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Iltapäivän ohjelma

1. Kehys, jossa tänään liikutaan

2. Tiedolla johtamisen teoriaa: peruskäsitteitä ja -malleja.

Väliaika

3. Näkökulman laajennus: organisaatioista verkostoihin ja systeemeihin.

4. Yhteiskehittämistä: Etelä-Savon tiedolla johtamisen kulmakivet?



Osa I
Kehystystä



Miksi olemme täällä tänään?



”Teoreettinen kehys”

Lataa ilmaiseksi: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3058-6 Lataa ilmaiseksi: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3162-0 Lataa ilmaiseksi: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0620-5

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3058-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3162-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0620-5


Julkinen 
talousjohtaminen

• Tuottavuuden ja tuloksellisuuden 
mittaaminen ja johtaminen

• Kestävä kehitys julkisen 
talousjohtamisen näkökulmasta

• Hybridiorganisaatioiden hallinta ja 
talous

• Julkisyhteisöjen laskentatoimi, 
tarkastus ja valvonta



Kolme viimeistä hallitusohjelmaa

”Julkisen sektorin 

tuottavuutta lisätään 

hyödyntämällä nykyistä 

tehokkaammin tiedolla 

johtamista, yhteensopivia 

tietojärjestelmiä ja 

kokoamalla julkishallinnon 

tietohallintoa ja 

hankintojen rahoitusta 

yhteen. Lisätään 

julkishallinnon tietojen 

yhteiskäyttöä”

”Johtamista ja 

toimeenpanoa on

rohkeasti uudistettu 

vahvistamalla tietoon 

perustuvaa 

päätöksentekoa ja 

avoimuutta sekä 

hyödyntämällä

kokeiluja ja kansalaisten 

osallisuutta tukevia 

toimintatapoja.”

”Lupaus tietopohjaisesta 

politiikasta

Sitoudumme 

tietopohjaisen politiikan 

tekoon sekä 

systemaattiseen 

vaikutusarviointiin

kaikessa 

lainvalmistelussa. 

Syvennämme yhteistyötä 

tiedeyhteisön kanssa.”



Tietopolitiikka

Ladattavissa: https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko

”Tietopolitiikassa 

selkeytetään ne linjaukset 

ja periaatteet, joiden 

pohjalta vahvistetaan 

päätöksenteko-kykyä ja 

rakennetaan kansalaisten 

hyvinvoinnin sekä 

taloudellisen, sosiaalisen, 

kulttuurisen että 

turvallisuuden ja 

ympäristön kannalta 

kestävää, osaavaa 

yhteiskuntaa. ”

https://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko


Teeman ympärillä tapahtuu paljon

“Improving knowledge management and collaborative working is a priority 

for overcoming silos mentalities and connecting synergies between portfolios”



Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä

Ladattavissa: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24203

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24203


https://esavoennakoi.fi/#palsta_1

https://esavoennakoi.fi/#palsta_1


https://www.tampereenpulssi.fi/

https://www.tampereenpulssi.fi/


Maakuntien suoriutuminen 



Tiedolla johtamisen arviointimallit

Ladattavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161659

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161659


Tiedosta toimeen

Ladattavissa: https://www.vimana.fi/tiedosta-toimeen-maakuntien-tietojohtamisen-mati-hankkeen-loppuraportti-julkaistu/

https://www.vimana.fi/tiedosta-toimeen-maakuntien-tietojohtamisen-mati-hankkeen-loppuraportti-julkaistu/


Mikä fiilis? Tuliko yhtään uutta raporttia?

• Koskettavatko nämä raportit sinua?

• Mitä näistä keskusteluista puuttuu vai puuttuuko mitään?



Suositeltavaa luettavaa
• ”Tiedän, siis johdan” toimii Tietojohtajan taskukirjan johtoajatuksena. 

Tietämisestä seuraa tietojohtamisen ja tietoisen toiminnan vastuu. 
Tietojohtajan taskukirjan tarkoituksena on tarjota näkökulmia 
henkilökohtaisten tietojohtajuusvalmiuksien parantamiseen. 

• Keskeinen kysymys on, miten jokainen tietävä toimija voi kehittää 
omia valmiuksiaan johtaa tietoa ja luoda tiedosta arvoa. 

• Tietojohtajuutta pohditaan paitsi yleisesti, myös erityisesti 
aluekehittämisen kontekstissa. Tietojohtajan taskukirja on rakennettu 
tietämyksenhallinnan, organisaation oppimisen, tietopääoman 
johtamisen, kognitiotieteen ja tietoteorian näkökulmia hyödyntäen. 

