
Tiedolla johtamiselle on omistaja ja kasvot. Tiedon 
hyödyntämiselle on määritelty tavoitteet ja ne ovat yhteisesti 

jaetut. Tiedolla johdetaan edistämällä yhteistä keskustelua 
kaupungin eri tasojen välillä ja sitouttamalla kaikki mukaan.

Tietotarpeet ja oikeat tiedon lähteet on tunnistettu, ja tiedon 
hyödyntämisessä on siirrytty vahvemmin ennakoivan tiedon 
jalostamiseen. Tietotuotanto on ketterää ja keskustelevaa, ja 

vastaa muuttuviin tietotarpeisiin.

ASENNE & YHTEISTYÖ

TIETO & JÄRJESTELMÄT

OMISTAJUUS & JOHTAMINEN

OSAAMISEN VARMISTAMINEN

OMISTAJUUS JA 
JOHTAMINEN

Lahden tiekartta asiakastiedon hyödyntämiseen

Tavoitetila
Minkälaista muutosta 

tavoittelemme 
valitsemillamme tehtävillä?

Muutoksen aloittaminen
Mitä tulee tapahtua aluksi?

Tulevaisuuden mahdollisuudet
Miten seuraamme muutoksia? 
Kuinka tuemme muutoksen oikeaa suuntaa?

OSAAMISEN 
VARMISTAMINEN

Tiedon hyödyntäminen koetaan helpoksi ja omaa työarkea 
koskettavaksi asiaksi. Asiakastieto tuottaa ymmärrystä, jonka 
pohjalta palvelualueet kykenevät kehittämään toimintaansa. 

Tiedon ympärillä käydään keskustelua ja tietoa jaetaan 
avoimesti. On syntynyt uudenlaista, keskustelevaa kulttuuria 

sekä uusia foorumeita tiedon hyödyntämisen ympärille.

Tiedolla johtamiseen tarvittava osaaminen on tunnistettu ja 
sitä on kehitetty kuntaa läpileikkaavasti. Kunnan työntekijät 
osaavat lukea tietoa. Tiedon hyödyntämisen toimintamallit 

ja työkalut on otettu laajasti käyttöön.

ASENNE JA 
YHTEISTYÖ

TIETO & 
JÄRJESTELMÄT

Tiedolla johtamisen hyödyt 
konkretisoituvat taloudellisissa, 

sosiaalisissa, ekologisissa ja 
vaikuttavuuden mittareissa mikä 

vahvistaa aiheeseen paneutumista 
entisestään.

Vahvistetaan verkostomaista 
työskentelyä

Muodostetaan yli palvelualuerajojen 
yltävästä verkostomaisesta 
työskentelystä oletustilanne

Asetetaan onnistumisen mittarit
Ymmärretään yhdessä mitä 

onnistuminen tiedon hyödyntämisessä 
tarkoittaa

Hahmotetaan missä tilanteissa 
päätöksiä tehdään

Päätöksiä ei tehdä vain 
kaupunginhallituksessa tai 

lautakunnissa, vaan tietoon perustuvia 
valintoja tekevät kaikki kunnan 

työntekijät työssään. Jokainen tunnistaa 
oman roolinsa kokonaisuudessa.

Tehdään yhteisesti 
käytettävästä tiedosta 

entistä laadukkaampaa.

Luodaan tiedolla johtamisen 
pelikirja hallintamalliksi

Tiedolla johtamisen hallintamallissa 
sovitaan pelisäännöt ja vastuut, 

vuosikellot jne.

Varmistetaan resurssit
Varmistetaan, että tiedon 

laadukkuuteen on mahdollisuuksia 
panostaa resurssien näkökulmasta

Laajennetaan integraatioita
Kehitetään järjestelmäintegraatioita 

aiemmin määriteltyjen tietotarpeiden 
pohjalta

Edistetään tiedon avoimuutta
Avataan laajemmin sellaisia tietoja, 
joita myös kunnan asukas, yritys tai 

yhteisö voisi hyödyntää

Etsitään tarvittava tekninen ja 
toiminnallinen osaaminen 
hyödyntää asiakastietoa. 

Tehdään tiedon tuottamisesta 
ja ylläpidosta osa 

palveluprosesseja. 

