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Tiedolla johtaminen
Tiedolla johtamisen kaksi päätehtävää ovat: 

• MITÄ – Mitä palveluja tarjotaan asiakkaille, mikä on 

palvelun sisältö, mille asiakasjoukolle, palvelujen määrä 

• Määritetään tavoitteet ja tarjotaan käyttöön resurssit 

• MITEN – Miten palvelut järjestetään parhaiten, miten 

palvelut tuotetaan parhaiten



Lähde: KuntaIT, SOTE-tietojohtaminen: Tiedolla johtamisen käsikirja 



Kehittämisen viitekehys

Tutkimus- ja kehitysohjelma, 2009-2020

Inhimillisesti tehokas johtaminen

-kehityshanke, 2013-2016

KURSuT-projekti 2014-2018

(raportointi ja tiedolla johtaminen)

Johtaja- ja 
esimieskoulu

Työkalut ja menetelmät

Hukkahaavi

Lean

Digipalvelut

Sairaala Sote-kuntoon

Sotea kohti =
- Kansalainen on kuluttaja > Kuluttaja on kuningas

- Inhimillisyys ja ihmisläheisyys
- Tarkoituksenmukainen toiminta ja resursointi

- Tulostavoitteellista ja vaikuttavaa
- Parempaa johtamista

- Liiketoimintajohtamista



Kehittämistyön taustaksi

 Johtamisen apuvälineenä ei ole käytössä kattavaa, tulevaisuuteen 

luotaavaa tietoa, joka kertoisi mm. toiminnan kehittymisestä.

 Johdon saama tieto on taaksepäin katsovaa, seurantamittaristo on 

toimintokohtainen ja tieto ei tue strategista päätöksentekoa. Lisäksi 

tieto on hajautunut useisiin järjestelmiin.

 Sote- ja alueuudistus: Nämä edellyttävät tiedon kokoamista, 

keräämistä, yhdistämistä ja visualisointia kokonaisuuden johtamisen 

mahdollistamiseksi - entisen hallintokunnittain siiloutuneen ja 

toimintokohtaisen tiedon sijasta.

 Kun olemassa olevaa tietoa voidaan jalostaa nykyistä paremmin, siitä 

saadaan merkittävää hyötyä päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. 

Tiedolla johtamisella varmistetaan, että Sote- ja IHA-johdolla ja 

päättäjillä on päätöksenteon tukena tuorein ja laadukkain tieto 

menneisyydestä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta.



Tiedot ovat hajallaan – mikä missäkin



Tiedot ovat siiloissa – ei tietoa ja faktaa 
kokonaisuudesta



Raportointi on johtamisen näkökulmasta

 Johtamisen työkalupakki

 Sote -ympäristössä toimiva tietovarastoratkaisu
 Organisaation tuotannonohjaus

 Asiakkuuksien ja prosessien hallinta

 Resurssien hallinta (talous, henkilöstö, materiaalit)

 Taloudellisuutta ja tuottavuutta parantava ratkaisu

 Tulevaisuuden ennakointia mahdollistava

 Jalostettua informaatiota palveluprosesseista ja ketjuista päästä-

päähän –periaatteella, läpileikaten eri toimijatasot (pth, esh, sos, jne.)

 Ajantasaista ja luotettavaa tietoa

 Valmiita vakioraportteja (vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta)

 Mahdollistaa tietojen itsenäisen käytön



Tiedon seurannan aikajänne ja syvyys eri johtamisen 
tasoilla

Roolit ja sen mukaiset 

sisällöt työpöydällä, 

kuten mittarit

Ymmärrys ja tieto 



Mikä on KURSuT-projekti
(Kokonaan Uuden Raportoinnin Suunnittelu ja Toteutus)

 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on laadittu raportointistrategia 

vuosille 2014-2018, jonka pohjalta perustettu kehittämisprojekti.