• Käsiteltävät teemat on valittu haastattelututkimuksessa tunnistettujen, 
aluekehittämisessä ilmenevien tietojohtamisongelmien perusteella 
sekä kirjoittajien subjektiivisen harkinnan ja tulkinnan tuloksena. 
Näkökulma on rajattu, joten kirja ei tarjoa kaikenkattavaa johdatusta 
tietojohtamiseen vaan valikoidun oppaan omien henkilökohtaisten 
tietojohtajuusvalmiuksien kehittämiseen. 

• Tarkoituksena on parantaa lukijan valmiuksia tiedon ja tietämisen 
kriittiseen ja reflektoivaan arviointiin, oman ajattelun kehittämiseen ja 
tiedolla vaikuttamiseen, yhteisten tiedon luomisen käytäntöjen 
johtamiseen ja kehittämiseen sekä alueellisen tietopääoman 
analyysiin.

Ladattavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3103-3

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3103-3


Iltapäivän tavoite
1. Pistää pohtimaan mistä tekijöistä (organisaation) tuloksellisuus muodostuu

2. Yrittää ymmärtää, miten edellisen pohdinnan tuloksena havaittuja asioita ja tekijöitä 
voidaan johtaa

3. Miettiä mitä (dataa, informaatiota tai) tietoa johtaminen edellyttää

4. Keskustella siitä, mitä ko. ”tiedolla” tehdään tai tulisi tehdä, jotta tuloksellisuus paranisi



Osa II
Tiedolla johtamisen teoriaa: 
peruskäsitteitä ja -malleja.



Tyypillisiä odotuksia
Tietojohtaminen…

• Nopeuttaa informaation löytämistä; parantaa tuottavuutta ja vähentää päällekkäistä työtä

• Parantaa päätöksenteon laatua ja nopeutta

• Edistää innovaatioiden syntymistä ja kulttuurista muutosta

• Parantaa toiminnan tehokkuutta

• Parantaa asiakastyytyväisyyttä

… miltä tempulta näitä ei odotettaisi?



Käytännön haasteita (edelleen)
• Tieto ei kulje asiantuntijoiden välillä tai johdon ja henkilöstön välillä

• Joskus tietoa on aivan liian paljon ja työntekijät hukkuvat tietotulvan alle 

• Ei ole aikaa lukea sähköposteja tai jatkuvasti päivittyvää ammattikirjallisuutta

• Asiantuntijoiden aika kuluu toimimattomien tietojärjestelmien kanssa painimiseen 

• Toisinaan ongelmalliseksi muodostuu tärkeän tiedon ja osaamisen häviäminen 
eläköityvän tai työpaikkaa vaihtavan työntekijän mukana

• Ei tunneta asiakkaiden tarpeita riittävän hyvin tai saada tietoa ympäristön trendeistä 
päätöksenteon tueksi 



Historiaa
- Industrial organization (Porter, 1980; 

1985)

- Resource-based view (Barney, 1991) 

- Knowledge-based view (Grant, 1996; 
Spender, 1996)

Mäkäräinen-Suni ja Valkokari kirjassa

Tietojohtaminen tutkimusalueena

http://www.mediapinta.fi/isbn/978-952-464-722-9


Tietojohtamisen taustalla
Tietoperustainen organisaationäkemys

1. Tieto on organisaation toiminnan mahdollistava keskeinen resurssi. 

2. Tieto on erityinen ja harvinainen resurssi – vaikeasti korvattavissa ja kopioitavissa. 

3. Tieto tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia ja/tai auttaa neutralisoimaan ulkoisia uhkia. 

4. Tieto on meissä yksilöissä ja organisaation päätehtävä on tiedon soveltaminen. 

5. Johdon tehtävä koordinoida niitä prosesseja, joilla tieto integroidaan tuotteiksi ja 
palveluiksi.

Grant RM (1996) Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal 17: 109-122.



Tietojohtaminen

Laihonen, H. Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., 

Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. and Yliniemi, T. (2013) Tietojohtaminen, Juvenes Print. Tampere

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21534


Laihonen, H. Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., 

Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. and Yliniemi, T. (2013) Tietojohtaminen, Juvenes Print. Tampere

Erilaisia lähestymistapoja

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21534


Tiedon tasot: haasteena datan jalostuminen

Käpylä, J. ja Salonius, H.  (2013) Tietojohtajan taskukirja, Juvenes Print. Tampere

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21635


http://www.palmbeach.k12.fl.us/CongressMS/2011_12sy_stuwork4site/amayaEarth%20Day/saving%20the%20earth.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bookshelf.jpg

Tacit knowledge (as opposed to formal, codified or explicit knowledge) is the kind 

of knowledge that is difficult to transfer to another person by means of writing it down or 

verbalizing it

Explicit knowledge is knowledge that has been articulated, codified, and stored in 

certain media. It can be readily transmitted to others. The information contained in 

encyclopedias and textbooks are good examples of explicit knowledge.



