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Tietojohtaminen terveydenhuollossa

Tietojohtaminen hyvinvointialueilla-seminaari 
28.1.2022
Ilkka Luoma
Muutosjohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen pj, 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun 
eteneminen – tieto ohjaa tekemistä

https://popsote.fi/wp-content/uploads/2021/06/Hyvinvoinnin-alueellinen-tilannekuva_26.10._Jakelu.pdf
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Järjestäjän tiedolla 

johtaminen

Strateginen päätöksenteko, 

tietosisällön ja mittaritietojen 

määrittäminen, analytiikka 

Toimeksiannot

Yhteensovittaminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 29-31 §

TOIVO- ja VIRTA-ohjelmat

STM:n työkartat

Tietohallinnon 

tietopalvelut

Tietojärjestelmäkokonaisuus 

raportointivälineineen, järjestäjän 

toimeksiantojen toteutukset, tiedon 

laatu, tutkimustoiminnan tuki

Tutkimuspalvelut, TKIO

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki) 

Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen johdon, toimialuejohdon ja  

asiantuntijayksiköiden vastuuhenkilöiden välillä

Pohjois-Pohjanmaan tiedolla johtamisen ohjausryhmä

Pohjois-Pohjanmaan tiedolla johtamisen toimintamalli

Konsernipalvelut

Yliopistollinen sairaala

Sosiaalityö

Hoitotiede/-työ

Lääketiede

Aluevaltuusto

Järjestämistoiminnot

OYS 
Psykiatria, 
sosiaali ja 

perhe-
palvelut

Pelastus-

toimi

Hallitus

Hyvinvointialueen johtaja

Terveyden ja 
sairaan-
hoidon 
palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Vammais-
palvelut

OYS Sairaala-
ja ensihoidon 

palvelut        

Turvallisuus-
lautakunta

Eteläinen

Rannikko

Oulunkaari

Oulu

Lakeus

Koillismaa

Yhdyspinta-
lautakunta

Tulevaisuus-
lautakunta

Kuntoutus

Laboratorio

Tarkastus-
lautakunta

Yksilöasiain jaosto

Kokonaisrakenne

Sairaanhoidolliset palvelut
(Kuvantaminen, välinehuolto/moniosaajapalvelut, sairaala-apteekki)Kuvantaminen, välinehuolto ja sairaala-apteekki on yhdistetty 

yhteiseksi sairaanhoidollisten palveluiden alueeksi 

Alueelliset 
neuvottelukunnat X 6

Henkilöstöasiain jaosto
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Järjestäminen
• Suunnittelu ja seuranta
• Strateginen talous ja resurssiohjaus
• Tiedolla johtaminen 
• Tutkimus, opetus ja koulutus
• Kehittäminen
• Ohjaus ja valvonta
• Palvelujen hankinta ja hallinta
• Yhteistyö, kumppanuus ja osallisuus
• Viestintä

Järjestäjän alueellinen ohjaus 
(kuusi aluetta)

Professio-ohjaus
• Yliopistollinen sairaala
• Lääketiede
• Hoitotiede/-työ
• Sosiaalityö

Terveyden- ja 
sairaan-
hoidon 

palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Kehitysvamm
aisten ja 

vammaistenp
alvelut

OYS-sairaala-
palvelut ja 
ensihoito

Hyvinvointialuejohtaja

Järjestämisjohto Toimialueet

Perhe- ja 
sosiaali-

palvelut, OYS 
psykiatria

Palvelutuotannon alueellinen ohjaus 
(kuusi aluetta)

Kliiniset tukipalvelut ja kuntoutus

Aluevaltuusto, -hallitus ja muut toimielimet

Järjestämistoiminta
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Konsernipalvelujen perusrakenne (päivitetty 8.12.2021)

Konsernipalvelut
Konsernijohtaja

Hallinto-
palvelut

• Yleishallinto

• Tiedonhallinta 
ja tietosuoja

•Oikeudelliset 
palvelut

Tekniset 
palvelut

•Omaisuuden 
hallinta

• Tilahallinta

• Rakennutta-
minen ja 
rakentaminen

• Ylläpito

• Lääkintä-
tekniikka

Tieto-
hallinto

• ICT-palvelut ja 
tietoturva

• Tieto-
järjestelmät

• Tietopalvelut

•Digipalvelut ja 
projektit

Talous- ja 
hankinta-
palvelut

• Laskenta-
palvelut

• Rahoitus ja 
vakuuttaminen

•Asiakasmaksut

• Talous-
suunnittelu

•Hankinnat ja 
tavara-
logistiikka

Henkilöstö-
palvelut

• Työmarkkina-
ja palvelus-
suhdeasiat, 
henkilöstö-
suunnittelu, 
HR-tieto-
järjestelmät

•Henkilöstön 
työhyvinvoinnin 
ja osaamisen 
kehittäminen 
sekä 
kyvykkyyksien 
johtaminen ja 
rekrytointi

Ateria- ja 
puhtaus-
palvelut

•Ateria- ja 
puhtauspalvelut

• (osan kohteista 
puhtaus 
hoidollisissa 
prosesseissa)

