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Tietojohtaminen

• strateginen valinta

• toimintakulttuuri

• johtaminen siten, että 
edistetään 
organisaation kykyä 
luoda arvoa tiedolla ja 
osaamisella
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Tiedolla johtaminen

• tiedon 
hyödyntämistä, 

• kerätyn tiedon 
analysointia,

• tiedon 
jatkojalostamista ja 

• tietoon pohjautuvaa 
päätöksentekoa

Tiedon johtaminen

• tietoresurssien 
hallintaa

• Miten 
päätöksentekoon 
tarvittavaa tietoa 
hankitaan, luokitellaan, 
varastoidaan, 
siirretään, suojataan?

• Millaisia ovat 
järjestelmät ja 
kirjauskäytännöt?
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Määritelmiä



Tiedolla johtaminen on tiedon 
hyödyntämistä päätöksenteossa

Kysymys tai 
ongelma 

Tiedon 
hankkiminen 
kysymykseen 
vastaamiseksi 

Tiedon 
kriittinen 
arviointi ja 
analyysi

Yhteenveto ja 
johtopäätösten 
muodostaminen
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Yksittäinen 
päätöksentekotilanne

Sisäiset ja ulkoiset 
tietolähteet sekä 
hiljainen tieto. 

Onko tieto oikein, ajan 
tasalla ja relevanttia.

Tietoon perustuva 
päätösehdotus tai 

vaihtoehdot 
vaikutuksineen



Tiedolla johtaminen kuntapalveluissa

• Miten palvelutarpeeseen vastataan? 
• Mitä palveluita järjestetään? 

Tehdäänkö 
oikeita asioita?

• Miten palvelut järjestetään? 
• Miten resurssit kohdennetaan?
• Mikä on päätösten 

(kustannus)vaikutus?

Tehdäänkö asiat 
oikein? 

• Miten kehittämistoimenpiteet 
priorisoidaan? 

• Milloin investoidaan? 

Tehdäänkö asiat 
oikeaan aikaan?

Kunnan tehtävänä 
on järjestää ja 

tuottaa palveluita 
kuntalaisille



Tiedon johtamisesta tietojohtamiseen –
Tieto päätöksenteon tukena

Päätöksenteko

Kirjaus-
käytännöt

Datan 
luokittelut

Datan 
kokoaminen

Johtopäätökset 
datasta

Tietojen 
esittäminen

Päätöksenteko
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Lähde: Mukailtu, Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta, 2019

Millaista tietoa tarvitsen 
päätöksentekoni tueksi?



Miten tiedolla johtaminen näkyy jokaisen 
arjessa, esimerkkejä

• Kunnan toimintakulttuuri
• Tiedon hyödyntäminen on luonnollinen osa päivittäistä päätöksentekoa. 
• Tarvittava tieto on kaikkien saatavilla käyttökelpoisessa muodossa helposti. 
• Tiedon jakaminen ja hiljaisen tiedon siirto ovat osa arkipäivää. 
• Ei katsota vain peräpeiliin, vaan ennakoidaan tulevaa. 
• Tietojen käyttötarkoitus ja merkitys ovat selkeitä. 

• Osaaminen
• Jokaisella on osaamista tuottaa ja käyttää tietoa ja tietojärjestelmiä työssään. 
• Jokaisella on osaamista tiedon kriittiseen arviointiin.
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Miten tiedolla johtamisen näkyy jokaisen 
arjessa, esimerkkejä 2

• Työkalut
• Järjestelmät tukevat tietojen kirjausta ja käyttöä. 
• Kirjaukset järjestelmiin on helppo tehdä, luokitukset ovat selkeitä.  
• Tietoja kertyy myös esimerkiksi työaika- tai työkohdeleimauksista ja koneita 

käytettäessä. 

