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Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena 
– tiedon johtaminen liittyy tiedon koostamiseen ja varastointiin
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Mitä päätöksiä tiedon 
pohjalta tehdään eri 

tasoilla? 

Päätöksenteko
• Strateginen

• Taktinen

• Operatiivinen

Miten data tulisi koota, 
luokitella ja siirtää, jotta 

se tukee kaavailtua 
mukaista toimintaa?

Datan kokoaminen, 
luokittelu, siirto 

ja varastointi

Millaisia kirjaus-
käytäntöjen tulee olla, 
jotta ne tukevat tiedon 

hyödyntämistä?

Järjestelmät ja 
kirjauskäytännöt

Miten tieto tulisi 
esittää ja kenelle, 

millaisia johtopäätöksiä 
tai päätöksentekoa on 

tarkoitus tukea?

Tietojen
esittäminen ja 
johtopäätökset 

datasta

Tiedolla johtaminen
Tiedon hyödyntämistä strategisessa, taktisessa ja 

operatiivisessa päätöksenteossa

Tiedon johtaminen
Miten päätöksentekoon tarvittavaa tietoa hankintaan, 

varastoidaan, siirretään, suojataan

Lähde: Hankkeen väliraportti ”Leskelä ym. Tulevaisuuden Tietojohtaminen Maakunnissa väliraportti, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta”



Kun tietojohtaminen on osa strategista toimintaa, ohjaavat tavoitteet ja 
päätöksenteko tiedon muodostamista eikä toisin päin
Käytännössä näyttää siltä, että tietojohtaminen usein ”annetaan IT- tai talousosaston tehtäväksi”

Päätöksenteon tarpeiden tulisi ohjata tiedon keruuta, ei toisin päin

Päätöksenteko
Tietojen 

esittäminen
Johtopäätökset 

datasta
Datan 

kokoaminen
Datan 

luokittelut
Kirjaus-

käytännöt

Perinteisesti päätöksenteon tukena olevat mittarit perustuvat pitkälti 
siihen, minkälaista dataa on kerätty, ja mitä sen pohjalta on voitu 
analysoida

Prosessin tulisi kuitenkin olla käänteinen: kaiken pitäisi kiteytyä siihen, 
mitä oikeasti halutaan päättää



Tiedon keruu ja varastointi

1. Tiedon kerääminen yhteen paikkaan (13)

2. Tietojärjestelmäkentän harmonisointi ja 
päivitys (10)

3. Kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistus (8)

4. Yksityisiltä tuottajilta tiedon kerääminen (6)

Maakuntavalmistelussa esiin nousseissa tietojohtamisen tarpeissa korostuvat 
ennen kaikkea järjestäjän välttämättömät tietotarpeet
Valtaosa esiin nostetuista tietotarpeista relevantteja uudistuksen toteutumisesta riippumatta

Lähde: Hankkeen väliraportti ”Leskelä ym. Tulevaisuuden Tietojohtaminen Maakunnissa väliraportti, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta” 4

Tiedon käyttö johtamisessa ja suunnittelussa

1. Maakunnan strategian toteutumisen seuranta (13)

2. Rahojen riittämisen seuranta (12)

3. Tiedon tuottaminen organisaation eri tasoille (strateginen, 
taktinen, operatiivinen) (11)

4. Järjestämisvastuun alaisten palveluiden seuraaminen 
yhtenä kokonaisuutena (7)

Tiedon jalostaminen

1. Järjestäjän kannalta tarpeellisen tiedon esiin nostaminen (14)

2. Raportointivälin lyhentäminen (tiedon ajantasaisuus) (10)

3. Olennaisen tiedon esiin nostaminen ja visualisoiminen helposti 
ymmärrettäväksi (10)

4. Laadun- ja vaikuttavuuden arvioiminen (10)

Päätöksenteko
• Strateginen

• Taktinen
• Operatiivinen

Datan kokoaminen, 
luokittelu ja 
varastointi

Järjestelmät ja 
kirjauskäytännöt

Tietojen
esittäminen ja 
johtopäätökset 

datasta

() mainintojen määrä 
maakuntien 
haastatteluista



Hankkeessa on kehitetty arviointimalli jonka avulla voidaan tunnistaa 
tietojohtamisen maturiteetti organisaatiossa
Esimerkki eri organisaatioiden vastauksista mallin testauksen yhteydessä

(1 = täysin eri mieltä (minimi); 5 = täysin samaa mieltä (maksimi)

Arviointimallin lopputuloksena syntyy 
tietojohtamisen profiili, joka 

yhdistelee henkilöstön kokemaa 
tyytyväisyyttä tietojohtamisen osa-

alueisiin

Arviointimallin tuloksia voidaan 
hyödyntää organisaation sisäiseen 
arviointiin ja kehittämistavoitteiden 

tunnistamiseen sekä 
organisaatioiden väliseen 

vertaiskehittämiseen. 



Johtopäätökset ja suositukset

1) Tietojohtamisen 
arviointimallia 
suositellaan 

hyödyntämään 
sisäisesti 

organisaatiossa, jossa 
halutaan ymmärtää ja 

kehittää tietojohtamista

2) Tietojohtamisen 
arviointimallia 
suositellaan 

hyödyntämään 
organisaatioiden 

väliseen vertailuun  

3) Tietojohtamisen 
tavoitteita tulisi 

tarkentaa 

4) Tietosisältöjä tulisi 
yhtenäistää 

valtakunnallisesti 

6) Tietopohjaa tulisi 
laajentaa erityisesti 
vaikuttavuustietojen 

osalta

5) Olemassa olevaa 
tietoa tulisi hyödyntää 

paremmin ja tiedon 
laatua kehittää

7) Alueellisella tasolla 
suositellaan 
kehittämään 

tietojärjestelmä- ja 
tietokanta-

arkkitehtuuria ns. 
tietoallasmalliin 

8) Lainsäädäntöä tulee 
tarkastella 

tietojohtamisen 
tarpeiden näkökulmasta 



ira.haavisto@nhg.fi


