
• 32-vuotias helsinkiläinen

• Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kehittämispäällikkö

• Yhteiskuntatieteiden maisteri, Sairaanhoitaja (AMK)

• Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n varapuheenjohtaja

• Merellä liikkuminen, kuntosali ja raviurheilu täyttävät vapaa-aikaa
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UUSI JÄSEN: Tuomas Hujala
Kuva: Joni Silvennoinen

Tuomas Hujala

Kuinka löysit Tietojohtaminen ry:n ja päätit liittyä jäseneksi?
Oivallus Tietojohtamisen yhdistykseen liittymisestä syntyi oikeas-
taan työelämätarpeen kautta. Pidän verkostoja tietojohtamisen 
edistämisessä erittäin keskeisessä asemassa ja mikä olisi luon-
tevampi tapa hankkia niitä kuin liittymällä yhdistykseen, jonka 
tehtävänä on edistää tietojohtamisen keskeisiä ilmiöitä. Toinen 
tulokulma tietojohtamisen yhdistykseen on tietysti jäsenedut, jol-
loin koulutuksista ja lehdestä pääsee nauttimaan erittäin huokein 
hinnoin ja sitä kautta kasvattamaan osaamispääomaa.
 
Kerro vähän urapolustasi ja siitä, miten se on muotoutunut?
Miten olen päätynyt luotsaamaan kuntayhtymän sote-tietojohtami-
sen kokonaisuutta? Uskoisin, että urapolku joka kuulostaa poikkeuk-
selta on nykyään jopa yleisempi, kuin se että on aina määrätietoi-
sesti hakeutunut kohti tiettyä pistettä.

Istuin viisi vuotta sitten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin teho-osaston tiimissä substanssiasiantuntijana, sairaanhoi-
tajana. Työ oli antoisaa, mutta tietojärjestelmät ja tiedon pyörit-
täminen veivät jo silloin vahvasti omaa ajatusta siihen suuntaan, 
että olisi saatava parempi kuva koko sote-järjestelmästä. Päädyin 
pohdintojeni jälkeen samanaikaisesti töihin Apottiin kehittämään 
asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä opiskelemaan sosiaali- ja 
terveyshallintotiedettä Itä-Suomen yliopistoon. Innostuin sote-
tietojohtamisesta välittömästi yliopistoon pääsyn jälkeen, mutta 
samanaikaisesti myös julkiset hankinnat sekä juridiikka ohjasivat 
vahvasti omaa orientaatiota sote-ytimessä.

Opintojen lopulla, muutaman Apotti-vuoden jälkeen, vaihdoin 
sote-tulokulmaa kansalliseen näkökulmaan ja hyppäsin Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston leipiin toimeenpanemaan Juha 
Sipilän hallituksen sote-maku -uudistusta tiedonhallintapalveluiden 
osalta, tuoteomistajan roolissa. Valvira-vuodet olivat aivan mahtava 
kasvun paikka niin verkostojen, kuin oman osaamisen ja kyvykkyyden 
kypsyttelyn osalta. Olen näin jälkeenpäin erittäin kiitollinen Sosiaali- 
ja terveysministeriön, Kelan, THL:n, DVV:n sekä Valvira sote-ydintii-
mille; Sote-maku -uudistuksen epävarmuuden, kiireen ja hämmen-
nyksen keskellä tiimin tuki ja palaute oli kultaakin arvokkaampaa.

Olen aina haastanut itseäni osaamisen suhteen ja pyrkinyt 
viime vuodet työelämässä määrätietoisesti eteenpäin. Apotti- ja 

Valvira-vuosien anti oli melko 
tekninen kosketuspinta 
sote-dataan ja puuttuva 
palanen löytyi Keski-Uu-
denmaan sote-kuntayh-
tymästä, johon siirryin 
vuoden 2020 alussa. Nyt 
koen pääseväni täysimit-
taisesti hyödyntämään 
työelämän kautta opittua 
teknistä tietämystä sekä yli-
opiston kautta hankittua monialais-
ta sote-palvelujärjestelmän osaamista.

Seuraavat vuodet tulevat olemaan työelämässä aivan huikei-
ta. Meillä on Keski-Uudenmaan sotessa todella hyvä tekemisen 
meininki ja strategisen johdon ollessa erittäin sitoutunut tekemi-
seen, on myös odotukset korkealla. Henkilökohtaisesti odotan hyviä 
kohtaamisia tietojohtamisen äärellä eri foorumeilla ja yhdessä 
tekemisen tunnetta poikki organisaatio- ja (maa)kuntarajojen.
 
Mieluisin tuoksu, väri ja elokuva? Miksi?
Mieluisin tuoksu on keväinen meri-ilma. Satamassa nenäonteloon 
leijaileva tuttu koostumus viestii alkavasta purjehduskaudesta; 
ilma on keväisen aurinkoinen, vene on vielä tukevasti pukeilla ja 
meren pinta kimaltelee kutsuvasti kevyen lounaistuulen puhalta-
essa. Ehkä juuri edellä mainittu myös viestii siitä, että sininen on 
ehdottomasti lempiväri.

Liity nyt Tietojohtaminen ry:n jäseneksi!
Päivitä osaamistasi laadukkain, ajankohtaisin koulutuksin ja perehdy  
lehtemme kiiteltyjen asian tuntija-artikkeleiden avulla laajemminkin alan  
yhteiskunnalliseen ja ammatilliseen kehittymiseen. 

Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuutta verkostoitua, vaikuttaa sekä edistää omaa  
ammatillista kehittymistä myös työryhmissä, jotka edustavat tiettyä erityisosaamista.

Voit liittyä joko yhteisöjäseneksi tai henkilöjäseneksi, lue lisää tietojohtaminen.com/liity-jaseneksi


