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Sisältö

• Tietojohtamisen yhteistyömalli

• Tietojohtamisen yhteistyöryhmä

• Datapolitiikka v 1.0

• Tietojohtamisen sanasto v 1.0

• Datan laadunhallinnan suunnitelma 

• Tietojohtamisen viestintäsuunnitelma 

• Tietojohtamisen portaali

• Datan hallinnan koulutukset

• Power BI käytön koulutukset



Tietojohtamisen 
yhteistyömalli ja sen 
käytänteet



Toteutettu ja otettu käyttöön tietojohtamisen 
yhteistyömalli

• Yhteistyömalli on yksi keskeisempi datastrategian 
tavoitteita.

• Yhteistyömalli määrittelee datan hallinnan ja 
hyödyntämisen roolit ja vastuut.

• Yhteistyömallin tavoitteena on varmistaa, että 
aineetonta pääomaan johdetaan ja hallitaan 
yhteisesti.

• Yhtymässä on nimettynä tiedon omistajat sekä 
tietovastaavat.



Tietojohtamisen 
yhteistyöryhmä ja sen 
käytänteet



Toteutettu ja otettu käyttöön tietojohtamisen 
yhteistyöryhmä

• Yhteistyöryhmä on yhteistyömallin päättävä elin.

• Yhteistyöryhmän tarkoituksena on kollektiivisesti 
yhtymätasolla varmistaa tietojohtamisen toimiminen.

• Yhteistyöryhmä koostuu tiedon omistajista ja ryhmä 
tekee päätöksiä sekä linjauksia mm. rekisterivastuullisen 
ja toimialajohtajan mandaatilla, tarvittaessa eskaloiden 
toimitusjohtajalle tai hallitukselle.

• Tiedon omistajat on nimetty tehtäviinsä ja ensimmäinen 
järjestäytymiskokous on pidetty.



Datapolitiikka v 1.0



Toteutettu ensimmäinen versio datapolitiikasta

• Datapolitiikka sisältää yhteisesti sovitut periaatteet ja linjaukset tietojen 
keräämistä, avaamista, yhdistämistä, jakamista ja säilyttämistä koskevista 
toimintatavoista ja menettelyistä.

• Datapolitiikka v 1.0 esitetään hyväksyttäväksi tietojohtamisen 
yhteistyöryhmässä tammikuussa 2022.



Tietojohtamisen sanasto 
v 1.0



Toteutettu ensimmäinen versio sanastosta

• Tietojohtamisen sanasto kerää yhteen ja kuvaan tietojohtamisessa 
käytetyt termit ja käsitteet.

• Tietojohtamisen sanasto v 1.0 esitetään hyväksyttäväksi tietojohtamisen 
yhteistyöryhmässä tammikuussa 2022.



Datan laadunhallinnan 
suunnitelma



Toteutettu datan laadunhallinnan suunnitelma

• Datan laadunhallinnan kehitys osana tietojohtamisen kokonaiskehittämistä on käynnissä, 
jalkautus Yhteistyömallin avulla.

• Datan laadunhallintaa on lähestytty kartoittamalla nykytilaa ja sen käytänteitä sekä tulevia 
datan laatuun liittyviä muutoksia.

• Yhteistyömallissa tietovastaavien on lähdetty tunnistamaan toiminnoille kriittinen tieto sekä 
olemassa olevat kirjaamisen käytännöt.



Tietojohtamisen 
viestintäsuunnitelma 



Toteutettu viestintäsuunnitelma ja toteutus

• Tietojohtamisen viestintäsuunnitelma tehtiin alkuvuodesta 2021. Viestintää 
tehtiin yhdessä yhtymän viestinnän kanssa ja systemaattisesti 
kokoonnuttiin asioiden äärelle kahden viikon välein.

• Viestintäsuunnitelmassa kerrotaan viestinnän säännöt ja käytännöt, sekä 
kirjattiin toimenpiteen, mitkä vaativat suunnittelu- ja toteutustyötä.

• Yleisesti viestintää tehtiin jatkuvasti eri yhteyksissä.



Tietojohtamisen portaali



Toteutettu Tietojohtamisen portaali

• Portaali on keksitetty tiedonjakokanava, jonne on 
koostettu kaikki tietojohtamisen liittyvä tieto päijät-
sotelaisten käyttöön

• Tietojohtamisen yleiskuvaus

• Tietojohtamisen yhteistyömallin kuvaus

• Tietotuotteen tilaus

• Datapolitiikan kuvaus

• Linkki tietotuoteportaaliin – pääsy visualisaatioihin

• Tietoarkkitehtuuri

• Datastrategia

• Tiedonhallintamalli

• Viestintä

• Uutisia, blogea

• Tietoa tietojohtamisen tiimiläisistä



Datan hallinnan 
koulutukset



Toteutettu datan hallinnan koulutukset

• Marraskuussa 2021 pidettiin Teamsilla datan hallinnan 
koulutus Tietohallinnon henkilöille sekä muille 
kiinnostuneille.

• Koulutus sisälsi kuusi moduulia kattaen datan hallinnan 
kokonaisuuden.

• Koulutukset nauhoitettiin ja niitä pääsee katsomaan 
vapaasti tietojohtamisen portaalista. Linkki koulutuksiin on 
myös yhtymän koulutuskalenterissa.



Power BI koulutukset



Toteutettu Power BI koulutukset

• Power BI on uusi raportointityökalu ja sitä varten tuotettiin koulutusvideoita eli 
tietoiskuja käytöntueksi.

• Power BI käytöstä pidettiin myös esimiehille tietoiskuja .

• Power BI käytön tietoiskut löytyvät kaikkien käyttöön tietojohtamisen 
portaalista.

• Power BI lisäkoulutusta annetaan tietovastaaville.



Kiitos!

Marika Jalonen
Juho Riihimäki


