
Harjoitus 1: Oppimisen tavoite
kartoitetaan osallistujien henkilökohtaiset oppimistavoitteet koulutuskokonaisuuksien osalta

        (voidaan tarkentaa osan 2 sisältöä tämän pohjalta)
harjoitellaan Miro- tiimityökalun käyttöä, jotta koulutusten harjoituksissa käytetettävä väline tulee tutuksi
osallistujat ja kouluttajat tutustuvat toisiinsa

Pikaopaste:
muistilapun lisäys "valkotaululle" -> klikkaa  ruudun vasemmassa laidassa olevasta palkista muistilappu (Sticky Note)
valitse lapun väri
siirrä lappu haluaamaasi kohtaan ja kirjoita teksti (laita lappu ruudukkoon tavoitteiden painopisteen mukaan)
työkalupalkin ylin nuoli valitsee liikkumistavan: sininen = elementit liikkuvat; musta = "valkotaulu" liikkuu

Oppimistavoitteiden kohdentuminen

tekninen/arkkitehtuuri - näkökulmajohtamisen käytännöt
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Harjoitus 2: Tiedolla johtamisen nykytila omassa toiminnan strategisessa johtamisessa ja operatiivisella tasolla
kartoitetaan tiedolla johtamisen nykytilaa osallistujien näkökulmasta alustuksessa esitetyn perusmallin mukaan
nostetaan esille osallistujien tunnistamat kehityskohteet ja tavoitteet
harjoituksen jälkeen peilataan tuloksia aiemmin tehtyyn tiedolla johtamisen kartoituskyselyyn

Pikaopaste:
lisää valitsemallasi värillä muistilappu jokaiselle riville siihen sarakkeeseen, joka mielestäsi kuvaa parhaiten nykytilannetta 
yksikössäsi (tyypillinen tapaus, ei paras yksittäistapaus)
jos et osaa sanoa, tee paras arvaus: lähtökohtana on aina perustaso - jos tunnistat selkeitä puutteita valitse "kehityksestä" 
jäljessä", jos mieleesi nousee edistyksellisiä tapoja tai käytäntöjä, valitse jompi kumpi "kehittynyt taso"
kirjoita lappuun lyhyt kuvaus miten asian tilaa voisi/pitäisi kehittää
lisää pieni tyhjä punainen lappu sille kohdalle, joka on mielestäsi realistista saavuttaa ensi vuoden aikana
alemmassa taulukossa on lisää tarkastelukulmia, siihen voit tutustua koulutuksen jälkeen

Tiedolla johtamisen ja sen teknisen valmiuden tason arviointi

tietovarasto sisältää myös olennaiset ulkoisista 
lähteistä saatavat tiedot (paikkatieto, säätieto, 
väestötiedot, viralliset tilastot yms.)

keskitetty ja automatisoitu tietovarasto, jota on 
rikastettu metatiedoilla

eri lähteistä peräisin olevaa tietoa yhdistellään 
"pistemäisesti" yksittäisten rapottien tarpeen mukaan

raportointi perustuu useisiin yksittäisiin tietolähteisiin; 
eri lähteien tietoja ei täydennetä ja kohdosteta toisiinsa

tietolähteet

aineistolataukset hoidetaan keskitetysti mutta 
yksiköillä on vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa 
tietosisältöihin (raportoidaan siitä mitä on saatavilla)

raportteja ja mittareita kehitetään "pistemäisesti" 
tarvepohjalta; datalähteitä ei ole 
keskitetty/yhdenmukaistettu

yksiköt osallistuvat ja voivat vaikuttaa omien 
mittariensa suunnitteluun ja kehitykseen

kaikille tiedoille löytyy "omistaja"
tietojen hyödyntämiselle on "selkeät pelisäännöt"
datakatalogi tms. auttaa sopivan tiedon löytämisessä

tietojen hallinta

on tunnistettu joitakin "avainmittareita", joita 
seurataan ajoittain; tietoja hyödynnetään 
satunnaisesti tilannekuvan kartoituksessa

