiedolla ja 
osaamisella.

Tietojohtaminen 
voidaan jakaa:
1. tiedon johtamiseen 
eli datan hallintaan
2.  tiedolla 
johtamiseen eli tiedon 
hyödyntämiseen

Tietojohtamisen 
visio

Tietojohtamisen visio 
kiteyttää 
tulevaisuuden kuvan 
ja tavoitteen, johon 
haluamme päästä
datan ja 
tietojohtamisen 
keinoin.

Yhtymän sisäisessä 
muutosohjelmassa 
tietojohtaminen
koskee etenkin 
1. kärkeä.

Datan hallinta

Datan hallinta (data 
governance) 
selkeyttää vastuita 
dataan liittyvässä 
päätöksenteossa ja 
sen ylläpidossa. 

Datan hallinta käsittää 
organisaation  rooleja, 
tehtäviä ja menetelmiä 
sekä niihin liittyviä 
käytäntöjä ja 
ohjeistuksia.

Tiedonhallintalain 
mukainen 
tiedonhallintamalli 
sisältyy tietyltä osin 
datan hallintaan.

Tietopohja

Tietopohja on laaja 
massa dataa, mikä on 
systemaattisesti 
kerättyä, käsiteltyä ja 
yhdisteltyä, ja siten 
yhteen toimiva.

Tietopohjan tarjoamaa
dataa pitää jalostaa 
käyttötarpeen 
mukaan.

Yhdenmukainen 
tietopohja tarjoaa 
kansallisesti 
vertailukelpoista tietoa 
mm. trendeistä ja 
toimijoiden välisistä 
eroista.

Tietotuote

Tietopohjan dataa 
jalostetaan käyttöön 
erilaisiksi 
tietotuotteiksi. 

Tietotuote voi olla 
esimerkiksi raportti, 
analyysi tai työkalu, 
jonka avulla sisältöä 
voidaan helposti 
tarkastella.

Data-alusta

Data-alusta on 
kokoelma teknisiä 
työkaluja, jotka 
tekevät mahdolliseksi 
tiedon lataamisen, 
käsittelyn ja 
hyödyntämisen.

Data-alusta kerää 
datan samaan 
paikkaan muodostaen 
siitä yhtenäisen 
näkymän.

Data-alustasta tieto 
saadaan käyttöön.



Tietojohtamisessa johdetaan nimensä mukaan 
tietoa ja huolehditaan aineettoman pääoman 
saatavuudesta, analysoinnista, jakamisesta ja 
pysymisestä organisaation hallussa. Keskeisessä 
roolissa ovat ihmisten osaaminen, tietojärjestelmät 
sekä organisaatiorakenteet- ja kulttuuri.

Tietojohtaminen usein jaetaan tiedolla johtamiseen 
eli tiedon hyödyntämiseen ja tiedon johtamiseen eli 
datan hallintaan.

Tiedon johtamisella tarkoitetaan esimerkiksi uuden 
tiedon luontia sekä tietovarantojen ja datavirtojen 
hallintaa. Tiedolla johtamisen pitää sisällään 
toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla tietoa jalostetaan 
ja hyödynnetään johtamisessa

Tietojohtaminen

Tietojohtaminen

Tiedolla johtaminen Tiedon johtaminen

Tiedon 
hyödyntämisen 

käytännöt

Datan hallinta ja 
käytännöt



Tietojohtamisessa ei ole kyse 
yksittäisistä päätöksistä ja 
projektiluontoisesta kehittämisestä 
vaan se on jatkuva prosessi. 

Tiedon elinkaarta tulee hallita ja 
tukea, jotta tieto pysyy eheänä koko 
matkan ja sitä voidaan käyttää 
päätöksenteon ja operatiivisen 
toiminnan tukena.

