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Tietojohtamisen tavoitteita Pirkanmaalla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toiminnalle asetetusta perustehtävästä ja strategiasta ymmärretään onnistumisen
edellyttämät tietotarpeet
Päätöksien pohjalta tehtyjen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutusta arvioidaan
systemaattisesti
Päätökset valmistellaan systemaattisesti kerättyjen faktojen ja analysoitujen
vaihtoehtojen ja vaikutusarvioiden kautta (EVA)
Vaikutus- ja tavoitearviointi vaikuttaa myös organisaation jatkuvaan oppimiseen ja
innovaatiotoimintaan (toimeenpanon aikainen arviointi, jälkikäteen tapahtuva
arviointi)
Tietotarpeita ja hyödyntämisen mahdollisuuksia tarkastellaan asiakas-,
tuote/palvelu-, sidosryhmä-, henkilöstö-, talous- ja toimintaprosessien
näkökulmasta (järjestäjätasolla asiakkuus)
Päätöksenteossa on käytettävissä faktatietoa vaihtoehdoista ja vaikutuksista
jalostettuna päätöksenteon laadun kannalta mielekkäälle tasolle – eri tasot
maakunnassa ja maakunnasta ulos
Operatiivisen tason päätöksentekoa pyritään systemaattisesti automatisoimaan
käytettävissä olevan laadukkaan tiedon avulla (Järjestäjän tietohallinnon toimet ja
järjestelmät tukevat)
Toimintaympäristön omia ja valittuja ulkoisia tietovarantoja hyödynnetään
tehokkaasti yli organisaatioraja-aitojen ja tiedon laatua ylläpitäen
Tieto ja sen ilmiöpohjainen tarkastelu on visualisoitu ja julkaistu (sisäisen ja
ulkoisen julkaisun tarpeet) ja se toteutetaan verkostoissa yhdessä kuntien (ml.
muiden sidosryhmien) kanssa

Maakunnassa johtaminen on yhdessä
analysointia, ymmärtämistä,
oppimista ja ennakointia. Tiedolla
johtaminen on strateginen vahvuus ja
johdolla, järjestäjällä ja
maakuntalaisella on käytettävissään
trendianalyysejä,
vaihtoehtolaskelmia, skenaarioita.
Tiedontuotannon kokonaisprosessi
on määritelty ja sujuva. Järjestelmät
tukevat tiedolla johtamista.

Tietotarve tasot
1.
2.
3.

4.

5.

Valtakunnantason
ulkoisen arvioinnin tieto
Valtio-ohjauksen (VM,
STM jne.) tavoite- ja
ohjaustieto
Maakunnan
toimintaympäristön
nykyistä tilaa ja tulevaa
tilaa kuvaava tieto
Maakunnan
tuloksellisuutta kuvaavia
mittari- ja
indikaattoritietoja
Maakuntalaisista
henkilö- ja
henkilöryhmätason
kokonaisnäkymää
kuvaava tieto (anonyymi)

Mitä tapahtui? Miksi tapahtui? Mitä NYT tapahtuu? Mitä
tulee tapahtumaan? Mitä JOS TAPAHTUU?
Järjestäjän suunnittelutehtävät ja päätöstilanteet:

Tietoa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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toimintaympäristöstä
voimavaroista
voimavarojen
kohdentamisesta
taloudesta
taloudellisuudesta
tuottavuudesta
palvelukyvystä
asiakastietämyksestä
laadusta
vaikuttavuudesta
kehittämisestä

Tietojohtamisen kokonaisuus järjestäjällä
Valtio-ohjaus ja päätöksenteko

Tiedon hyödyntäminen

Tiedon jalostaminen*

*

Tiedolla johtaminen

Taloustieto

Tietotarpeen esille tuominen ja arviointi

Raportointi
valtioohjaukseen

Suunnittelu

HR-tieto

Tiedontuotanto*

Eri
järjestelmissä
Ulkoisissa
lähteissä
Asukkaan
toimesta

Maakunta
järjestäjä
Palvelutuotanto
ml. yksityiset

Asiakastieto

Asiakaskokemus/tyytyväisyys/-palaute

Toiminta(palvelu)tieto

Asukas
Ulkoiset
tietokannat
Kuntien
toimintatieto

Analytiikka- ja
ennakointiosaaminen

Kehittämistoimintatieto

innovaatio/tutkimus

Tiedonhallinta*

ILMIÖIDEN tarkastelu tehdään
verkostoyhteistyönä palvelutuotannon,
kuntien, tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa
→ PALVELUTARPEEN YMMÄRTÄMINEN

Valmisteleva valiokunta

Organisaation toimintakyky
Järjestäjän palvelutuotannon
ohjauksen tehtävä
Tavoite,-, talous-, sopimus- ja
omistajaohjaus, palvelutuotannon
kriteerit

Ennakointitieto

Palvelutuotanto
SOTE, PELA, MAKU
ml. KASVU

Tiedon visualisointi ja julkaisu
INTRASSA/ DASHBOARD*
Visualisoidun tiedon julkaisu JULKISESSA PALVELUSSA*

Toimintaympäristötieto

Varautuminen ja riskienhallinta

Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen työkalu

Strategian
toteumatieto

Maakuntastrategia ja -ohjelmat

Päätöksenteko

Tutkimus- ja
kehittämisorganisaatiot

Kunnat

Kunnallinen
päätöksenteko

Tietoturva ja tietosuoja

*Tietojohtamisen kokonaisprosessin osa
Maakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu (vuosikello)
Johanna Ahlgrén-Holappa

