
Kuvatkaa tähän minkälaista muutosta tavoittelette tiedolla 
johtamisen omistajuuden ja johtamisen kautta.

Kuvatkaa tähän minkälaista muutosta tavoittelette tietoon ja 
järjestelmiin liittyen.

ASENNE & YHTEISTYÖ

TIETO & JÄRJESTELMÄT

OMISTAJUUS & JOHTAMINEN

OSAAMISEN VARMISTAMINEN

OMISTAJUUS JA 
JOHTAMINEN

Kunnan tiekartta kohti tavoitetilaa

Tavoitetila
Minkälaista muutosta 

tavoittelemme 
valitsemillamme tehtävillä?

Muutoksen aloittaminen
Mitä tulee tapahtua aluksi?

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

OSAAMISEN 
VARMISTAMINEN

Päätehtävä 1
Valitse alla olevasta Omistajuus ja 
johtaminen -laarista ensimmäinen 
päätehtävä, jolla aloitetaan haluttu 

muutos.
Voitte muokata tehtävää kuntaanne 

sopivaksi.

Päätehtävä 1
Valitse alla olevasta Osaamisen 

varmistaminen -laarista ensimmäinen 
päätehtävä, jolla aloitetaan haluttu 

muutos.
Voitte muokata tehtävää kuntaanne 

sopivaksi.

Päätehtävä 1
Valitse alla olevasta Asenne ja yhteistyö 

-laarista ensimmäinen päätehtävä, jolla 
aloitetaan haluttu muutos.

Voitte muokata tehtävää kuntaanne 
sopivaksi.

Päätehtävä 1
Valitse alla olevasta Tieto ja järjestelmät 
-laarista ensimmäinen päätehtävä, jolla 

aloitetaan haluttu muutos.
Voitte muokata tehtävää kuntaanne 

sopivaksi.

Kuvatkaa tähän minkälaista muutosta tavoittelette asenteessa ja 
yhteistyössä tiedolla johtamiseen liittyen.

Kuvatkaa tähän minkälaista muutosta tavoittelette osaamisen 
varmistamisen kautta.

ASENNE JA 
YHTEISTYÖ

TIETO & 
JÄRJESTELMÄT

Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.
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Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.

1 32 4

Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.

1 32 4

Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.

1 32 4
Päätehtävä 2

Valitse alla olevasta Asenne ja yhteistyö 
-laarista toinen päätehtävä, jolla 

aloitettu muutos viedään maaliin.
Voitte muokata tehtävää kuntaanne 

sopivaksi.

Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.

1 32 4

Päätehtävä 2
Valitse alla olevasta Tieto ja järjestelmät 

-laarista toinen päätehtävä, jolla 
aloitettu muutos viedään maaliin.

Voitte muokata tehtävää kuntaanne 
sopivaksi.

Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.

1 32 4

Päätehtävä 2
Valitse alla olevasta Osaamisen 
varmistaminen -laarista toinen 

päätehtävä, jolla aloitettu muutos 
viedään maaliin.

Voitte muokata tehtävää kuntaanne 
sopivaksi.

Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.

1 32 4

Päätehtävä 2
Valitse alla olevasta Omistajuus ja 

johtaminen -laarista toinen päätehtävä, 
jolla aloitettu muutos viedään maaliin.

Voitte muokata tehtävää kuntaanne 
sopivaksi.

Pilkkokaa näihin laatikoihin päätehtävä 
osiin: mitä tulee tehdä, jotta päätehtävä 

täyttyy? Luokaa tarvittaessa uusia 
lappuja, jos alatehtäviä tarvitaan 

enemmän.

1 32 4

Nykytila
Mikä on tiedolla johtamisen 

nykytila kunnassanne?

Vahvuudet
Kuvatkaa kolme asiaa, 
missä olette jo hyviä 
tiedolla johtamisessa

Haasteet
Kuvatkaa kolme 
haastetta, minkä tulisi 
muuttua tiedolla 
johtamisessa

Omintakeisuus
Kuvatkaa kolme 
piirrettä, minkälaisia 
olette kuntana

Tavoitteet
Kuvatkaa se suunta, 
mihin haluatte kulkea 
tiedolla johtamisen 
kehittämisessä

Asiakastiedon asema
Valitkaa mitataanko 
tiekartalla tiedolla 
johtamisen onnistumista 
vai asukaskokemuksen 
parantumista?

LAARI 3: Tieto ja järjestelmät

mahdollistavat tiedolla johtamisen

LAARI 4: Asenne ja yhteistyö

Yhteinen ymmärrys siitä, miksi ja miten 
johdamme tiedolla

LAARI 1: Omistajuus ja johtaminen

Tiedolla johtaminen tarvitsee tavoitteet ja 
aiheen omistajan/soihdunkantajan

LAARI 2: Osaamisen varmistaminen

Kuinka varmistamme tarvittavat kyvykkyydet ja 
toimintamallit tiedolla johtamiseen?

Mittariston priorisointi 
tiekartalle - mitä 
aluetta halutaan 

kehittää ja miten?

