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Tietojohtamisen ”diagnoosi” yhteistyön näkökulmasta

• Organisaatiokeskei-
syys ajattelussa

• Joka ”vaivaan” 
ratkaisu ei ole uusi 
tietojärjestelmä

• Suomi on projektien 
ja ohjelmien luvattu 
maa

• Tietojohtamiselle ei 
ole resursseja

• Arjen kiireet

• Teesi: Nytkin voisi tehdä yt
enemmän esim. 
hankinnoissa

• Teesi: Less is more

• Teesi: eivät riitä eivätkä 
sitouta kriittistä massaa?

• Teesi: Tijo ei tapahdu 
itsestään eivätkä 
dashboardit ole 1. ratkaisu

• Teesi: Tekosyitä löytyy, 
luulitko että tietojohtaminen 
ei kuulu myös sinun 
tehtäviisi?

Diagnoosi Teesi Lääke
• Yhteistyörakenteiden 

mielekkyyden arviointi

• Toimintaprosessien 
virtaviivaistaminen

• Projektimaisen kehittämisen 
sopivuuden arviointi 
valtakunnallisen kehittämisen 
välineenä? (tämä on oireita 
lievittävä lääke, ei vielä 
paranna)

• Resurssien lisääminen ja 
kohdentaminen

• Asenne kohdilleen, tijo on osa 
kaikkien työtä

Janiinedelleen…



Tietojohtamisen toteuttamisen organisoitumiseen on eri vaihtoehtoja

Verkostomaisessa toimintaympäristössä fasilitoitu alustamalli mahdollistaa 
yhteisen tahtotilan muodostamisen ja vertailtavuuden 

Keskitetty tietojohtamisen

organisaatio, esim. tietopalvelu
Tietojohtamisen

ekosysteemi 

Tiedon 

hyödyntäminen

Toimintokohtainen KeskitettyFasilitoitu verkosto KonsultoivaHajautettu

Tietojohtamisen

asiantuntija

Tehdas

Selitteet:

Hajautetussa mallissa 

analyytikot ja muut 

tiedontuotannon 

asiantuntijat pysyvät 

omissa 

organisaatioissaan ja 

toiminnoissaan. 

Toimintokohtaisessa 

mallissa asiantuntijat 

pysyvät omissa 

toiminnoissaan, mutta 

pieni keskitetty 

tukipalvelukeskus 

koordinoi yhteistyötä 

toimijoiden välillä.

Asiantuntijat toimivat 

fasilitoidussa

verkostossa

Kehittämistyötä 

koordinoidaan 

yhteistyössä verkostossa

Pysyvä, keskitetty 

organisaatio tuottaa lähes 

kaiken tiedon ja koordinoi 

tietojohtamista. 

Asiantuntijat konsultoivat 

toimintoja 

tietojohtamisessa.

Tehdasmallissa 

merkittävä osa 

muutosohjelman 

toteutuksesta ja 

tiedontuotannosta 

tehdään erillisestä 

palvelukeskuksesta, joka 

voi olla ulkoistettu.

Keskitetyssä mallissa 

kaikki tiedontuotanto 

tehdään keskitetysti. 

Toiminnoilla ei ole 

suoraa pääsyä dataan, 

työkaluja eikä 

resursseja 

tiedontuotantoon.



KESKITETYSTI

JOHDETTU VERKOSTO

ITSEOHJAUTUVA

VERKOSTO

Tietojohtamisen kehittäminen verkostomaisessa yhteistyössä

Riippumatta tulevista sote-linjauksista

tietojohtamista voidaan ja kannattaa edistää Uudellamaalla. Se 

edellyttää yhteistä tahtotilaa ja toiminnan suunnittelua. 

Yhteistyön kannalta on tärkeä, että mukana on kaikki 

Uudenmaan alueen toimijat. Fasilitoitua verkostoa 

rakennettaessa on sovittava kuka toimii fasilitaattorina ja miten.  

Nykymallissa

sekä palvelutuotanto että tieto on hajautunut ja 

pirstaloitunut monelle eri toimijalle. Nykymallista on 

tärkeä tunnistaa toiminnan tarpeet ja tavoitteet sekä 

nykymallin rajoitteet suhteessa tarpeisiin ja  

tavoitteisiin.

Sote-uudistuksen myötä

olisi Uudellamaalla syntynyt 

tietojohtamisen näkökulmasta 

alueellinen keskitetty ohjaus ja 

päätöksenteko. 

FASILITOITU

VERKOSTO
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