raportteja seurataan mutta ne eivät juurikaan ohjaa 
johtamista tai päätöksentekoa
avainmittareita ei ole nimetty

tietoa käytetään laajasti päätöksenteon pohjana ja 
johtamisessa;
mittaristo on "kytketty" niin tuloskia voi johtaa tasojen 
väliilä (operatiivinen- taktinen- strateginen)
henkilöstö voi ohjata omaa työtään ja seurata työssä 
suoriutumista mittarien avulla

päätökset perustuvat tunnettuun tietoon, jota 
täydennetään ennusteetiedolla ja ulkoisista lähteistä 
saatavilla taustatiedoilla

tiedon hyödyntämien 
johtamisesssa

data on virheetöntä ja päivittyy automaattisestidata on (lähes) virheetöntä
aineistolatauksissa saattaa esiintyä ongelmia, mutta ne 
huomataan ja korjataan; osa latauksista on 
manuaalisia

tietoja puuttuu "saraketasolla" tai jää päivittymättä
tietojen laajuus ei ole sama kaikista tarkastelun 
kohteista (esim. luokittelutietoja puutuu) tai 
muutokset eivät aina päivity raporteille/tilastoihin

tietoja puutuu "rivitasolla"
esim. kaikilta osa- alueilta ja/tai aikajaksoilta ei ole 
tietoja saatavissa; tietoja ei voi verrata täysipainoisesti

johtava tasokehittynyt tasoperustasokehityksestä jäljessä

tietojen laatu

tietojen saatavuus kaikki oleellinen tieto on saatavilla
ja tiedot tukevat päätöksentekoa

saatavilla oleva tieto tukee päätöksentekoa
mutta

pääosa tiedoista on oleellista
mutta johtamisen kannalta keskeisiä tietoja puuttuu

tiedoissa on puutteita; samasta tiedosta on "eri 
totuuksia"; saatavilla oleva tieto ei ole oleellista 
johtamisen kannalta

Esimerkki:
dataa on todella 

paljon, mutta 
sopivaa raporttia 
on vaikea löytää

Lisää teknisempiä näkökulmia (vapaaehtoinen lisätehtävä pohdittavaksi harjoituksen jälkeen)

kaikki historiatieto (ml. muutokset) on tallessa ja 
hyödynnettävissä

tiedoissa on mukana luonti- ja muutoshetki
"poikkileikkauksia" eri ajanhetkien tilanteista 
tallennetaan valmiiksi aggregoituina (esim. tehtäviren 
lkm. kaikkii vs. avoimet kunkin kuukausden lopussa)

raportointi perustuu voimassa olevaan tietoon
"snapshotit" aiempiin tilanteisiin voidaan ladata 
manualalisesti tarpeen mukaan

historiatietoa ei säilytetätiedon historiointi

tieto on (lähes) reaaliaikaista ja porautumine on 
mahdollista tapahtumatasolle asti

tieto poimitaan päivittäin/tunneittain ja siinä voi 
porautua yksittäisen henkilön/osoitteen tasolle

tiedot poimitaan kk- ja vuositasoillaja ja on 
porauduttavissa postinumeroalueiden tasolla

tiedot poimitaan kertaalleen ja vain koko kaupungin 
tasolla

tietojen tarkkuustaso 
ja tiheys

johtava tasokehittynyt tasoperustasokehityksestä jäljessä

integraatiorajapinnat kaikki oleellinen tieto on saatavilla API- rajapintojen 
kautta, streaming- datana tms.

kaikki oleellinen data on saatavissa määrämuotoisena 
(CSV, JSON, XML, tietokannat)

tietojen poiminta ja yhdistely eri lähteistä vaatii paljon 
manuaalista työtä ja/tai ohjelmointia

data on hyödynnettävissä vai ratkaisujen/sovellusten 
sisällä; tietoa ei kerätä raportoinnin tietokantoihin tai 
tietovarastoon