 Strategiassa asetetun tavoitetilan saavuttaminen vaatii 

kehitystoimenpiteitä kolmella osa-alueella:
 teknisen toimintaympäristön kehittäminen ja käyttöönotto

 raportoinnin ja tiedolla johtamisen käytäntöjen kehittäminen sekä käyttöönotto

 raportoinnin uusien työkalujen ja menetelmien kehittäminen sekä käyttöönotto

 Kehittämisprojektin sisältö jakautuu mm. seuraaviin osa-alueisiin:
 tietovaranto 

 tietojohtaminen

 tiedolla johtaminen

 teknologiajohtaminen

 projekti- ja muutosjohtaminen

 Rahoitus SHP:n budjetista



KURSuT-projekti

Kehitys-
yhteistyö

Poske ja 
Erva-alue:

Paljon 
palveluita 
käyttävät –

Paljon 
palveluita 
tarvitsevat

PPSHP-alue: 
TietoPopSTer

Lapin Liitto: 
Lapin Sote-

savotta

KolariSodankylä

Alue-
yhteistyö

LSHP-alueen
kuntaorganisaatiot 

ja kuntayhtymät

OYS-Erva-alueen 
tiedolla 

johtamisen 
yhteistyöryhmä

Konsultit

Viranomais-
yhteistyö

STM

THL Kuntaliitto

KELA

Kuntatieto-
ohjelma

Valtiovarain-
ministeriö

Espoo, JVA

Hanke-
yhteistyö

LSHP, PPSHP, Lapin 
yliopisto, 

Työsuojelurahasto:

Inhimillisesti 
tehokas johtaminen

LSHP: 
Sairaala 

Sote-
kuntoon

Kansalaiset

Ohjausryhmä Projektiryhmä

LKS:n asiantuntijatyöryhmät 12 kpl

Järjestelmä-
toimittajat

LSHP:n jory

Ohjaus ja 
raportointi

LSHP:n 
yhtymä-
hallitus

LSHP:n 
yhtymä-
valtuusto

Rovaniemi

LSHP:n alueellinen 
asiantuntija- ja yhteistyöryhmä

Omistajat

Eximia 

Business 

Intelligence Oy

Synesa 

Solutions Oy



Kehitettävä ja toteutettava kokonaisuus

APP:sit

erilaisille

mobiililaitteille ja 

käyttöjärjestelmille



Taustaa, raportoinnin tavoitetila 2018
 Tiedolla johtaminen on osa normaalia toimintaa

 organisaatiolla on kyky ja kompetenssi itsenäisesti luoda 

lisäarvoa tarjolla olevasta tiedosta

 Käyttäjän näkökulmasta yksi paikka tiedolle
 eri tietolähteiden ja -varantojen hyödyntäminen 

 ei päällekkäisiä ratkaisuja, yhdelle tiedolle vain yksi lähde

 Yksi totuus, mutta eri näkökulmia
 eri raportointitilanteet vaativat erilaisia ryhmittelyitä

 yksi keskitetty paikka ryhmittelyille

 Tarkoituksenmukaiset välineet
 pohjautuminen avoimiin, omassa hallinnassa oleviin ratkaisuihin

