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”Jos ei tiedä mihin satamaan on menossa, ei 
mikään tuuli ole oikea”

Tiedolla johtaminen strategiseksi asiaksi



Tieto voi luoda arvoa, jos 

• Se on merkityksellistä, oikea-aikaista 

ja luotettavaa

• Sen arvo ymmärretään

• Sitä käytetään jonkin tavoitteen saavuttamiseksi

• Sitä johdetaan ja hallitaan päämäärätietoisesti
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Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen lähtee organisaation 
tavoitteista. Tavoitteet määrittävät 
tietotarpeet ja mittarit. 

Tiedon systemaattisella hyödyntämisellä 
on mahdollista tehdä paitsi parempia ja 
perustellumpia päätöksiä, niin myös 
ennakoida, sujuvoittaa toimintaa, kehittää 
organisaatiokulttuuria, luoda arvoa

Tiedolla johtaminen on 
kokonaisvaltainen ja systemaattinen 
prosessi, joka integroi tekniikan ja 
inhimilliset näkökohdat toisiinsa
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• Tiedolla johtaminen on sekä 
tekniikkaa että ihmisiä
• Hyödyntää digitalisaatiota

• Keskiössä tiedon jalostaminen ja 
tiedon hyödyntäminen

• Tavoitteena 
• Ennakointi

• Toiminnan sujuvoittaminen

• Kustannussäästöt

• Paremmat palvelut

• Hyvinvoiva yksilö

→ vaikuttavuus ja arvonluominen
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Tiedolla johtaminen lisää päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä ja sitä kautta lisää 

henkilöstön luottamusta esihenkilötyöhön 
ja johtoon



Tiedolla johtamisella
työhön tuottavuutta
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Tiedolla johtaminen 
on käytännössä 
usein haasteellista

• Tiedolla johtamisen haastaa usein..

• Huonolaatuinen data -> väärät tulkinnat 
• Ongelmat tietojärjestelmissä
• Jäykät prosessit
• Turhat tiedonkeruut
• Irrallisuus organisaation toiminnasta
• Eri toimijoiden väliset ristivedot
• Muutosvastarinta
• Resurssihaasteet
• Inhimilliset virheet
• Puutteellinen dialogi
• ….

• Mitä näistä haasteista voimme kuitenkin voittaa?
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Dataan liittyvät

Organisaatioon 
liittyvät

Teknologiaan 
liittyvät

Yksilöön liittyvät

H
A

A
STEET

Vuori, Helander, Mäenpää (2019)



11.12.2022 9

Check-list
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Tiedon

hankinta

Tiedon 

analysointi

Ja 
organisointi 

Tiedon

jakaminen

Tiedon

hyödyntäminen

Mittaaminen

ja oppiminen

Tietotarpeiden
määrittely

Ihminen

Teknolo
gia

Mitä tietoa oikeastaan 
tarvitsemme?

Mitä tarkoitusta 
varten?

Kuka tietoa tarvitsee ja 
milloin?

Mittaammeko oikeita 
asioita?

Ovatko mittarit
riittävän tarkkoja

ja silti yksinkertaisia?
Ohjaavatko mittarit
oikeaan suuntaan?

Lähtökohta

www.okm.fi
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Jussila et al. (2017)

Tiedon

hankinta

Tiedon 

analysointi

Ja 
organisointi 

Tiedon

jakaminen

Tiedon

hyödyntäminen

Mittaaminen

ja oppiminen

Tietotarpeiden
määrittely

Ihminen

Teknologia

Mistä saamme relevanttia 
tietoa?

Onko data laadukasta?
Onko data

riittävän reaaliaikaista?

Mitä voimme automatisoida?
Missä muodossa tieto
Huomioimmeko ajattelun
vinoumat?
Entä esitystavan vääristymät?

Teknologia



Ihminen 
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Tiedon

hankinta

Tiedon 

analysointi

Ja 
organisointi 

Tiedon

jakaminen

Tiedon

hyödyntäminen

Mittaaminen

ja oppiminen

Tietotarpeiden
määrittely

Ihminen

Teknologia

Kenelle tieto pitäisi
saada jaettua?

Missä muodossa ja mitä 
kanavia pitkin?
Miten tuemme

tiedon jakamista?

Käytämmekö tietoa
päätöksenteossamme?
Mitä haasteita meillä on

tiedon hyödyntämisessä?
Miten tiedon hyödyntäminen

on parantanut toimintaamme?
Miten perustelemme päätökset?
Opimmeko myös virheistämme?