Tiedonhallinnan strategiat

M.T. Hansen, N. Nohria, and T. Tierney,  (1999) “What’s your strategy for managing Knowledge?”  Harvard Business Review, pp. 106–116, 

March-April,



http://www.bluemaize.net/im/toys/soft-dog-toys-0.jpg

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Artificial-Intelligence-Programming-Robot-Ai-Ki-2167835



Tietojohtaminen
• Tiedon johtaminen viittaa organisaation 

oppimiseen ja uusiutumiseen, uuden tiedon 
luontiin sekä esimerkiksi tiedon varastointiin 
liittyviin seikkoihin 

• Tiedolla johtaminen nähdään toimintatapoina, 
joilla kerättyä tietoa jalostetaan ja hyödynnetään 
organisaation toiminnan kehittämisessä ja 
päätöksenteon tukena

Laihonen, H. (2010). Miten sosiaali- ja terveysalalle rakennetaan tiedonkulun menestystarinoita? Premissi 5, pp. 12-14.



Tietoresurssit

Mitä tietoresursseja 

tavoitteet 

edellyttävät?

Päätöksenteko

Minkä tiedon 

varassa päätöksiä 

tehdään?

TarvittavatNykyiset
Tiedon 

prosessointi
Tiedon 

keruu

Toiminnan tavoitteet

yksilö, organisaatio tai

palvelujärjestelmä

Laihonen, H., Lönnqvist, A. and Metsälä, J. (2015), “Two knowledge perspectives to growth management”, VINE, 45(4), 473-494.

Kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/VINE-11-2014-0063


Tieto = Resurssi ja arvonluonnin lähde

Laihonen, H. Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., 

Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. and Yliniemi, T. (2013) Tietojohtaminen, Juvenes Print. Tampere



Alueellinen tietopääoma

Käpylä, J. ja Salonius, H.  (2013) Tietojohtajan taskukirja, Juvenes Print. Tampere

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21635


Tieto = Päätöksenteon tuki

Laihonen, H. Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., 

Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. and Yliniemi, T. (2013) Tietojohtaminen, Juvenes Print. Tampere



Tiedolla johtaminen tässä kehyksessä

Missä olemme nyt?

Minne haluamme mennä?

Kovaa työtä!

Viestintää!

Kokeilua ja oppimista!

Seurantaa!

Palautetta!

Tavoitteita!

Uudelleen oppimista!

Mitä kilpailijat tekevät?

Mitä asiakkaat haluavat?



Neljän kohdan tiedolla johtamisen resepti

Datan laatu

Tiedon 

jalostaminen

Johtamismalli

Strategia

Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2018), “Strategic knowledge management and evolving local government”, Journal of Knowledge Management, 22(1).

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JKM-06-2017-0232


Hyvää ja kaunista

Järkevät 

palvelut / 

arvonluonti
Sisäinen 

tehokkuus

Uusiutumis-

kyky

KPI KPI KPI KPI KPI

Päätöksenteon tuki

Ulkoiset tietolähteet

(tutkimus, kansalliset tilastot, 

vertailut, jne.)

Sisäiset tietolähteet

(suorituskyky informaatio, arvioinnit, jne.)

Datan jalostus

Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2018), “Strategic knowledge management and evolving local government”, Journal of Knowledge Management, 22(1), 219-234.

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JKM-06-2017-0232


Palvelutuotannon johtamisen tietopohja

Palvelu 
X

Laatu

Käyttö

Saatavuus

Vaikuttavuus

TuottavuusKysyntä

Resurssit

Kustannukset

Ympäristö

Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2018), “Strategic knowledge management and evolving local government”, Journal of Knowledge Management, 22(1), 219-234.

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JKM-06-2017-0232


Ohjaus, seuranta ja päätöksenteko

(Käyttäjät: valvojat/valvontapäälliköt)
Ulkoinen raportointi Sisäinen raportointi

Tiedon käyttäjät 

vastaavat myös tiedon 

tuottamisesta ja 

oikeellisuudesta

BI-tiimillä vastuu datan 

jalostamisesta 

”Raaka-aineesta 

päätöksenteon tukea”

1 Datan laadun varmistaminen

2
Oikeaa ja laadukasta tietoa

oikeille tahoille

 Myös haastaminen

3 Tietotarpeiden tunnistaminen 

ja tiedolla johtamisen 

integroiminen arkeen

4 Tilivelvollisuus4a Oikeita asioita?

(vaikuttavuus)
4b Asioita oikein?