Määritellään mitä  
tietoa jaetaan ja 

tarvitaan yhdessä ja 
mikä voi olla yksikössä Ymmärretään, mihin 

valittua mittaria 
hyödynnetään työssä

Määritellään, millaisella 
prosessilla valittu mittari pysyy 

jatkossa käytössä ja tieto 
tuodaan valitulla taajuudella 

oikeaan päätöksenteon forumiin

Löytyy tarvittava tekninen 
ja toiminnallinen 

osaaminen hyödyntää 
valittua dataa

johdon/aiheen 
soihdunkantajan 

jalkautuminen yksiköihin
esittelemään aihetta

Tiedolla johtamisen intra- sivut:
aiheen määrittely, relevantit 

osaajakollegat, työkalut ja tiedossa 
olevat tapahtumat/toimintatavat 

aiheeseen liittyen

Tiedolla johtamisen 
tahtotilan määrittely

kunnassa

Ymmärrys tiedolla 
johtamisen nykytilasta 

ja käytänteistä

tiedolla johtamisen
konkretisointi 

esimerkkien kautta

yhteisten 
keskustelujen 

järjestäminen aiheesta

Tietoisuus tiedolla 
johtamisesta, kokemus

sekä luottamus 
aiheeseen kasvaa.

tiedonvaihdolle johdon ja 
asiantuntijatason välille 
syntyy toimintatapoja ja 

foorumeita

läpinäkyvyys 
kehittyy käytetystä 

tietopohjasta

tiedolla johtamisen 
hyödyt konkretisoituvat 

taloudellisissa 
mittareissa

EVA- mallia hyödynnetään 
päätösvalmisteluissa ja sen 
käyttöä seurataan. Mallin 

hyödyt tunnistetaan ja sitä 
tehdään työntekijöille tutuksi.

Tietojohtaminen on osa 
arkipäivää, samalla tavoin 

kuin viestintä on osa 
arkipäivää eikä sitä koeta 

enää vieraaksi.

Johto ymmärtää tiedolla johtamisen 
merkityksen, näyttää suunnan ja 
sitouttaa työntekijät siihen mm. 

vaatimalla tietopohjaista valmistelua
ja kysymällä päätösesitysten 

tietopohjasta.

Palveluiden 
laadun seurantaa 

kehitetään

järjestelmäintegraatioita 
kehitetään, uudenlaiset 

tiedon yhdistelmät 
mahdollistetaan

tiedettävä mihin 
tietosuoja 

vaikuttaa ja miten

Tiedon ja sen sijainnin 
sekä merkittävyyden 

tunnistaminen

Benchmarkataan
muita 

kaupunkeja

itsepalvelun
lisääminen

tiedon laadukkuuden 
kehittäminen & 
varmistaminen

automaatioiden
kehittäminen

tiedon avoimuus - tieto 
yhä useamman 
käytettävissä ja 

tietopohjan jäljitettävyys

ennakointikyvykkyyden 
& vaikuttavuusarvioinnin

osumatarkuuden 
kehittäminen

raporttivalikoima
n laajentaminen

tiedon viestivyyden 
kehittäminen (tieto on 

"valmiiksi pureskeltua")

Tiedolla johtamisen 
prosessille on 

omistaja

Tiedolla johtaminen 
tulee näkyväksi, 

viestinnän määrä 
kasvaa

Tiedolla johtamista edistetään 
isolla tiimillä / leveillä 

harteilla: Tiimi: pysyvämpi 
rakenne, johon helppo tukeutua 

ja rakentaa sen päälle

Motivaatiota & 
sitoutumista 

kasvatetaan yksiköissä

Tiedolla johtaminen on
suunnitelmallisempaa, 

tavoitteellista

Tiedolla johtaminen ei ole 
irrallaan muusta johtamisesta
vaan päätökset nojautuvat 

tietoon

Tiedolla johtaminen on
luontevaa ja  

ennakointi itsestään 
selvää

Yhteistyö yksiköiden 
välillä lisääntyy=siilot 

vähenevät

Kiinnitämme 
huomiota 

tiedonlaatuun

Muutetaan tiedolla 
johtaminen prosessien 

kehittämisen 
työvälineeksi

Tehdään mittareista looginen 
kokonaisuus, ei mitään yksittäistä 

joka ei liity ylempään mittariin: 
prosessimittarit - yksikön mittarit - 

strategiamittarit

Seurataan "Tiedolla 
johtamista" 

strategiamittareilla

Ei erillisiä resursseja tai 
tiedolla johtamisen 

tirehtöörejä --> tehdään tästä
vastaavaa kuin wordin käyttö

Valjastetaan pääkäyttäjät
"tiedolla johtajiksi" tai 

ainakin tehokoulutetaan 
heitä aiheeseen.

Sitoutamme niin johdon kuin 
koko henkilökunnan. Viemme
aiheen päätöksenteon kautta 

organisaatiossa alaspäin.
Viestitään laajasti ja 

säännöllisesti, useammalla 
kanavalla. Käytetään hyviä 

esimerkkejä onnistumisista.

Liitetään osaksi muuta 
toimintaa: strategiatyö, 
laatutyö ym. Sitä kautta 

varmistetaan  myös seuranta 
ja arviointi.