 voidaan käyttää useita rinnakkaisia raportointivälineitä 

 sitoutuminen yhteen, keskitettyyn tietovarastoratkaisuun

 johtamiseen ja hallinnointiin on kuvatut ja käytössä olevat 

menetelmät

 konseptin hallinnointiin on kuvatut menetelmät



Taustaa, raportoinnin tavoitetila 2018
 Vaatimukset tekniselle toteutukselle

 Avoimet rajapinnat

 Avoimet laskenta- ja poimintasäännöt

 Monistettavissa laajemman käyttäjäkunnan raportointiin

 Uusien lähdetietojärjestelmien helppo liitettävyys kokonaisuuteen

 Uusien organisaatioiden ja/tai niiden osien lisääminen osaksi 

kokonaisuutta

 Hallinnointi- ja ylläpitomalli toteutettavissa alueellisesti, 

organisaatiokohtaisesti ja kustannustehokkaasti omana työnä

 Vaatimukset kokonaisuudelle / huomioitava toteutuksessa

 Huomioitava sote-uudistus ja tästä seuraavat organisaatiomuutokset

 Kokonaisuuden monistettavuus / joustava ja helppo laajennettavuus

 Huomioi kokonaisarkkitehtuurin kansalliset ja alueelliset vaatimukset



Taustaa, raportoinnin tavoitetila 2018
 Valtakunnalliset määrittelyt käytössä

 Mittarit

 Tietostandardit

 Tililuettelo ja Tehtävä- ja palveluluokitus (VM:n Kuntatieto-ohjelma)

 Toimipaikkatiedot

 Liittymät ulkoisiin tietovarantoihin, esimerkiksi kansallinen tilastotietopankki

 Automatisoidut tiedontuotantoprosessit tietovarantoon/-varantoihin ja toisinpäin

 Alueelliset ja paikalliset kehitystyön tulokset käytössä

 Määritellyt sekä testatut raportointisäännöt, -sisällöt ja –välineet, mittarit sekä 

roolipohjaiset näkymät (johdontyöpöytä integroituna MS O365 –kokonaisuuteen)

 Tiedolla johtamisen mahdollistavat toimintamallit ja prosessit

 Tiedolla johtamista tukeva arkkitehtuuri

 Tiedon hallinnan, tuottamisen, jalostuksen ja jakelun prosessit

 Strategista johtamista ja päätöksentekoa, taktista sekä operatiivista toimintaa 

että toiminnan kehittämistä tukeva tietohuolto

 Vuosikello => Kenelle, mitä, mistä, minne, milloin, sisältö, jne.

 Kuntapäättäjän liittymä ja raportit/mittarit

 Kansalaisen liittymä ja raportit



Kehittämisen vaiheistus
Tietojohtaminen Tiedolla johtaminen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kilpailutukset, 

hankinnat, 

rekrytoinnit ja 

suunnittelut

Tietovarannon 

suunnittelu ja 

toteutus

Tietosisältöjen 

määrittely ja 

raportoinnin 

toteutus

Vanhojen sys-

teemien korvaa-

minen uudella 

kokonaisuudella

Johtaja- ja esimieskoulu

Tiedolla johtamisen mallit ja menetelmät

Analysointi-, simulointi, ennakoivat- ja ennustavat -työkalut

Päivittäisen johtamisen työkalut ja menetelmät 

organisaation kaikille tasoille ja rooleille

Johtamisen ja päätöksenteon tukivälineet sekä menetelmät

Lapin Kaira -

portaalin 

suunnittelu ja 

toteutus

Autorisoinnin

suunnittelu ja 

toteutus

Lokienmuodos-

tuksen suunnit-

telu ja toteutus

Lähdetietojärjes-

telmien integroin-

tisuunnitelman

laadinta + ETL

Strategia, 

suunnitelma ja 

hallinnollinen 

päätös

Asiantuntija-

työryhmien 

työskentely

Mittarit, ohjaustiedot, analyysit, data- ja analysointikoulu 

Käyttäjäpalvelut

- käyttäjäkoulutus

- ohjeet (videot)

- käytöntuki

Datojen yhdistely, 

pitkittäistiedon 

muodostus. Esim. 

yksilöivä tieto 

ryhmiteltynä 

kokonaisuutena 

käyttöön koko 

Sote:sta

Alueellinen tieto

- asiakkuudet

- palveluiden

käyttö

- prosessit

- henkilöstö

- toiminta

- talous

- jne.

Arkkitehtuuri, 

tietomalli ja 

käsitemalli

Tietohuolto

Käyttöönoton 

suunnittelu ja 

toteutus

SOS-liittymiset: 

suunn. ja toteu.

