Muistio

Tiedolla johtaminen-työryhmän kokous
Aika 8.2.2018

klo 14.00-16.00

Paikka Kokouskeskus Pellava, nh Roine
Osallistujat
Ahlgrén-Holappa Johanna/Pirkanmaa2019
Alasentie Jukka/Pirkanmaa2019
Heinikangas Anniina/Pirkanmaa2019, kokouksen sihteeri
Hepokari Katariina/PSHP (Mikko Hannolan tilalla)
Herrala Jaakko pj/Pirkanmaa2019, kokouksen puheenjohtaja
Honkala Martti/PELA
Kola-Huhtala Kati/Hämeenkyrö
Konttajärvi Tiina/Pirkanmaa2019
Koponen Mikko/Pirkanmaa2019
Lamminsivu Hilkka/Istekki Oy
Lindstedt Mervi/PSHP
Pakkanen Marika/Pirkanmaa2019
Räntilä Heini/KEHA-keskus
Santalahti Anne/Ylöjärvi

Poissa
Hannelius Riikka/Pirkanmaa2019
Hannola Mikko/PSHP
Heininen Katri/Tampere
Junttila Teija/KEHA-keskus
Mustikkamäki Nina/Tampere
Puskala Tarja/Pirkanmaa2019
Räsänen Petri/Pirkanmaa2019
Tammi Ilpo/Pirkanmaa2019
Tomás Eija/PSHP
Virtanen Ilkka/PSHP
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Asia
1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen
2

Johdanto työhön ja
työryhmän työn tavoitteet
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
Puheenjohtaja

avaa

kokouksen

klo

14.01

ja

todetaan

osallistujat.

Tiedolla johtamisen työryhmä järjestäytyi nyt ensimmäistä kertaa. Aiemmin
teema oli nivoutunut yhteen taloussuunnittelun kanssa. Tiedolla johtamisen
projektipäällikkönä on aloittanut 8.1. Johanna Ahlgrén-Holappa. Työryhmän
puheenjohtajana toimii Jaakko Herrala ja sihteerinä kokouksissa Anniina
Heinikangas.
Jaakko Herrala aloitti työskentelyn pohjustamisen katsauksella ajankohtaisista
asioista, Pirkanmaan ja valtakunnan käynnissä olevista prosesseista ja
työryhmälle asettuvista tavoitteista.
Valtakunnallisessa valmistelussa tiedolla johtaminen kuuluu top 5 tärkeimmän
käynnissä olevan teeman joukkoon. Nyt kokoontuvan työryhmän tärkein
tavoite on kuluvan kevään aikana kirkastaa jatkon askeleet ja tarvittavat
toimenpiteet
Pirkanmaalla.
Loppukeväästä
suunnitelma
esitellään
maakuntauudistuksen johtoryhmälle.
J.H. peräänkuulutti työskentelyssä top down -tyyppistä ajattelua. Laaja katsaus
valtakunnallisten prosessien kuulumisiin osoitti, että esimerkiksi erilaisia
indikaattori- ja tietosuositushankkeita on käynnissä useita. Pirkanmaalla on
tarpeen aktiivisesti pysytellä perillä näistä ja tuottaa syötteitä prosesseihin,
päällekkäistä työtä on syytä välttää. Olennaista on tunnistaa strategisesti
merkittäviä ilmiöitä, ja analysoida ja johtaa tietoa ilmiöperusteisesti.
Tiedolla johtamisen kokonaisuus koskee kaikkia uuden maakunnan keskeisiä
tehtäväalueita: työ- ja elinkeinopalvelut, sosiaali- ja terveydenhuolto,
ympäristöterveydenhuolto,
pelastustoimi,
aluekehittäminen,
liikennejärjestelmäsuunnittelu ja maaseudun kehittämis- ja lomituspalvelut.
Jaakko Herralan esitys on tutustuttavissa työryhmän Sharepoint-työtilassa

3 Työryhmän työsuunnitelman
käsittely

Johanna Ahlgrén-Holappa esitteli Pirkanmaan työsuunnitelman lähtökohtia
työryhmälle. Ryhmän ydintehtävä on maakunnan johtamisen mittariston
kehittäminen ja sen hyödyntäminen tiedolla johtamisessa. Toiminnan
ennakointi ja analysointi korostuvat prosessissa. Tuleva maakunta ohjaa
tuotantokoneistoa ja ohjausprosessia tiedolla johtamisen perusteella.
Työskentelyn tavoitteena on nivoa yhteen tiedolla johtamisen käytänteet ja
tietopohjat, strategia ja palvelulupaus. Näistä syntyvät maakunnan yhteinen
tilannekuva ja Pirkanmaan malli/prosessi tietojohtamiseen.
Ryhmässä keskusteltiin mm. palvelutietopakettien hyödyntämisestä, paikallisen
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tietojen tulkinnan prosessin synnyttämisen tärkeydestä, teknisten järjestelmien
yhteneväisyydestä sekä erilaisista tietopohjista ja laajasta aihekentästä, jolla
tietoja organisaatiossa nykyisellään kerätään ja syntyy. Ensi vaiheessa
työryhmä pitää ohjaavana valmistelussa JHS palveluluokitusta, koska sillä
tasolla Pirkanmaan on kyettävä raportoimaan tehtävistään valtio-ohjaukseen
päin – lisäksi THL:n arviointityö perustuu palveluluokitukseen.
Tulevan maakunnan konsernirakenne valmistunee maaliskuussa, jonka jälkeen
tiedolla johtamisen prosessi on synkronoitavissa siihen. Kevään aikana
suunnitellaan Pirkanmaan tiedolla johtamisen toimintamalli, ja esimerkiksi
kuntien täytyisi pystyä varautumaan tietopyyntöihin mahdollisimman varhain,
jotta tiedot ovat käytettävissä, kun malli otetaan käytäntöön.
Johanna Ahlgrén-Holapan esitys löytyy työryhmän materiaaleista.
Seuraavat tehtävät

Keskusteltiin työryhmän työpajan aiheesta ja ajankohdasta. Johanna lähettää
aikatauluehdotukset viikolle 10-11. Työpajan teemasta keskusteltiin ja sovittiin,
että valmisteluorganisaatio kokoaa työpajan teeman siten, että valmistelutyö
tähtää tietojohtamisen kokonaisprosessien valmisteluun unohtamatta
työryhmälle asetettuja konkreettisia tehtäviä.

5 Tiedotettavat asiat

Projektipäällikkö laatii yhden dian työryhmän ensimmäisen kokouksen
keskeisistä asioista.

6 Muut asiat

-

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 20.2.2018 klo 9-11, Kelloportinkatu 1 C nh
Veturi. Kokouksessa toimii alustajana Riku Siren maakuntastrategian
valmisteluun liittyen.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.
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