Koulutamme 
säännöllisesti, palastellen 

kokonaisuuden 
pienemmiksi osiksi

Kehitämme 
kyvykkyyksiä osissa: 
esim. datan laatu, 
järjestelmät ym.

Luodaan verkosto 
edistämään asiaan,
vrt. digitukihenkilöt

Vastuutamme jokaisen osaksi 
tiedolla johtamista. Tiedolla 

johtaminen kuuluu kaikille: se 
on luonteva osa jokaisen työtä ja

käsitteenä samaistuttava

Kehitetään prosessia,
jos se ei toimi - myös 

yli prosessirajojen

Tiedolla johtamisella on omistaja,
joka ei kuitenkaan vastaa 

yksityiskohdista vaan tiedolla 
johtamisen mahdollistamisesta 

- Vastuu tiedolla johtamisen 
kokonaisuudesta on johdolla

Vaihdetaan lahdessa 
tiedolla johtaminen 

VAIKUTTAVUUDELLA 
JOHTAMISEKSI

Annetaan jollekulle henkilölle 
tehtäväksi kertoa asiasta --> 
eikä henkilön  tarvitse olla 

esimies

Käymme jatkuvaa
vuoropuhelua 

tiedosta.

Tunnistamme missä 
olemme epäonnistuneet 

ja otamme 
epäonnistumisista opiksi

Ohjeistukset Asiakastiedolla 
johtamisen tiekarttatyöskentelyyn

Ennen

Ennen tiekarttatyöskentelyä, 
tutustu rauhassa canvaksen 
alueisiin ja tehtävänantoihin.
Pohdi keitä kunnastasi haluat 
osallistaa keskusteluun.
Keskustelut saattavat olla 
hyvinkin rönsyileviä, joten 
harkitse 
tiekarttatyöskentelyn 
rikkomista useampaan 
työpajaan, sekä 
pienryhmätyöskentelyn 
mahdollistamista

Aikana

Panostakaa 
nykytilakeskusteluun. Älkää 
jääkö kiinni ongelmiin, vaan 
sopimaan yhteinen linja 
halutun muutoksen 
suunnasta.
Kiteyttäkää yhteinen 
näkemys vielä ennen 
tiekartan tehtäviin 
sukeltamista, jotta kaikilla on 
kirkkaana mielessä mihin 
muutoksia halutaan 
kohdistaa. Tarkastelkaa 
lopuksi vielä luomianne 
tehtäviä ja lähtökohtaa, ja 
pohtikaa minkälaisen 
tavoitetilan olette näiden 
pohjalta luoneet.

Jälkeen

Palatkaa vielä 
tarkastelemaan 
kokonaisuutta ja 
keskustelemaan tiekartan 
edistämisestä kunnassa. 
Kenelle aihealue kuuluu? 
Kuinka tästä eteenpäin?

1 2 3

1 2 3
Nykytila
Kuvatkaa keskustellen kuntanne nykytila 
asiakastiedolla johtamisessa. Hyödyntäkää 
apukysymyksiä: pohtikaa kuntanne vahvuuksia, 
haasteita, erityispiirteitä ja tavoitteita.
Kirjatkaa priorisoidut vastaukset keltaisille lapuille.
Kuvatkaa myös haluatteko tiekartalla keskittyä 
asukasviihtyvyyden parantamiseen vai tiedolla 
johtamisen kehittymiseen, ja tämän mittaamista.

Tiekartta
Tiekartan työstäminen alkaa teemojen läpikäynnistä. 
Teemoja on tiekartalle valikoitunut neljä: ovatko 
kaikki oman kuntanne nykytilaan nähden olennaisia? 
Voiko jonkin osa- alueen jättää pois?

Kun olette valinneet tiekartalla käsiteltävät teemat, 
käykää läpi tiekartan alapuolelta löytyvät laarit 
niistä teemoista, joita olette valikoineet tiekartalle. 
Valitkaa keskustellen kustakin käsittelyssä olevasta 
laarista 2–3 päätehtävää, sanoittakaa ne 
uudestaan, ja viekää ne päätehtävien laatikoihin 
tiekartalle.

Kukin päätehtävä käydään läpi ja pilkotaan 
alatehtäviksi alatehtävien laatikoihin. Alatehtävien 
määrää ei ole rajattu, mutta ne vaikuttavat 
olennaisesti tiekartan toteutettavuuteen.

Tavoitetila
Viimeinen tehtävä on käydä läpi vielä alussa 
määritelty nykytila ja tavoitteet, sekä tiekartan 
tehtävät, ja pohtia vastaavatko tehtävät alussa 
määriteltyihin muutostarpeisiin.
Kuvatkaa tavoitetilaan se muutos, joka tiekartan 
myötä on mahdollista saada aikaan. Muokatkaa 
tarpeen tullen tehtävien ja tavoitetilan kunnianhimon 
tasoa.

Tuotokset tehtiin osana Asiantuntijatukea 2022. 
Katso lisätietoja hankkeesta ja yhteystiedot: 
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action? 
pageId=128063581
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