Monetra Oulu Oy In-house-yhtiöt

Viestintä

•Asukas- ja 
asiakasviestintä

• Brändi ja 
markkinointi

•Henkilöstö-
viestintä

• Johtamisen tuki

• Viestinnän ICT-
järjestelmät

Kiint Oy:t In-house-yhtiöt

•Omistajaohjauksen tuki
• Turvallisuus

Tutkimus- ja 
koulutus

• Tutkimus-
palvelut

•Opetuspalvelut 

• FinCCHTA

Johto 
järjestämis-
toiminnosta
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ICT-palvelut & tietoturva

ICT-päällikkö

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmäpäällikkö

Tietopalvelut

Tietopalvelupäällikkö

Digipalvelut & projektit

Kehityspäällikkö

• Tietohallinto- ja ict-strategia sekä merkittävät ICT-linjaukset
• ICT-in-house-yhtiöiden omistajaohjauksen tukeminen
• Keskeisten toimittajien strateginen ja taktinen ohjaus
• Kyber- ja tietoturvan ohjaaminen ja toimintojen järjestäminen
• ICT-palveluiden (sis. tietojärjestelmät ja tietopalvelut) arkkitehtuuritason suunnittelu
• ICT-palveluiden kulujen budjetointi, kustannuslaskenta ja -seuranta sekä sisäinen 

laskutus
• ICT-palveluiden järjestäminen, ICT-toimintojen ohjaus ja asiakastarpeiden hallinta
• ICT-projektien suunnitteluvastuu ja projektisalkun hallinta

• Ict-arkkitehtuuri
• Ict-palveluiden järjestäminen
• Tietoturvavaatimukset ja -linjaukset
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

• Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
• Tietojärjestelmäpalveluiden 

järjestäminen
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

• Tietoarkkitehtuuri
• Tietopalveluiden järjestäminen
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

• Digiarkkitehtuuri
• Digipalveluiden järjestäminen
• Toiminnan digitalisoinnin tuki
• Projektitoimisto
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

Tietohallinto n. 100
Tietohallintojohtaja

Pohjois-Pohjanmaalla on pilotoitu raportoinnin työpöytäratkaisuja hyvinvointialuetasoisesti. 

Työpöytäkatkaisut mahdollistavat tietojen tarkastelun mm. väestöön, toimintaympäristöön, 

alueellisiin erityispiirteisiin, palvelujen käyttöön ja talouteen liittyen. 1/2

Tietojen lähde: THL ja Tilastokeskus
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Pohjois-Pohjanmaalla on pilotoitu raportoinnin työpöytäratkaisuja hyvinvointialuetasoisesti. 

Työpöytäkatkaisut mahdollistavat tietojen tarkastelun mm. väestöön, toimintaympäristöön, 

alueellisiin erityispiirteisiin, palvelujen käyttöön ja talouteen liittyen. 2/2

Tietojen lähde: THL ja Tilastokeskus

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja  terveyspalveluiden 
nettokustannukset v. 2020 värikoreittain

Luonnos 17.12.2021

Alustava luonnos, joka 

tarkentuu valmistelun 

edetessä sekä 

mahdollisten kansallisten 

ohjeistusten mukaisesti.

Palvelujen tarkastelu 

ns. värikoreissa

Värikori-malli mahdollistaa palvelu- ja 

kustannusrakenteen muutosten 

tarkastelun. 

Seuraavassa vaiheessa tarkennetaan 

palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen 

näkökulmaa. 
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Hyvinvointialueella 

tullaan seuraamaan 

palveluketjujen 

integroitua toimintaa 

ja kustannuskehitystä

Esimerkki Oulun 

kaupungin tiedoista 

1-10/2021

Pohjois-Pohjanmaan tiedolla johtamisen pilotissa on yhdistetty 

kansallisen laaturekisterin tietoja hyvinvointialueen tietoihin
Operatiivisesti hoidetut selkäpotilaat: selkärekisteri/esh:n laskutustiedot
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FCG:n luokitustuotteiden pilotti Pohjois-Pohjanmaalla 
Loppuraportti ja johtopäätökset saadaan lähiaikoina

• Yhdistettynä terveydenhuollon kolmen vuoden aineisto

• Erikoissairaanhoidon osalta käytetty PPSHP:n laskutusaineistoa 

sekä perusterveydenhuollon kansallisia yksikkökustannuksia

• Aineisto luokiteltiin PDGR/EPR-ryhmittelijällä

• EPR kytkee yhteen potilaan hoidon ja sen kustannukset läpi 

palveluketjun

Aineiston pohjalta nähdään mm. 

• väestön palveluiden käyttöä ja tarvetta

• alueen palvelutuotannon tarkastelua 

kolmelta vuodelta

• terveys- ja hoitokokonaisuuskohtaista 

tarkastelua

• erilaista asiakassegmenttijakaumaa

Kirjaamiskäytännöillä ja -kattavuudella on merkittävä 

vaikutus hyvinvointialueiden rahoitukseen
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Esimerkki kirjaamisen 

laadusta perus-

terveydenhuollon 

avohoidon aineistossa 

FCG:n aineiston pohjalta

Kirjaamisen laatuun on hyvinvointialueen valmistelussa 

panostettu voimakkaasti

Tavoitteena tietoaltaan 

vaiheittainen rakentaminen ja 

käyttöönotto vuoden 2022 

aikana yhteistyössä Istekki Oy:n 

kanssa. Kehittämistyö jatkuu 

myös tämän jälkeen.  

Pohjois-Pohjanmaan tietoaltaan vaiheittainen toteutus 
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