Tietohuolto
Tietohuolto

Mobiilikäyttö –

app -liittymät

PTH-liittymiset: 

suunn. ja toteu.

Kuntakohtainen 

raportointi

BSC-tuloskortti 

eri org. Tasoille ja  

rooleille, genee-

risen mallin peri-

aatteilla  

Roolien ja johta-

misen ydintie-

tojen määritys 

eri org.tasoille

Roolitetut ja per-

sonoidut etusi-

vunäkymät,-

suunnittelu, toteu-

tus ja integrointi 

O365 työpöytiin



Luotamme osaajiin



Tietojohtamisesta kohti 
Tiedolla johtamista
 Kehitetään toimintamalli, miten sosiaali- ja terveydenhuollon 

toiminnassa syntynyttä / raportoitua reaaliaikaista tietoa 

hyödynnetään toiminnassa, päivittäisjohtamisessa, palvelujen 

suunnittelussa, kehittämisessä ja asiakkuuksien johtamisessa

 Määritellään toiminnassa syntynyt tarpeellinen tieto ja välitetään sitä 

systemaattisesti, automaattisesti ja säännöllisesti luettavassa 

muodossa eri tasoille: lähi, operatiivinen ja ylin johto, päättäjät ja 

kansalaiset (asiakkaat/potilaat) ja tulevaisuudessa IHA:n (Sote-

järjestäjän) johdolle sekä LSHP-alueen kuntaorganisaatioiden 

toimijoille (johto ja luottamusmiesjohto)

 Edistetään
 vaikuttavuustiedon käyttöä päätöksenteossa

 tiedon käyttöä kuntapäättäjien ja asiakkaiden keskuudessa

 valtakunnallisen tason tietovarantojen kahdensuuntaista käyttöä 



Tietojohtamisen tulostavoitteita
 Saatetaan tarpeellinen tieto helposti käyttöön 

 Systemaattisuus, säännöllisyys

 Luodaan roolipohjaiset näkymät käyttötarpeen mukaan

 Parannetaan tiedon luettavuutta graafisuuden keinoin

 Tiedon läpinäkyvyys (toiminta, talous, henkilöstö)

 Tietoa eri tasoille ja toimijoille => palvelutoiminnan läpinäkyvyys 

 Hyödynnetään kirjattua tietoa palvelujen suunnittelussa, 

kehittämisessä ja johtamisessa

 Luodaan tiedolla johtamisen malli(t) ja työkalut tukemaan 

päätöksentekoa

 Parannetaan asiakkaiden tietoa palveluista 

 Tuetaan asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia



Kokonaisuuksien johtaminen edellyttää 
pitkittäistietoa ns. päästäpäähän

Tietoa asiakkuuksista ja niiden johtamisesta

Vaati-
vat
palv.

TEK SIV JNE.

Tapahtumia, toimintoja, prosesseja, 

jne.

Tietoa prosesseista ja niiden johtamisesta

Asiakkuudet

Prosessit
Prosessit

Asiakkuudet

IHA-palvelut

Erityispalvelut  Peruspalvelut

(ESH)       (PTH)        (SOS)
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Sote-uudistus tuo 

muutoksia 

ulkoisen käytön 

tarpeisiin ja 

kohteisiin.

Ulkoisia tiedon 

käyttäjiä voivat 

tulevaisuudessa 

olla mm. 

tutkimuslaitokset 

ja korkeakoulut, 

yritykset, jne.

IHA:n

TJ-xx

IHA:n

TJ-xx

IHA:n

TJ-xx

IHA:n

TJ-xx

Huomioitava myös 

IHA:n mahdolliset 

tarpeet hyödyntää 

samaa kokonaisuutta.



Oberon

Opera

Intime

Web-
MarelaQPat

RIS Meritt

Effica

Personec

ESH:n lähteet, esim. PTH:n ja SOS:n lähteet

Rovaniemi

Sodankylä
Muonio ...