Jatkokehitetään osaajaverkostoa
Arvioidaan osaajaverkoston toimintaa ja 

tuloksia sekä muokataan verkostoa
entistä paremmin tarpeita vastaavaksi

Tuetaan tiedon käyttäjiä 
koulutuksilla ja toimintatavoilla

Mitataan tiedon käyttäjien koulutusten 
ja uusien toimintatapojen määrän 

kehitystä

Varmistetaan riittävät resurssit
Hankitaan joustavat resurssit 

organisaation ulkopuolelta tai omaksi

Tiedosta tehdään luonteva osa 
arkea tarjoamalla oikeat työkalut, 

tukemalla osaamista, sekä 
kasvattamalla motivaatiota ja 

sitoutumista yksiköissä.

Seurataan tiedon hyödyntämistä
Tiedon hyödyntämisen mittareita 

seurataan johdon ja esimiesten tasolla 
ja pohditaan yhdessä korjaavia tai 

vauhdittavia toimenpiteitä

Sulautetaan tiedon hyödyntäminen 
osaksi jokaisen toimintaa

Esimiehet tukevat työkalujen käytössä 
ja edistävät innostavaa keskustelua 

asiakastiedon hyödyntämisestä

Ylläpidetään aihetta aktiivisesti 
viestinnässä

Johto ja vastuutiimi viestii aktiivisesti ja 
rohkaisevasti tiedon hyödyntämisen 

onnistumisista, sekä minkälaisia 
tuloksia tiedon hyödyntämisen 
kehittäminen on saanut aikaan

Palkitaan tiedon hyödyntämisestä
Palkitaan tiedon hyödyntämisestä, 

esimerkiksi ennakkovaikutusten 
arvioinnin käyttämisestä, 

mahdollisimman laajasti näkyvästi ja 
rohkaisevasti. Tutkitaan rahallisen tuen 

mahdollisuutta, ja kohdennetaan 
resursseja tiedon hyödyntäjiin.

Tiedonjako & tiedonvaihto vaatii avointa ja 
keskustelevaa kulttuuria sekä tiedonvaihdon 

kanavia/foorumeita

Tiedolla johtamiseen tarvittaisiin 
moninaisia kyvykkyyksiä

Tiedolla johtamisella ei ole asianomistajaa 
ja soihdunkantajaa

Tiedolla johtamisen tavoitteet puuttuvat 
tai niitä ei yhteisesti jaeta

Taidoissa hyödyntää tietoa on puutteita: 
on vaikea lukea tietoa

Hyviä toimintamalleja on, mutta 
laajempi tietoisuus niistä puuttuu

Tieto koetaan vaikeaksi ja epämääräiseksi aiheeksi, 
pelottavaksikin

Kaupungin eri tasot eivät keskustele

Asiakastiedon arvoa ja potentiaalia 
ei täysin hahmoteta

Usko tiedolla johtamisen kehittämiseen 
on koetuksella

Tietotarpeet ovat muuttuvaiset: 
pääpaino tulisi olla ketterässä tietotuotannossa

Ennakoinnin työkaluja kaivataan

Nykytila
Mitkä ovat tiedolla 

johtamisen ydinhaasteet 
kunnassa nyt?

Tiedolla johtamiselle nimetään 
omistaja, joka johtaa kokonaisuutta, 

varmistaa resurssit ja aktiivisesti 
mahdollistaa asiakastiedon 

hyödyntämistä. 

Vastuuhenkilö kokoaa ydintiimin
Ydintiimi edistää tiedon hyödyntämistä 
systemaattisesti koko organisaatiossa. 
Ydintiimiin nimetään ns. pääkäyttäjä 

vastaamaan konkreettisesta 
toteuttamisesta.

Rakennetaan kuntaan 
osaajaverkosto, joka edistää 

tiedolla johtamisen osaamisen 
kehittymistä.

"Asukas vie ja kunta vikisee". 
Hahmotetaan asiakastiedon 

hyödyntämisen arvo ja  
toimintatavat kuntalaisen 

hyvinvoinnin vaikuttavassa 
edistämisessä.

Tunnistetaan mitä dataa kunta 
tarvitsee tavoitteisiinsa ja mistä se 

saadaan.