• Data
• Datan laatuun kiinnitetään huomioita ja sitä tarkastellaan kriittisesti. 
• Sisäisesti tuotettavaa dataa yhdistellään avoimeen dataan
• Tieto on ajantasaista ja luotettavaa. 
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Kuntaliiton 
kuntatalouden 
tilastot

• Maksutta käyttöön mm. 
• Kuntien kustannusrakenne
• Tulot, menot, tilinpäätöstiedot
• Talouden tunnusluvut
• Data Holvi – tietoja visualisoituna
• Excel-tiedostoja ja valmiita diasettejä

• Myytävät tiedostot mm.
• Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 
• Palvelutoiminnan kustannuksia 

kuvaava tiedosto
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https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntatalouden-tilastot
https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntatalouden-tilastot/kuntien-tilinpaatokset/vertailutietoa-kuntien-taloudesta


Kuntatalouden kuntotarkastus

• Kuntaliiton tuote, jonka avulla kunnan 
taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan 
eri muuttujien näkökulmasta. 

• Muuttujilla havainnollistetaan kunnan 
omaa kehitystä sekä sijoitusta 
verrattuna muihin kuntiin. 

• Perustuu tuoreimpiin tilastotietoihin 
sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden 
havaintoihin ja näkemyksiin. 

• www.kuntaliitto.fi/talouskuntoon
Talouden kestävyys tulevaisuudessa

Tulosten esittely ja raportointi

Analyysit ja toimialakohtainen vertailu

Luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon haastattelut

Talouden nykytilan arviointi
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http://www.kuntaliitto.fi/talouskuntoon


Testaa mutusi Kuntamarkkinoilla 16.9. 
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Kuntapalveluiden tuotteistuksen tuki 

• Tuotteistaminen on kunnan 
palvelutoiminnan kuvaamista 
asiakkaille luovutettaviksi 
kokonaisuuksiksi, tuotteiksi. 

• Siinä määritellään mm. 
• Tuotteen kuvaus ja perustiedot
• Tuotekustannuslaskenta
• Toiminnan ja talouden yhteys
• Seuranta ja mittarointi
• Ylläpito ja elinkaarenhallinta
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• Tuotteistusprojekti voi sisältää esim. 
• Tuotteistamisen tavoitteet, 

reunaehdot, organisointi ja 
aikataulutus -työskentelyn kunnan 
johdon kanssa.

• Tuotteistamisen perusteet ja 
tuotteistustyöskentelyn toimialoittain. 

• Dokumentoinnin yhteiseen 
tuoterekisteriin. 

• Jatkosteppien määrittelyn tuotteiden 
tuotantoon siirtämiseksi.

• Työpajat (FCG): Myös etätoteutuksena 
Mural-alustalla sekä pienryhmissä 
Teams Break Out Room –työtiloissa. 
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1. 

2. 

3. 
4. 

Tuotteistamisen 
teoria

Tuotteiden 
ideointi

Tuotteiden 
muodostaminen

Tuotteiden 
dokumentointi



Mittarityöpajat kunnille / toimialoille

• Mittari kertoo tavoitteen tai 
toimenpiteen toteutumisesta. 

• Mittari antaa vertailukelpoista tietoa  
asiasta tai ilmiöstä. 

• Mittari myös ohjaa toimintaa. 

• Yksi mittari ei yleensä riitä kuvaamaan 
haluttua asiaa riittävän 
monipuolisesti. 

• Mittarityöpaja (FCG): Myös 
etätoteutuksena Mural-alustalla ja 
TEAMS Break Out Room –työtiloissa. 
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Vaiheistus esim. 
1. Ideointi
2. Dokumentointi
3. Koelaskenta 



Muut tiedolla johtamisen työpajat

• Mahdollisia työpajoja, esim. 
• Kunnan tiedolla johtamisen nykytilan 

kartoitus ja tavoitteiden 
kirkastaminen.

• Toimialojen keskeisimmät tietotarpeet 
ja tietotarpeiden vieminen osaksi 
tiedon hallintaa. 

• Hyvien käytäntöjen kerääminen ja 
jakaminen. 

• Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen 
perehdytykset henkilöstölle, johdolle, 
esihenkilöille ja luottamushenkilöille. 

• Työpajat (FCG): Myös etätoteutuksena 
Mural-alustalla ja TEAMS Break Out 
Room –työtiloissa. 
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www.kuntaliitto.fi

Ollaan kuulolla!
Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija, kuntatalous
Minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi
p. 050 513 4641 / @minnamariak

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
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