LappiDW
(SQL Server)

DM-kerros – jalostettu data

DW-kerros – raakadata

Latauskerros

Raportointi ja

analytiikka
(QlikView, MS BI,

R, AE, ReMaster, …)

Jakelu
(SharePoint)

KulasDW
Kulti

Perusraportointi
(käynnit, hoitojaksot-/päivät

toimenpiteet, labrat, ...)

Johtaminen
(tuloskortti, mittarit,

osavuosikatsaukset,

laatu, ...)

Jalostus
(hoitotakuu, 

toiminta-analyysit, 

yhdistely, ...)

Analytiikka
(potilassegmentointi, 

potilasvirta-/prosessianalyysit, 

episodit, kustannuslaskenta, …)

Alue-Kaira Sähköposti UlkoisetKaira-portaali

Master 
data



Kehityspolku

Raportointi Yhdistely Ennakointi Ennustaminen Mittarit

LappiDWLähdetiedot

- Asiakkaat ja potilaat

- Henkilöstö

- Talous

- Toiminta

- Tukipalvelut

- Ostolaskut

- Jne…

Ohjaustiedot

- Alue- ja paikka

- Asiakkuudet ja väestö

- Koodistot

- Organisaatiot

- Ostajat ja maksajat

- Palvelupaikat ja palvelut

- Resurssit

- Tuotteistus ja hinnoittelu

- Jne…

Ulkoiset

- Kilpailijatiedot

- Vertailutiedot

- Mittarit

- Ostopalvelut

- Ulkoinen palvelutuotanto

- Jne…

Jatkuva iteraatio

Yhdessä kehittäminen ja tekeminen

Työvälineet ja menetelmät

- mm. simulointi, ennustemallit, analyysit

Oikea-aikainen ja 

sisältöinen tieto

=> Raportointiportaali

- Johdon työpöytä

- Dashboardit

- Analyysit

- Vakioraportit

- Jne.

Analysointi



Alue-tietovarannon lähteet ja kohteet

Tämä puoli koskee Sote- ja alueuudistusten jälkeistä aikaa.

(Toteutustapaan ja sisältöön vaikuttavat mm. laki ja

järjestäjätahon ”oma” tahtotila.)

Tämä puoli koskee tätä hetkeä sekä Sote-uudistuksen jälkeistä aikaa.



Tietojen käyttö ja lähteet (nykytila)

Aluetietovaranto
LappiDW

Kuntalaskutus-
tietovaranto

KulasDW

Organisaatiotaso

Toimialataso

Tulosaluetaso

Tulosyksikkötaso

Vastuuyksikkötaso

Resurssitaso

Tuote/palvelutaso

Asiakastaso
Organisaation nettisivut

Kansalainen

- Määritellyt 

tietosisällöt, 

kuten laatu, 

saatavuus, jne.

Ammattilaiset, poliitikot ja luottamusmiesjohto

- Alueellinen raportointiportaali

Viranomaistahot, 

muut ulkoiset, jne.

- Määritellyin 

oikeuksin ja 

sisällöin tarvittujen 

tietojen nouto 

tietovarannosta tai 

automaattinen 

tietojen siirto.

- BM- ja 

tilastotietojen 

osalta tulosten 

palautus 

alueelliseen 

tietovarantoon 

(LappiDW), josta 

ao. tietojen käyttö 

tapahtuu 

raportointiportaalin 

kautta.

LSHP:n henkilöstö ja 

luottamusmiesjohto 

- Käyttö sisäverkosta, 

sso-periaatteella 

- Käyttö ulkoverkossa 

erillisen 

kirjautumispalvelun 

kautta

- Skaalautuva 

käyttöliittymä ja

sisältö

LSHP-alueen kuntien johto 

ja luottamusmiesjohto 

- Käyttö erillisen 

kirjautumispalvelun 

kautta

- Skaalautuva 

käyttöliittymä ja 

sisältö

Tulevan Sote:n ja IHA:n eli tulevan tavoitetilan kuvaus voidaan 

suunnitella sitten, kun mm. lainsäädäntö on selvillä.