Kodifiointi ja personointi

Selkeytä ja konkretisoi
kohderyhmän mukaan
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Opiskelijat

Yritykset

Julkinen
sektori

Perustutkinto

Jatkotutkinto
Alumnit

Potentiaaliset
opiskelijat

Sisäiset asiakkaat

Yhteistyöyliopistot

Tutkimusrahoittajat

Case Koulutusorganisaation 
sidosryhmätyön kehittäminen



Case

SOTE-organisaation tiedolla johtamisen lähtötilanteen kartoittaminen
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Visio ja strategia

Hallintorakenne ja
organisaatio

Tietotarpeet

Tiedon hankinta

Tiedon organisointi ja
varastointi

Tietotuotteet ml. PalvelutTiedon jakaminen

Tiedon käyttö

Toiminnan mukauttaminen

Mittarit

Hyödyt

Arvio Tavoitetila

Jääskeläinen et al. (2019)
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Tietotarpeet

Tiedon organisointi ja 

varastointi

Tiedon

hankinta

Tietotuotteet ml. 

-palvelut

Tiedon jakaminen

Tiedon käyttö

Toiminnan

mukauttaminen

Visio

Strategia

Hallintorakenne

ja

Organisaatio

Mittarit

Prosessi

Teknologia

Sosiaali- ja terveydenhuollon

ominaispiirteiden vaikutus

Jääskeläinen et al. (2019)



Visio ja strategia

Hallintorakenne ja
organisaatio

Tietotarpeet

Tiedon hankinta

Tiedon organisointi ja
varastointi

Tietotuotteet ml. PalvelutTiedon jakaminen

Tiedon käyttö

Toiminnan mukauttaminen

Mittarit

Hyödyt

Arvio Tavoitetila

Tietojohtamisen kypsyysmalli

Jääskeläinen et al. 2018, 2020
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Kyselyn jälkeen

• Tulosten purku työpajassa

• Kehittämistoimenpiteiden priorisointi 

• Toimenpiteiden toteutus yhdessä, 
sopivat vastuuhenkilöt tunnistaen ja 
nimeten

• Henkilöstön hiljaisen tiedon parempi 
hyödyntäminen ja näkyväksi 
tekeminen

• Innostaminen – ”huoneen taulut”
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Tärkeä silti muistaa, että 
kukaan ei voi tietojohtaa 

yksin ja

tiedolla johtaminen on 
jatkuva, 

yhteisöllinen 
kehittämisprosessi

Esihenkilön ja johtajan esimerkki on 
avainasemassa tiedon jakamisessa 
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Rakenna tapaamisille ja 
avoimelle keskustelulle 
puitteet. Valitse sopivat

yhteisön vetäjät.

Pohdinta, analyysi ja 
oppiminen muista 

konteksteista.

Valitse 
mahdollisimman 
helppoja tapoja 
dokumentoida 

asioita. Varmista, 
että ne ovat 

avoimesti 
saatavilla.

Soveltaminen 
käytäntöön. 
Anna aikaa 
kokeiluihin. 

Mentorointi.

Personointistrategia     - - - - - - Kodifiointistrategia
Painotus hiljaiseen tietoon Painotus tiedon eksplikointiin



Hiljainen ja eksplisiittinen tieto organisaation 
pääomana – muistettavia asioita:

• Hiljainen tieto on sitoutunut yksilöihin
• on vaikeaa jakaa yksilöiden kesken

• saattaa olla virheellistä

• on vaikeaa uudistaa tai korjata

• on organisaation kannalta hyvin haavoittuvaa

• on vaikea johtaa ja miltei mahdotonta mitata

• Eksplisiittinen tieto on jo jossain muodossa tallennettuna
• helppo tunnistaa

• on helposti uudelleen käytettävissä ja jaettavissa

• voidaan suojata hiljaista tietoa helpommin

• on helpommin hallittavissa

• voi myös olla vaikea löytää, toisaalta nykyisin vaivana tietotulva ja 
misinformaatio



Liian kiire nousta satulaan? 
Perusasiat kannattaa laittaa kuntoon. 
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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Tiedolla johtamisen avainasiat:

Tiedolla johtamisen keskiössä on ihminen, teknologia toimii mahdollistajana
Tiedolla johtaminen kumpuaa strategiasta ja visiosta

Johtajan esimerkki on avainasemassa tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtaminen edellyttää avoimuutta ja tiedon jakamista

Tiedolla johtaminen lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja henkilöstön luottamusta 
johtoon

Vain hyödynnetty tieto luo arvoa
Tiedolla johtaminen on jatkuva prosessi

Nina Helander 

http://blogs.getty.edu/iris/the-never-ending-history-of-artists-and-books/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Arvo realisoituu sekä prosessin aikana että 
prosessin jälkeen. Tarkasteltavia näkökulmia 
on useita.
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