Tietojohtaminen on jatkuva prosessi

Mukailtu tietojohtamisen prosessi Väihinpää et al. 2008



Datan hallinta (data governance) eli tiedon 
johtaminen on koko tietojohtamisen perusta. Datan 
hallinta on laaja kokonaisuus, mikä käsittää 
organisaation rooleja, vastuita ja menetelmiä sekä 
niihin liittyviä käytäntöjä ja ohjeistuksia

Datan hallinnan tavoitteena on varmistaa tiedon 
laatu, saatavuus ja käytettävyys. Tarkoituksena on 
selkeyttää päätöksenteko- ja ylläpitovastuita sekä 
varmistaa tiedon hyödyntäminen tehokkaasti ja 
riskittömästi.

Tiedon johtaminen eli datan hallinta

DAMAn Data governance/tiedonhallintamallin viitekehys

Datan 
hallinta



Tieto on edellytys sujuvalle operatiiviselle toiminnalle 
ja vuorovaikutukselle. Myös johtaminen kaipaa 
tuekseen ajantasaisen tilannetiedon sekä näkymän 
tulevaisuuteen. 

Tieto itsessään ei ole arvokasta, eikä tietotuotteet 
kuten raportit tuota mitään arvoa jos niitä ei 
hyödynnetä ja sitä kautta ratkaista jotain tarkoitusta.

Ratkaisevaa on inhimillinen toiminta, toistaiseksi 
vielä tarvitaan ihminen tulkitsemaan tietoa ja 
tekemään päätöksiä tietoon pohjautuen. 
Tietotuotteiden hyödyntäminen vaatii tukea ja 
ohjausta.

Tiedolla johtaminen eli 
tiedon hyödyntäminen

Tieto on strategisesti 
tärkeä resurssi 
ja korvaamaton 

aineeton pääoma.



Tietojohtamisen nykytilan haasteet

Megatrendit

Digitalisaatio

Kansalliset 
tietojohtamisen hankkeet

Yhtymän strategia ja 
muutosohjelma

Tietoa ei pysty yhdistelemään ja 
luomaan ennusteita

Tieto ei ohjaa 
toimintaa Tietoa ei ole tarjolla tai 

sitä on vaikea hyödyntää

Kokonaiskäsitys 
tietopääomasta puuttuu

Tieto ei ole luotettavaa 
ja ajantasaista

Tiedonhallinnan roolit 
ja vastuut epäselviä

Tiedolla johtaminen

Tiedon johtaminen

Tiedonhallintalaki

Toisiolaki

Tietosuojalaki

Datan määrän kasvu

Erityislainsäädännöt

Tietoa ei mielletä pääomaksi

Tietoa ei hallita yhteisten periaattein ja säännöin

Tiedonhallinnan organisointimalli puuttuu

Tekninen velka

Laadunhallinta on puutteellista

Tieto-prosesseja ei hallita tai valvota Tietoarkkitehtuuri puuttuu

Osaaminen ja resurssit puutteelliset

Tietoa hankitaan siiloissa

Sääntelyn mukaisuuden velka

Pohjautuen nykytila-analyysin yhtymässä. 



Tietojohtamista ohjaavat useat säädökset, jotka määrittelevät, miten 
tietoa tulee hallita ja miten sitä voidaan hyödyntää.

Tietojohtamisenkehittämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakas- ja potilastietojen kansallista kokonaisarkkitehtuuria. 
Siihen liittyy läheisesti sote-erityislainsäädäntö sekä 
tietoturvaan, tietosuojaan ja toisiokäyttöön liittyvä sääntely.

• 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)

Tietojohtamista ohjaava lainsäädäntö



• Tiedolla johtaminen on sote-uudistuksen onnistumisen perusedellytys 

• Olemassa olevia puutteita ja vajaavaisuuksia korjataan Toivo-ohjelmassa 
• Tietopohja 
• Tietojen vertailukelpoisuus 
• Tiedon laatu ja käytettävyys 

• Kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla tuotettu tieto soveltuu kansallisen arvioinnin, 
ohjauksen ja valvonnan käyttöön 

• Tietotuotannon suunnittelua tehdään verkostoissa yhdessä kentän vaatimukset huomioiden

• Tietopohjasta hyötyvät kaikki asukkaat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, palveluiden 
järjestäjät sekä viranomaiset, jotka käyttävät tai eivät käytä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita

• Tiedolla johtaminen tekee Suomesta sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuudessa, 
tehokkuudessa, laadussa ja avoimuudessa maailman kärkimaan

Tietojohtamisen kansalliset tavoitteet
STM:n Toivo-ohjelman ydinviestit.