Vaihe 2: LSHP:n sisäinen raportointi (ESH); kokonaan uuden raportoinnin toteutus. Sisältönä toiminta, 

talous, henkilöstö => kohteena kaikki tulosalueet. (2014-2016) => Valmiusaste 31.3.2016 oli 75 %, liitettyjä 

lähdetietojärjestelmiä n. 20 kpl ja tulossa olevia n. 15 kpl

Vaihe 3: LSHP:n ESH:n raportointijärjestelmä kuntien käyttöön, pilotointi Kolarin, Sodankylän ja 

Rovaniemen kanssa, valmis 2016 => Levitys aloitettu

Vaihe 5: LSHP-alueen PTH:n tietojärjestelmät liitetään alueelliseen tietovarantoon (LappiDW), valmis 2017 

=> Valmistelut aloitettu teknisten toteutuksien osalta

Vaihe 8: LSHP-alueen Sote-tiedot liitetään valtakunnallisiin ja viranomaistahojen tietovarantoihin / tiedon 

tarvitsija noutaa tiedot LappiDW:sta: STM, THL, KL, Tilastokeskus, NHG, jne. (2016-2018) => ESH:n 

osalta suunnittelu ja määrittely aloitettu

Vaiheistus

Vaihe 10: (Visio) Toteutetun raportointiratkaisun laajennus LSHP-alueen kuntissa muille hallinnonaloille (2019-)

Vaihe 6: LSHP-alueen SOS:n tietojärjestelmät liitetään alueelliseen tietovarantoon, valmis 2018

Vaihe 9: (Visio) Toteutetun raportointiratkaisun laajennus IHA:n muille hallinnonaloille (2018-)

Vaihe 1: Tietovarannon ja tarvittavien tekniikoiden (mm. raportointijärjestelmän) hankinta sekä käyttöönotto 

(2014-2015) => Valmis (sis. Mm. tietovarannon, raportointivälineet, portaalin, tunnistautumismekanismit, lokitukset ja hallintamallit.)

Vaihe 4: LSHP-alueen kuntien sisäisen raportoinnin ja johtamisen tietotosisältöjen sekä tiedolla johtamisen 

määrittely että suunnittelu, sis. ESH+PTH+SOS, valmis 2017 => Aloitettu
(Toteutetaan alueellisen asiantuntijatyöryhmän toimesta. Ensivaiheen työn valmistuttua, siirtyy suunnittelu koskemaan tulevan Sote -tuotanto-

organisaation raportoinnin ja johtamisen tietotarpeita sekä johtamismallia.)

Vaihe 7: Sote-uudistuksen tuomat muutokset ja lisäykset, jne. (Mittarit, liittymät, tietosisällöt, poiminnat ja laskennat, yms. => 

Normaaleja ylläpito- ja muutostoimenpiteitä)



Sote-uudistusta tekemässä
Tuotetaan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa tarvittavaa tietoa, joka on

• Ajantasaista

• Luotettavaa

• Vertailukelpoista

• Yhdenmukaista

• Analysoitua

• Yhdisteltyä (tarvittaessa)

• Kuvailevaa

Tietotarpeita voivat olla esimerkiksi (näkökulmina organisaatio ja/tai alue)

• Toiminta-, talous- ja henkilöstötiedot

• Erilaiset ja sisältöiset resurssitiedot 

• Prosessitiedot 

• Jne.

Analyysit (näkökulmina organisaatio ja/tai alue)

• Asiakas- ja potilasryhmät 

• Kalliit potilaat ja potilasryhmät

• Toimintamallit ja –prosessit

• Jne.



Tavoitetila
(hahmotelma)

Kuntaorganisaatio

Hallinnonala / Tulosalue XX … NN

Toimintayksikkö 
XX

Kaikki asiakkaat / 
potilaat

Ryhmä NN

Ryhmä YY

<…>

<…
>

Kaikki palvelut
Palvelu NN,
KPL:t, Eurot, jne.

