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Johtaminen perustuu monenlaiseen tietoon

Onko teillä lapsista ja nuorista sellaista tietoa, jota työssänne tarvitsette? Mistä sitä saatte?

Lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan lähestyä ainakin seuraavista näkökulmista:

• Keskeistä kuntalaisten kokemuksellinen tieto omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. 
Tätä tietoa kerätään määrällisin ja laadullisin menetelmin. Esimerkkinä: Kanta-Hämeen 
hyvinvointiympyrä, haastattelut ja kokemusasiantuntijoiden osallistuminen. 

• Sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa ”tiedon kysyjinä, vastaanottajina ja 
tulkitsijoina toimivat ammattilaiset, joilla on koulutuksen, tutkimusten ja kokemusten 
kautta muodostunutta asiantuntijatietoa” kuntalaisten kohtaamista ilmiöistä. 

• Asiantuntijatietoa ja kuntalaisten itsearviointitietoa on tarpeen täydentää 
indikaattoritiedoilla, jotka koskevat mm. asiakas- ja potilasmääriä sekä koettua ja 
mitattua hyvinvointia. Esimerkkejä: Kanta-Hämeen sote-palveluindikaattorit ja THL:n 
Kouluterveyskyselyn tulokset.

Lähteenä mukaillen käytetty: Esiselvitys sosiaalialan TKI&O-toiminnasta. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-
Pohjanmaan yhteistyöalue. Pikassos: 2018
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https://omahame.fi/lape/
https://pikassos.fi/aineistot/download/95-tiedonhallinta/1062-kanta-haemeen-lape-indikaattorityoe-2017-2018
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
https://pikassos.fi/aineistot/download/14-yleinen-sosiaalipalvelujen-kehittaminen/1162-esiselvitys-sosiaalialan-tki-o-toiminnasta-pirkanmaa-kanta-hame-ja-etela-pohjanmaa-2019


Tänään tarkastelussa erityisesti seuraavat aineistot

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kattava tietopaketti kansallisesta ja 
maakuntien tilanteesta. Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen 
kooste tämän linkin takana.

• Pikassoksessa koostettu Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan kunnallisia lukuja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tilastokeskuksen tietokantoja sekä 
Kanta-Hämeen hyvinvointiympyrän rakennetta hyödyntäen. Materiaali on 
lähetetty ilmoittautuneille ennakkoon.
– Agentit pureutuvat aineistoihin erityisesti maakuntien vertailun näkökulmasta.

– Paneelissa pohditaan toimenpiteitä nuorten ongelmien ratkaisemiseksi.

– Työryhmässä pohditaan, mitkä hyvinvointiympyrän indikaattoriluvut ovat oman 
organisaation näkökulmasta kiinnostavimpia. Mitä tilanteen ylläpitämiseksi tai 
parantamiseksi voidaan tehdä?
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https://thl.fi/documents/605877/4599550/Lasten,+nuorten+ja+lapsiperheiden+hyvinvointi+Pirkanmaa,+Etelä-Pohjanmaa,+Kanta-Häme/101b4b42-cb74-4042-85d3-781f10a45bbb


Kannustan tarkastelemaan kunta- ja 
seutukohtaisia tietoja, koska näin tieto 
konkretisoituu johtamisen välineeksi. 

Kutsukaa tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita 
kokoamaan kuntanne käyttöön sellaista 

tietoa, jolle teillä on tarvetta.
Pelkästään yleisellä tasolla olevan tiedon avulla 

on vaikea päästä tiedolla johtamiseen kiinni.
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Esimerkki sekä kansallisen että alueellisen tiedon tärkeydestä 

Tilastojen valossa voidaan olettaa, että lastensuojelun sijaishuollon johtamisen 
kysymykset ja vastaukset ovat hieman erilaisia Ruovedellä (vuonna 2017 lapsien osuus 
väestöstä 15,1 %) kuin Lempäälässä (vuonna 2017 lapsien osuus väestöstä 27,5 %). 

• Esimerkkikunnissa sijaishuollon johtamiseen liittyy myös paljon samankaltaisuutta. 
Tulevaisuuden sosiaalipalveluja suunniteltaessa on olennaista tietää, mikä 
lastensuojelun sijaishuoltoon liittyen on näissä molemmissa samankaltaista. 
Näitä osa-alueita on järkevää kehittää vähintään maakunnallisena yhteistyötä –
usein valtakunnallisesti. 

• Sijaishuollon organisoinnin kysymykset on kuitenkin ratkaistava alueellisesti. Tätä 
varten alueelliset toimijat tarvitsevat erityyppistä paikallista tietoa. 
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Esimerkkejä tiedon alueellisen tulkinnan tärkeydestä

Luvut vasta alku tiedolla johtamiselle – eivät suoraan kerro paljoakaan nuorten hyvinvoinnista – tarvitaan 
paikallisia monipuolisia päätelmiä, joista kumpuaa tavoitteita! Hyvinvointia on vaikeaa tulkita kaukaa!

• Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä Riihimäki ja Loppi samaa seutua, mutta nämä luvut 
poikkeavat paljon toisistaan. Ero on hyvä huomata muita tilastoja tulkittaessa ja palveluja suunniteltaessa. 
Näkyykö ero julkisten palvelujen käyttäjämäärissä? Vaikuttaako yhden vanhemman perheiden 
suhteellisesti korkea määrä Riihimäellä esimerkiksi lasten harrastuksiin käytettävissä olevan rahan 
määrään? Määrällisen tutkimuksen keinoin voidaan vastata näihin kysymyksiin jossakin määrin, mutta 
paikallisen tulkinnan tärkeyttä ei silloinkaan sovi väheksyä.

• Syö koululounasta päivittäin % Karkeasti vertaillen maaseutumaisissa kunnissa koululounas syödään 
todennäköisemmin kuin kaupunkimaisissa kunnissa. Mikä tätä eroa selittää? Miten osa kunnista 
lähentelee sataa prosenttia? Miten tähän on päästy? 

• Ei ole kiusattu koulussa lainkaan lukukauden aikana % Läheskään aina tilastoerot eivät ole selitettävissä 
kuntakoolla tai kuntarakenteella. Paikallisella tasolla tulosta osattaneen tulkita eri tavalla kuin kaukaa 
katsoen. Miksi Virroilla luku on ilahduttavan korkea? Ovatko kuntien tilanteet muuttuneet viime vuosina? 
Miten ja ketkä tähän lukuun ovat reagoineet omassa kunnassa?

Tilastolähde: Kouluterveyskysely 2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Esimerkki tiedolla johtamisen vaiheista 

1. Tarvitaan 
ajantasaista paikallista 
tietoa, jota on osittain 
mahdollista verrata 

alueelliseen tai 
kansalliseen tietoon.

2. Selvitetään 
olemassaolevat 

tietolähteet. 
Analysoidaan, mikä 

on hyvin ja mitä  
parannettavaa.

3. Jos tarvitaan lisätietoa, hankitaan sitä. 

Selvitetään: 

* mitä tietoja tarvitaan ja missä aikataulussa,

* kuka tiedot tuottaa ja

* miten tietoja hankitaan. 

ANALYSOIDAAN TIEDOT JA 

TEHDÄÄN PÄÄTELMÄT!

4. Asetetaan tavoitteet 
ja sovitaan tavat, joilla 
tavoitteisiin pyritään. 

Kirjataan lähtötilanne, 
päätetään mittaustavat 

ja tarkastuspisteet. 

5. Tarkastuspisteissä 
analysoidaan 

tilannetta 
seurantatiedon avulla. 

Sovitaan uusia 
tavoitteita.. 
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