
Harjoitus: Tiedolla johtamisen tila ja kehityskohteet omassa toiminnassa
Tunnistetaan mahdollisia seuraavia kehityskohteita omassa toimintaympäristössä
Nimetään "askelmerkit" jatkokehitykselle

OHJE:
Valitse jokin prosessi omasta organisaatiosta, jonka tunnet hyvin
Tunnista millä tasolla tiedolla johtamisen tasolla prosessi on alla olevasta kuvasta

merkitse lappu ylimmälle askelmalle, joka on selkeästi saavutettu/toteutunut
aseta väri sen mukaan, millä tasolla kehitystyötä on paras jatkaa:

määrällinen (oranssi) =kehitetään lisää mittareita ja/tai lisätään mittareiden käyttöä johtamisessa
laadullinen (sininen) = jalostetaan olemassa olevia mittareita paremmiksi (esim. tarkemmiksi, automaattisemmiksi, johtamisen eri tasoille, panostetaan laajempaan käyttöön)

Lisää itsellesi ainakin 1 tehtävälappu: miten voin edistää tiedolla johtamistra omassa yksikössäni?
keltainen lappu = kehityskohde
lisälaput kehitettäville asioille (voit käyttää ym. värejä tai keltainen, jos ei suoraan kohdistu laatuun/määrään)

On määritetty tavoitteet,
joiden seuranta ja/tai
päätöksenteko perustuu mittareihin

Mittarit ovat
määritelty ja
toteutettu

Mittarit perustuvat
yhteiseen käsitemalliin
ja/tai tietovarantoon

Mittarit ovat
aktiiivisesti
käytössä

Nykytilanteen arviointi

Henkilökohtaiset tehtävät/haasteet jatkokehitykselle:

New table

Miten - KehitysajatuksiaMitä?

esimerkki 
Automatisointi

Raporttien 
lisääminen 

datakatalogille

Exceleiden 
automatisointi, 
laskentakaavat

Esimerkki: 
Myyntiprosessi.

Lisää 
aggregiointi- 

tasoja olemassa 
oleville 

mittareille

Työnhakija- 
asiakkaihin 

liittyviä 
tietovarantoja 

käytössä

ja niiden pohjalta 

Mittarin suunnittelu ja toteutus

<henkilön nimi><henkilön nimi><henkilön nimi><henkilön nimi>

Mahdolliset 
ongelmat 
lähtötietojen 
saatavuudessa tai 
laadussa

Tekijän nimi

Voiko toteuttaa 
Power BI 
raporttina?

Miten usein mittari 
on tarpeen 
päivittää?

Sidosryhmät, joille 
mittarista on 
hyötyä

Mahdolliset 
ongelmat 
lähtötietojen 
saatavuudessa tai 
laadussa

Tekijän nimi

Voiko toteuttaa 
Power BI 
raporttina?

Miten usein mittari 
on tarpeen 
päivittää?

Sidosryhmät, joille 
mittarista on 
hyötyä

Tasot, joilla mittaria 
seurataan?
(O=operatiivinen,
T = Taktinen
S = Strateginen)

Tasot, joilla mittaria 
seurataan?
(O=operatiivinen,
T = Taktinen
S = Strateginen)

Mistä lähtötiedot 
ovat saatavilla
(kirjaa N/A, jos ei vielä 
saatavilla)

Mistä lähtötiedot 
ovat saatavilla
(kirjaa N/A, jos ei vielä 
saatavilla)

Aggregointikaavat 
(eri tarkkuustasoilla)

Aggregointikaavat 
(eri tarkkuustasoilla)

Mittarin laskentaan 
tarvittavat 
lähtötiedot
(käytä 
virallisia/käsitemallin 
mukaisia termejä)

Mittarin 
"laskentakaava"

Mittarin laskentaan 
tarvittavat 
lähtötiedot
(käytä 
virallisia/käsitemallin 
mukaisia termejä)

Mittarin 
"laskentakaava"

Mitattava asia = 
mittarin nimi/kuvaus
(käytä 
virallisia/käsitemallin 
mukaisia termejä)

Mitattava asia = 
mittarin nimi/kuvaus
(käytä 
virallisia/käsitemallin 
mukaisia termejä)

Prosessi, johon 
liittyy
(+ viite mahd. 
prosessikaavioon)

Prosessi, johon 
liittyy
(+ viite mahd. 
prosessikaavioon)

Miten usein 
lähtötiedot 
päivittyvät?

Miten usein 
lähtötiedot 
päivittyvät?

Mitkä SMART- 
kriteerit täyttää?
Spesifice
Measurable
Achievable
Relevant
Time- bound

Mitkä SMART- 
kriteerit täyttää?
Spesifice
Measurable
Achievable
Relevant
Time- bound

Muu julkaisu- tai 
toteutustapa
(mikä)

Muu julkaisu- tai 
toteutustapa
(mikä)

Lisätiedot
esim. viitekehys, 
johon liittyy; 
laskentamalli tms

Lisätiedot
esim. viitekehys, 
johon liittyy; 
laskentamalli tms

Lisäarvo vs. 
kustannus:
hyödyt, joita  mittarin 
käyttö tuo 
organisaatiolle
kustannukset, jota 
toteutus edellyttää

Lisäarvo vs. 
kustannus:
hyödyt, joita  mittarin 
käyttö tuo 
organisaatiolle
kustannukset, jota 
toteutus edellyttää

Harjoitus: Omaan toimintaan soveltuvien mittareiden ideointi
kartoitetaan mahdollisuuksia, millaisia uusia mittareita olisi helpoiten kehitettävissä  TAI kuvaa olemassa oleva mittari TAI alitse joku mittari prosessikaavion esimerkistä
pohditaan tarvittavia lähtötietoja ja niiden saatavuutta
listataan mitä prosesseja ja sidosryhmiä mittari palvelee
miten hyvin mittari täyttää SMART- kriteerit

Spesific (tarkka)
Measurable (mitattavissa oleva)
Achievable (saavutettavissa oleva)
Relevant (toimintojen kannalta oleellinen)
Time- bound (aikaan sidottu)

OHJE:
valitse taulukosta ensimmäinen vapaa sarake (taulukon 1. rivin sarake on tyhjä), otsikot tummemmalla taustalla, toistuvat 3 sarakkeen välein
merkkaa sarake itsellesi kirjoittaamalla nimesi 1. tietoriville
täytä loput rivit (voit kirjoittaa muistilapulle tai suoraan taulukon soluun)
täytä niin pitkälle kuin ehdit harjoituksen puitteissa
valmistudu pitämään mittarista nopea 1 minuutin esittely harjoituksen purkuvaiheessa

Harjoitus 1: omaan toimintaan soveltuvien mittareiden ideointi

https://miro.com/app/board/uXjVOf6sSKQ=/?moveToWidget=3458764513926887132&cot=14