Palvelu ZZ,
KPL:t, Eurot, jne. <…>

Hallinnonalan / 
Tulosalueen 
johto

KPL:t, Eurot, 
Palvelut, Tarpeet
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Palveluiden käyttö ja tietotarpeet

Jo
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Organisaatio 
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Konsernijohto

KPL:t, Eurot, 
Palvelut, Tarpeet

Organisaatio 

- näkökulma

Tulosalue 

- näkökulma

Toimintayksikkö 

- näkökulma

Tukipalvelut

Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet

Palvelu YY,
KPL:t, Eurot, jne.

Palvelu ÖÖ,
KPL:t, Eurot, jne.

Pa
lv

el
u

id
e

n
 t

u
o

ta
n

to
  

ja
 o

st
o

 -
ti

et
o

ta
rp

ee
t

Pa
lv

el
u

id
e

n
 t

u
o

ta
n

to
  

ja
 o

st
o

 -
ti

et
o

ta
rp

ee
t

Palveluiden käyttö ja tietotarpeet

Jo
h

ta
m

is
en

 t
ie

to

Pa
lv

el
u

id
e

n
 t

u
o

ta
n

to
  

ja
 o

st
o

 -
ti

et
o

ta
rp

ee
t

Pa
lv

el
u

id
e

n
 t

u
o

ta
n

to
  

ja
 o

st
o

 -
ti

et
o

ta
rp

ee
t

Tavoitetila
(hahmotelma)
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IHAT
- Valtion ohjaus

IHA-alue

SOTE NN … ZZ

Kaikki asiakkaat / 
potilaat

Ryhmä NN

Ryhmä YY

Pelastustoimi

<…
>

Kaikki palvelut
Palvelu NN,
KPL:t, Eurot, jne.

Palvelu ZZ,
KPL:t, Eurot, jne.

Konsernijohto

KPL:t, Eurot, 
Palvelut, Tarpeet

Valtakunnallinen

näkökulma
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- näkökulma
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Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä
Valtakunnallinen 

• Tiedolla johtamisen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi, ensimmäinen ”työpäivä” pidettiin 

Lahdessa 23.5.2016 => Yhteyshenkilönä Janne Okkonen

ERVA

• OYS-ERVA (tuleva yhteistoiminta-alue) => Tiedolla johtamisen yhteistyöryhmä => 

Organisoitunut Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyökoordinaation -kokonaisuuden 

alle, jossa mukana kaikki alueen julkisorganisaatiot

• Tiedolla johtamisen työryhmän alla toimii Tiekartta –alityöryhmä, jonka tehtävänä on 

määritellä alueen yhteinen tavoitetila, vaiheistus siihen pääsemiseksi sekä esim. 

yhteiset ja alueellisesti käytettävät mittarit.

Alueellinen

• Asiantuntijaryhmä, jossa alueen eri toimijat ja erilaiset roolit edustettuna

• Työryhmässä edustus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta (pth ja esh), 

keskushallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta. => Moniammatillinen 

kokoonpano

Paikallinen

• ”Sisäiset” asiantuntijaryhmät ja sidosryhmät sekä tiedonkäyttäjät että tuottajat.

• Tulokulmina: Asiakkuudet, prosessit, laatu, vaikuttavuus, toiminta, talous, henkilöstö

 Kaikilla eri tasoilla tulee kehittämisnäkökulmien olla keskenään linjassa. 



Kiitos!

Janne Okkonen

Projektipäällikkö

Tietojärjestelmähankkeet - Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen - ERVA-kehityshankkeet

Keskushallinto, Kehittämisyksikkö

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

PL 8041, 96101 Rovaniemi 

Käynti: Porokatu 39 D, Rovaniemi

Puhelin: +358 400 987 204

Sähköposti: janne.okkonen@lshp.fi