Tietojohtamisen yhteistyömalli 
datan hallinnan toteuttajana

1. Varmistaa tiedon käsittelyyn ja hallintaan liittyvät roolit ja vastuut
2. Varmistaa tiedon käsittelyyn ja hallintaan liittyvät politiikat
3. Ymmärtää tiedon käsittelyyn ja hallintaan liittyvät tarpeet ja vaatimukset
4. Tuottaa linjauksia ja päätöksiä
5. Varmistaa linjauksien ja päätöksien jalkautuminen ja toteutuminen

Tietojohtamisen yhteistyöryhmän 
tärkein tehtävä on varmistaa yhtymätasoisen 
tietojohtamisen toimiminen:
1. Ohjata yhtymätason tietojohtamisen 

kehittämistä huomioiden tietoon liittyvät 
laki-, viranomais- ja kumppanivaatimukset 

2. Huolehtia tiedon laatuvaatimuksista ja 
niiden seuraamisesta

3. Varmistaa kehittämisen vaatimien 
toimenpiteiden siirtyminen toteutukseen

4. Edistää yhtymätasolla tiedon 
hyödyntämistä

Tiedon omistajien tärkein tehtävä on 
vastata oman alueensa tietojohtamisesta:
1. nimetä oman alueensa tietovastuulliset
2. pystyä vaikuttamaan oman alueensa 

tiedon käsittelyyn ja hallintaan sekä 
järjestelmä- ja prosessikehitykseen

3. koordinoida oman alueensa liiketoiminnan 
tietovastuullisten toimintaa tiedon osalta

4. Toimii osana tietojohtamisen 
yhteistyöryhmää

Tietovastaavien tärkein tehtävä on tuntea 
oman alueensa datan hallintaa ja tiedon 
hyödyntämistä:
1. tuntee vastuullaan olevan tiedon 

käyttötarkoituksen sekä merkityksen
2. tietää, mitä järjestelmää liiketoiminta 

käyttää tiedon käsittelyssä
3. varmistaa, että hänen vastuulla olevaa 

tietoa hallitaan ja käsitellään ohjeistuksen 
mukaisesti

4. toimii osana tietojohtamisen 
osaamiskeskusta



Tietojohtamisen yhteistyömalli yhtymässä

Tietojohtamisen yhteistyöryhmä

Puheenjohtaja
Fasilitaattori/sihteeri

Tiedon omistaja (Tesa)
Tiedon omistaja (Peso)
Tiedon omistaja (Iku)

Tiedon omistaja (Talous)
Tiedon omistaja (HR) 
Tiedon omistaja (…) 

Lakiasiat
Tietosuoja

Arkkitehtuuri/ICT

Tietojohtamisen osaamiskeskus

Tietovastaava (Tesa)
Tietovastaava (Peso)
Tietovastaava (Iku)

Tietovastaava (Talous)
Tietovastaava (HR) 
Tietovastaava (…) 

Tuotepäällikkö
Kehittäjä (data engineer)
Kehittäjä (data analyst)

Asiantuntija (data analyst)
Asiantuntija (data steward)

Kokonaisarkkitehti

Hankkeen ajan
Projektipäällikkö + muutosagentit



Data-alusta ja ohjatut prosessit
Tavoitteena luoda kyvykkyydet, joissa tieto virtaa 
tehokkaasti kirjaamisesta käytäntöön.

