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2 perusviestiä



Tietojohtaminen ei ole irrallinen harjoitus!

Julkishallinto / 

julkinen johtaminen

Tietojohta-

minen

Taloudellisuus (Economy)

Tehokkuus (Efficient)

Vaikuttavuus (Effective)

Tasa-arvo (Equality)



Sinä olet tietojohtaja!

Ajattelumalli

- Tukifunktio

- Tiedon tuotanto

- Asiantuntijat

Ajattelumalli

- Sisäistetty strategia

- Tiedon hyödyntäminen

- Jokainen on tietojohtaja



Tietojohtaminen

• Miten tiedosta luodaan arvoa liiketoimintaprosesseissa?

• Miten tietoa (tietoprosesseja) johdetaan organisaatiossa; miten organisaatiota 
johdetaan tiedon avulla?

• Millaisilla välineillä johtamista tuetaan, miten välineitä hyödynnetään?



Tieto Arvo

RQ1: Miten tiedosta luodaan arvoa?

(yhdessä sidosryhmien kanssa)

RQ2: Kuka johtaa, mitä ja miten?

RQ3: Miten yhteiskunnalliset arvot kehittyvät ja 

muuttavat tapaamme tulkita informaatiota?



Tietojohtamisen roolia julkishallinnossa

1) tehostaa päätöksentekoa julkispalveluissa,

2) tukea kansalaisten osallistumista julkiseen päätöksentekoon,

3) rakentaa yhteiskunnallista kyvykkyyttä,

4) kehittää osaavaa ja kilpailukykyistä työvoimaa.

”Yhdessä ne rakentavat yhteiskunnan aineetonta pääomaa, joka auttaa tehostamaan julkista ja yksityistä 

päätöksentekoa sekä tilanteen käsittelyä.” 

Wiig, K.M. (2002) "Knowledge management in public administration", Journal of Knowledge Management, 6(3), pp.224-239.

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/13673270210434331
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Esimerkki: Lainaa analyytikko päiväksi



Liiketoimintatiedon hallinta

Laihonen, H. Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., 

Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. and Yliniemi, T. (2013) Tietojohtaminen, Juvenes Print. Tampere



Esimerkki: Talous- ja henkilöstöhallinnon 
tuottavuusseurannan Power BI -työkalu



Erilaisia rooleja – yhteinen tehtävä

• Tietohallinnon väki pitää infran pystyssä.

• Analyytikot tuottavat analyysiä ja raporttia (esim. HR; Talous; Asiakkuus).

• Tiedon käyttäjät määrittelevät tietotarpeet ja tekevät valintoja.



Tietojohtamisen todellinen haaste

• Kaikilla eri tulkinta – ei yhteistä tilannekuvaa

• Kaikilla eri kysymykset – vastauksena eri ”tieto”

• Kaikilla eri vastaukset – seurauksena eri toimenpiteet



Tietojohtamisen todellinen haaste



Ratkaisuesitys

• Keskustellaan tulkinnoista ja luodaan yhteistä tilannekuvaa.

• Kuunnellaan ja opitaan.

• Tehdään yhdessä.

Yhteisen keskustelun edellytyksenä on yhteinen tieto.



Yhteenveto

• Tietojohtaminen alkaa perustehtävästä. Mitä aineetonta pääomaa ja 
päätöksentekoinformaatiota tämän tehtävän suorittaminen edellyttää?

• Kun tiedetään mitä pitäisi tehdä, on aika kysyä tehdäänkö ja syntyykö näitä asioita 
(vaikuttavuus) ja tehdäänkö niitä oikein (tehokkuus)?

• Analyysiä tulee seurata toiminta.


