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Tietojohtaminen, enemmän kuin johtamisen filosofia?
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Tiedolla johtaminen Tiedon johtaminen

Tietokiri –hankkeen pääasiallinen fokus.

Tukea tietoon perustuvaan päätöksentekoon.

Oikea tieto, oikeassa paikassa ja oikeaan 

aikaan. (Oikeassa muodossa.)

Data on tulevaisuuden tärkeimpiä 

resursseja.

Pelkkä data ei riitä, tarvitaan prosesseja 

sekä toimintatapoja joilla datasta 

muodostetaan tietämystä.



Tarpeet muuttuvat ja kehittyvät
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Raportoinnin ja analytiikan hahmottaminen



Tietokiri on alkanut – tule mukaan!



Mistä Tietokirissä on kyse?
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#Tietokiri eli julkishallinnon analysointi- ja 
raportointipalveluiden kehittämishanke käynnistyi 

marraskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Tehdään näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jaetaan hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. 

Kootaan valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjotaan organisaatioille analyysipalveluja ja 

tiedon visualisointia.

7

Analysoitua 

tietoa, 

parempia 

päätöksiä ja 

avointa 

johtamisen 

kulttuuria

Julkishallinto 

tiedolla 

johtamisen 

edelläkävijäksi



Mitä ovat konsernitiedot?
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Määritelmä

• Toiminnan suunnittelussa syntyvät tiedot 

• Taloustiedot 

• Henkilöstötiedot

• ICT 

• Matkahallinto 

• Hankintatoimi 

• Toimitilat 

• Koulutus 

• Hanketiedot 

• Tiedot organisaatiorakenteesta

Konsernitiedot

Konsernitiedolla tarkoitamme julkishallinnon 

organisaatioille yhteisiä tietoja, joita kertyy 

hallinnon prosesseissa ja tehtävien 

toteuttamisessa hallinnollisiin rekistereihin 

ja tietojärjestelmiin 
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Konsernitietomalli



Tietokirin osa-alueet 
– iso kuva
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Hanke etenee ketterästi kokeilukulttuurin hengessä. 
Asiakastarpeesta pilottien kautta ratkaisuihin. 

Lopputuloksena palvelut ja toimintakulttuurin vahvistuminen.

Beta-ratkaisuja nopeasti asiakkaiden käyttöön

 varmistetaan ratkaisun tuotantokelpoisuus ja se, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongelmaa.

Rohkeasti mukaan! 

Tiedon hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen

ensimmäinen askel tietopohjan laadun parantamisessa. 
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• Kehitetään 

yhdessä

• Kokemukset 

jakoon ja 

hyödyksi

• Välineitä tiedolla 

johtamiseen

Palvelut:

• analysointi

• raportointi

• rajapinta ja 

yhteinen alusta



Tietokirin osa-alueet
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Edellytykset 
Analysointi- ja 

raportointipalvelut

• Julkishallinnon 

raportointipalvelu 

• Kunta- ja maakuntatalouden 

tietopalvelu

• Yhteinen alusta ja rajapinnat

• Yhteiset tietovarannot ja 

tietomalli

• Analysointipalveluiden 

kehittäminen ja tuotanto

• Virallisraportoinnin 

uudistaminen ja 

automatisointi 

Tiedolla johtamisen 

ekosysteemi ja kulttuurin 

muutos

• Johtaminen

• Osaamisen kehittäminen

• Data- ja analytiikkaosaajien 

verkosto

• Konsernitiedon verkosto 

• Konsernitiedon 

käyttöpolitiikka

• Asiakastarpeiden kartoitus ja 

konsultointi

• Viestintä ja muutosjohtaminen 



Konsernitoimijat
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= valtion konsernitoimijat

= kunta / maakuntatalouden konsernitoimijat



Tiedolla johtamisen toimintamalli
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Tiedolla johtamisen prosessi
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• Mitä ollaan 

päättämässä?

• Tunnista pää- ja 

alikysymykset

• Tee kysymyksiin 

hypoteeseja ja 

testaa niitä

Määritä 

ongelma

• Mitä tietoa meillä 

on saatavilla?

• Mitä tietoa tai 

tutkimusta 

tarvitaan lisää?

Mitä dataa, 

tutkimusta? 

• Miten dataa ja 

tietoa voi 

analysoida, jotta 

se vastaa 

tunnistettuun 

ongelmaan?

• Rakenna mallit ja 

tee analyysi 

Miten 

analysoida?