ESIMERKKI:
Datan laatuun on 

panostettu paljon ja 
ydintiedot on määritelty ja 

käytössä Sosiaali ja 
terveyspalvelut - toimialalla. 
Datan laadun kanssa ei ole 

ollut ongelmia.
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Harjoitus 2: Tiedolla johtamisen nykytilasta esitettiin kysely vuonna 2020
Oh

Oppimistavoitteiden kohdentuminen

oTiedon keräämisen prosessien tehostaminen (3,1)
oTiedolla keräämisen prosessien kuvaukset (2,3)
Keräämisen käytännöt yleisesti (2,7)

oKäytäntöjen levittäminen laajemmalle organisaatiossa (3,1)
oHenkilöstön osallistaminen ja osaaminen tietojohtamisen osalta 
(3,2)
oOleellisten tietotarpeiden tunnistaminen (2,3)
oTietotarpeiden ymmärtäminen (2,8) ja parempi tunnistaminen 
(2,3)
oToimintaympärisrön muutosten vaikutusten huomioiminen (3,1)
Järjestelmien antama tuki tiedolla johtamiseen (2,9)

oTietojen saatavuuden parantaminen (2,9)
oTiedon organisoinnin ja varastoinnin yleistaso (3,0)
oTietojen yhdenmukaisuus järjestelmien välillä (2,8) ja 
ristiriidattomuus (3,1)
oTietojen tarkastelumahdollisuudet eri tarkkuustasoilla (2,6)

tietolähteet ja 
rajapinnat

tiedon hyödyntämien 
johtamisesssa
ja
tietojen hallinta

Kyselyn tulokset

tietojen saatavuus
laatu
ja tarkkuus
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JatkotarveKirjaus +
tarpeen arviointi

Yritysasiakkaan 
palvelupyyntö / 
yhteydenotto

Asiakas

Työntekijä

Ulkoinen
käsittely

Aktiviteetin
käsittely

Ei

Kyllä Palvelu- 
kartoitus

Keskustelu

Löytyykö palvelu

Eteenpäin
ohjaus

EhdotusKyllä

Hyväksyntä

Yrityksen
varmistus

Palaute
Määrä

Onnistumis- 
aste

Syyt miksei 
palvelua 
löytynyt

Palautteen 
mittarit

Löytyikö
toinen käsittelijä

Ei

Kartoitusten 
määrä

Sulkeminen

Kartoitus- 
pohjat

Palvelutarpeen 
raportointi

Seuranta

Kokonais- 
tilanne

Keskustelu 2

Syyt miksei 
palvelua 
löytynyt

Lisäkeskus- 
telujen 

määrä ja 
osuus

Prosessikuvaus on yleinen esimerkki ja tarve "standardisoinnille" on tunnistettu.



JatkotarveRekisteröinti

Henkilöasiakkaan 
palvelupyyntö / 
yhteydenotto

Asiakas

Työntekijä

Ulkoinen
käsittely

Aktiviteetin
käsittely

Ei

Palvelutarpeen 
arviointi ja/tai 

neuvonta
Kyllä

Keskustelu

Löytyykö palvelu 
(sisäisesti tai 

yhteistyökumppanit)

Eteenpäin
ohjaus

EhdotusKyllä

Hyväksyntä

varmistus / 
sisäinen 

siirto

Palaute

Määrä

Onnistumis- 
aste

Syyt miksei 
palvelua 
löytynyt

Palautteen 
mittarit

Löytyikö
toinen käsittelijä

Ei

Sulkeminen

Arviointi- 
pohjat

Palvelutarpeiden 
raportointi

Seuranta

Kokonais- 
tilanne

Keskustelu 2

Syyt miksei 
palvelua 
löytynyt

Lisäkeskus- 
telujen 

määrä ja 
osuus

Prosessikuvaus on yleinen esimerkki ja tarve "standardisoinnille" on tunnistettu.

Alkuhaastat
telun - 
pohjat

Alkuhaastattel
ujen mahd. 

laskutuksusien 
määrät

Onko 
alkuhaastattelu 

tehty?
Kyllä

Ei

Alkuhaastattelu

Määrä

Määrä

Määrä ja 
neuvonnan 

merkintä 
(aiheet)

Määrä