Johto valitsee vastuuhenkilön 
Vastuuhenkilö ei vastaa yksityiskohdista 

vaan toimii tiedon hyödyntämisen 
uskottavana "soihdunkantajana" ja 

veturina
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Kunta määrittää tiedon 
hyödyntämisen tavoitteensa
Tiedolla johtamisen tavoitteet 

johdetaan strategiasta ja otetaan osaksi 
palvelujen vuosisuunnitelmaa
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Tunnistetaan tietotarpeet yhdessä
Tiedolla johtamisen tavoitteet 

johdetaan strategiasta ja otetaan osaksi 
palvelujen vuosisuunnitelmaa

4

Määritetään tiedon omistajat
Prosessien omistajat omistavat myös 

prosessissa syntyvän tai liikkuvan datan 
ja huolehtivat tiedon laadusta sekä 

käyttömahdollisuuksista tietohallinnon 
tuella

5

Vahvistetaan tietoisuutta aiheesta
Viestitään kunnassa tiedon 

hyödyntämisen tavoitteista ja 
käytännöistä

6

Tuodaan tarvittava 
osaaminen yhteen

Omistajuuden kautta hankitaan lupa 
osaajaverkoston kokoamiseen ja 

kutsutaan se koolle, mahdollisuutena 
olemassa olevien ryhmien 

laajentaminen myös tiedon 
hyödyntämisen edistämiseen

Tunnistetaan tarvittavat keskeiset 
osaamisalueet

Muun muassa tietoarkkitehtuuri, 
järjestelmät kuten PowerBI, mittarointi, 

analytiikka, tiedon käyttöosaaminen, 
esimiesten osaaminen, tietoteemat

1

Suunnitellaan malli, jolla verkosto 
tarjoaa tukea ja koulutusta eri 

ryhmille
Käyttäjät löytävät selkeän kanavan 

kautta apua arkiseenkin tiedon 
hyödyntämiseen, eri tiedon teemoille 
tunnistetaan hiljaista tietoa keränneet 
yhteyshenkilöt (esim. tapahtumatieto)
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Hyödynnetään valtakunnalliset 
verkostot 

Kunnat ja valtiohallinto muodostavat 
matalan kynnyksen verkoston aiheen 

ympärille ja tiedonvaihtoon

4

Tunnistetaan tiedon lähteet
Kerätään ja jalostetaan tarvittava data 

asiakkaista eri tietolähteistä

Tunnistetaan ydintiedot ja 
mallinnetaan data

Selvitetään mitkä ovat asiakkaisiin 
liittyvät keskeisimmät tiedot eri 

elämäntapahtumissa tarvittavien 
kunnan palvelujen kannalta

1

Tuodaan kerätty data tietovarastoon 
ja palvelujen käyttöön

Yhdistetään dataa paikkaan, jossa 
käyttäjät pääsevät sitä helposti 

hyödyntämään

32

Luodaan käyttäjälähtöiset 
tietotuotteet

Luodaan valmiita teemoiteltuja 
tietokokonaisuuksia, joita voidaan 

hyödyntää asiakkaan eri 
elämäntapahtumien palveluissa

4

Varmistetaan yhdessä 
valittujen mittarien laatu

Tehdään käytetystä tiedosta ja 
mittaustavoista läpinäkyviä ja 

luotettavia

Tuodaan palvelualueet 
vuoropuheluun yhteisen 

asiakastiedon äärelle
Laajennetaan näkökulmaa yhdestä 

palvelualueesta kokonaisvaltaisempaan 
asukasymmärrykseen, omistaja ja 

osaajaverkosto aktivoivat vuoropuhelua 
erilaisissa foorumeissa

1

Laadittujen tietotuotteiden 
"myyntityö"

Tuodaan tarjolle eri palvelujen tarpeisiin 
soveltuvia kokonaisnäkymiä 

asiakastietoon ja tuetaan analysointia

32

Kasvatetaan rohkeutta tiedon 
hyödyntämiseen ja yhteistyöhön 

yli siilorajojen
Annetaan lupa tähän ja jaetaan 

esimerkkejä eri puolilta. Esimiehet 
kannustavat tiedon hyödyntämiseen ja 

jakamiseen.

4

Tunnistetaan asiakastiedon 
palveluprosessit

Tunnistetaan asiakastiedon 
palveluprosessit ja niiden omistajat

5

Jaetaan oppeja omassa 
organisaatiossa

Jaetaan avoimesti tietoa ja ymmärrystä 
asiakaskokemuksesta oman 

organisaation sisällä