• Mitä analyysin 

perusteella 

saatiin selville?

• Mitä  

toimenpiteitä sen 

perusteella 

suositellaan?

Johtopäätökset 

ja suositeltavat 

toimenpiteet

• Miten saamme 

tulokset 

tehokkaimmin 

viestittyä 

päätöksen-

tekijälle?

Viestintä ja 

dokumentaatio



Tiedolla johtamisen malli
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Johtaminen, 

tavoitteet & 

organisaatio-

kulttuuri

Osaaminen 

ja kyvykkyys

Työkalut ja 

teknologiat
Data ja tieto

1. Muodosta tutkimuskysymys

2. Hanki dataa, tietoa ja todisteita

4. Tee johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä

5. Toimeenpane tulokset

3. Analysoi ja arvioi kerättyä tietoa

6. Arvioi tehdyn päätökset lopputulos

Tietoon perustuva toiminta ja sen johtaminen
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Case: Virallisraportoinnin automatisointi 

(ViRA)

#Tietokiri



1 Tausta

• Valtionhallinnossa tuotetaan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan vuosittain useita 

pakollisiksi katsottavia asiakirjoja, joita kutsutaan virallisraporteiksi 

• Talousarvioehdotus, tilinpäätös ja toimintakertomus jne. 

• Paljon aikaa kuluu olemassa olevien tietojen keräämiseen ja kopiointiin asiakirjan laadinnan 

pohjaksi ja samaa työtä tehdään kaikissa kirjanpitoyksiköissä
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2 Tavoitteet (1/2)

• Virallisraportoinnin automatisointiprojektissa selvitämme, raporttien yhtenäistämisen ja 

automatisoinnin mahdollisuuksia 

• Tavoitteena on, että vuoden 2019 raportteja voitaisiin tehdä uusin keinoin keväällä 2020

• Työ on alkanut kokeilulla lokakuussa 2018 

• Kokeilukumppanit Maanmittauslaitos (MML, asiakas), Palkeet (tietolähteiden asiantuntija) ja 

Underhood (toimittaja) ja kokeilukohteena MML:n henkilöstöraportti 

• Poimitaan perusfaktat raportille nykyisistä tietolähteistä ja esitetään ne taulukkoina tai graafeina

• Määritellään tekstipohjat, joita lisätään tulkitsemaan taulukkoja ja graafeja tilanteen mukaan 

• Osa teksteistä on muokattavissa säännöillä sovelluksen opittaviksi, jos aiempi tulkinta ei 

vastannut taulukon tai graafin dataa riittävän hyvin 

• Tämä on osuutta, jonka vuoksi kokeiluun lähdettiin Underhoodin kanssa 

• Ovat rakentaneet Multiply(?)-tuotettaan organisaatioiden some-näkyvyyden 

analysoinnin raportointiin ja nyt sitä kokeilemme uudessa kohteessa  

• Rinnalla pyritään yhtenäistämään henkilöstöraportin rakennetta ja sisältöä
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3 Rajaukset  

• Nyt keskitytään lähinnä Underhoodin Multiply-tuotteen tarjoamien mahdollisuuksien tarkasteluun ja 

raportin yhtenäistämiseen 

• Perusfaktoja ei haeta suoraan tietolähteistä, vaan käytetään välitiedostoa ja prosessi on ainakin 

osin käsityötä  

• Tämä ei voi olla lopullinen ratkaisu ja asiaan palataan 

• Todennäköisesti Tietokiri-hankkeen ”Alusta ja rajapinnat” –projekti tuottaa pysyvämmän 

ratkaisun 
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Matka kokeilusta tuotantoon

Kokeilun aikana on tunnistettu huomattava määrä asioita, jotka tulee ratkaista ennen kuin valmius 

tuotantoon on saavutettu.

Tietojen käytön luvitusmenettelyn sujuvoittaminen, kuinka?

Tarve tietojen käsittelyvaiheen manuaalisen työn vähentämiselle

Julkisen tiedon riittävyys viraston oman toiminnan kehittämisessä

Tiedon tarkkuuden lisääminen -> vaatimusten kasvu -> kustannusten kasvu

Raporttiformaatin ja sisällön hyväksyttäminen koko hallinnolla -> standardi

Toimintamallit ja vastuut kirjoitusrobotin opettamisesta sekä kirjoittamisen laadun varmistuksessa

Uusia rooleja, uutta osaamista vaaditaan
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#Tietokirissä nyt mukana. Tule sinäkin!