ANALYYSIT , 
RAPORTIT 
MITTARIT 

TIETO-
TUOTTEET

TIETOALLAS

KUUTIOT 

RAPORTOINTI 
ANALYTIIKKA 

TIETOJEN 
LATAUS

TIEDON KÄYTTÖ JA
HYÖDYNTÄMINEN

RAAKADATA
TIETOMALLINNUS

TIETOVARASTOT

TIEDON KIRJAAMINEN 
JA TALLENTAMINEN 

TIEDOLLA JOHTAMINEN

TIEDON JOHTAMINEN

LAADUNHALLINNAN
PROSESSI

TIETOTUOTTEEN 
TILAUS -PROSESSI

LÄHDE-
JÄRJESTELMÄT

KUVAAMINEN
DOKUMENTOINTI
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Kokonaisarkkitehtuuri tukee tietojohtamista
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Yhtymän kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa tietojohtamisen tavoitteiden toteutumisen.



Tietojohtamisen 
arviointimalli
Tietojohtamisen strategisten tavoitteiden 
toteutumista mitataan hyödyntämällä kansallista 
arviointimallia. Arviointimalli on VM:n 
toteuttamana ja sitä käytetään laajasti osana 
STM:n Virta-hanketta. Arvioinnin kautta voidaan 
tehdä kansallista vertailua.

Arviointimalli tarjoaa mahdollisuuden arvioida 
osa-alueittain minkälainen kehitystyö on 
tarkoituksenmukaista sekä miten 
tietojohtamisen kypsyys kasvaa kehittämisen 
edetessä. 

Arviointi toteutetaan yhtymän henkilöstöllä, 
rajatulla otannalla. Arvioitavia tekijöitä 
arvioidaan väittämillä ja vastaaja arvioi 
väittämää asteikolla 1-5. 

Painopisteet Näkökulma Arvioitava tekijä
Tietojohtamisen strategia ja tavoitteet

Tietojohtamisen yhteys koko organisaation 
Tietojohtamisen laajuus ja merkitys

Systemaattinen lähestymistapa tietojohtamisen 
Ylimmän johdon tuki

Työntekijöiden sitoutuminen

Henkilöstön osaaminen 
Resurssit 

Tietotarpeiden tunnistaminen 
Tietotarpeiden ymmärtäminen

Tiedon hankinta Tiedon kerääminen ja saatavuus 

Kokonaisarkkitehtuuri 
Tiedon säilyttäminen tietojärjestelmissä

Tiedon integraatio 
Käytössä olevien tietotuotteiden muoto

Tietojärjestelmien tuki raportointiin ja analyysiin

Tiedon kommunikointi
Tiedon jakamisen reaaliaikaisuus 

Suorituskyvyn johtamisen prosessi
Tiedon käyttö päätöksenteossa

Tiedon käyttö resurssien allokoinnissa

Mittareiden ja strategian välinen yhteys
Mittareiden kattavuus 

Mittaustiedon laatu ja luotettavuus

Tiedon käyttö

Mittarit

Tiedon 
hyödyntäminen

Visio ja strategiaDatan hallinta

Datan käytettävyys

Hallintorakenne ja 
organisointi

Tietotarpeet

Datan saatavuus Tiedon organisointi ja 
varastointi

Tietotuotteet ja palvelut

Tiedon jakaminen



Tietojohtaminen osaksi toimintaa

Tietojohtamisen jalkautuminen organisaatioon vaatii muutoksia 
ajattelussa, asenteessa ja toiminnassa. On tärkeää ymmärtää:

- Tietojohtaminen ei ole IT-projekti vaan poikkitieteellistä ja 
moniammatillista toimintaa

- Tietojohtaminen on kaikkien asia ja vastuu

Tietojohtamisen ilosanomaa vauhdittamaan on tehty 
viestintäsuunnitelma sekä muutosjohtamisen tueksi laaditaan 
konkreettisia toimenpiteitä.

Toimialajohdon ja esimiehistön kanssa yhteistyössä 
tietojohtamisen tavoitteita saadaan juurtumaan organisaatioon 
toimintaympäristöä tukevin keinoin.