(tehokkuus)



Väliaika: kahvia ja pullaa

Kuva: http://valotus.blogspot.com/2011/03/studioboksi.html



Osa III
Näkökulman laajennus



Johtamisen avainperiaatteet

1. Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet

2. Avoimuus ja suoruus

3. Fokus

4. Yksinkertaisuus

5. Oikea-aikaisuus



Millä tiedolla? Economy 

Efficiency 

Effectiveness

Equity
4E

Lue lisää esim. kirjoittajilla Jarmo Vakkuri tai Pentti Meklin



(Talous)johtamisen syklimalli

1 Strategisten tavoitteiden 

suunnittelu ja määritys

2 Operatiivinen suunnittelu

3 Budjetointi

4   Mittaaminen ja seuranta

5 Raportointi, 

arviointi ja 

palaute

Operatiivisten 

suunnitelmien tarkistus

Budjetin tarkistus

Toiminta

Strategisten tavoitteiden 

tarkistus ja modifikaatio

Jones, R. & Pendlebury, M. (1992) Public Sector Accounting. Pitman Publishing: London.



Figure: http://www.nutritiondivision.ie/blog/2015/4/6/stress-ultimate-stress-management-internal-external-thresholds



https://www.sitra.fi/en/news/sitras-2016-trends-list-revealed/



Tiedolla johtamisen ongelmien taustalla usein 
isompi johtamisen muutos



Scientific 

mgmt
Plural 

leadership
Heroic leaders

“Change of times, changing leadership”

Kalvo: Prof. Arja Ropo, TAU



Julkisjohtamisen evoluutio

Perinteinen julkishallinto Uusi julkisjohtaminen Uusi julkinen hallinta

- Vakaa

- Lakisääteisyys 

- Huomio säännöissä ja 

ohjauksessa 

- Politiikan ja hallinnon 

erottaminen

- Professioiden valta 

palvelutuotannossa 

- ”Public goods”

- Kilpailullinen

- Hallinnon vahva asema 

professioihin ja poliitikoihin 

nähden

- Yritysmäiset johtamistavat

- Panosten ja tuotosten 

mittaaminen, auditointi

- Markkinoiden, kilpailun ja 

sopimusohjauksen 

hyödyntäminen

- ”Public choice”

- Jatkuvasti muuttuva

- Yhteisöt ja verkostot

politiikan toteuttajina

- Verkostojen hyödyntämien 

palvelutuotannossa

- Hajautunut ja moniarvoinen

- ”Public value”

Mukaillen: Osbourne 2010; Benington, 2007; Hakari, 2013



Tieto- ja osaamistarpeita määrittävät

1. teknologinen kehitys, 

2. toimialojen verkottuminen, 

3. asiakaslähtöisyyden vahvistuminen sekä 

4. kestävään kehitykseen perustuvan ajattelun 
vahvistuminen. 

Osaaminen 2035

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035


Tieto- ja osaamistarpeita määrittävät

https://www.oecd.org/gov/skills-for-a-high-performing-civil-service-9789264280724-en.htm

Kysyntäpuolella julkiset palvelut 
yrittävät ratkaista yhä 

monimuotoisempia ongelmia 
yhteiskunnassa, joka on 

näkökulmissaan ja odotuksissaan 
yhä moniarvoisempi.

Tarjontapuolella hallinnan 
järjestelmät ja työkalut ovat 

entistä digitaalisempia, 
avoimempia ja 

verkostoituneempia.

https://www.oecd.org/gov/skills-for-a-high-performing-civil-service-9789264280724-en.htm


Tieto- ja osaamistarpeita määrittävät

1. Ongelmien ja ratkaisujen kompleksisuus

2. Tiukka taloudellinen ympäristö

3. Uudet teknologiat ja digitaalinen aikakausi 

4. Työn epävarmuus ja organisatorisen 
kyvykkyyden lasku

5. Työmarkkinasuhteet 

https://government.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/2654444/MSoG-21c-Draft2_2_.pdf

https://government.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/2654444/MSoG-21c-Draft2_2_.pdf


Tietojohtamisen kyvykkyys

•Tietojohtamisen kyvykkyydellä tarkoitetaan 
organisaation kykyä hyödyntää tietoa. Se voidaan 
nähdä kykynä luoda, kerätä, jakaa ja soveltaa tietoa.

(Alavi & Leidner, 2001; Gold et al., 2001; Tanriverdi, 2005).

Kyse on yksilöistä ja heidän osaamisestaan, mutta yksilöt tarvitsevat tuekseen toimivia 

teknologisia ratkaisuja, tehokkaita prosesseja ja suhdeverkostoja –

sekä näiden systemaattista johtamista.



Project web site: http://hyper.uta.fi/ Project @Researchgate

http://hyper.uta.fi/
https://www.researchgate.net/project/Performance-measurement-for-hybrid-governance


Hybridihallinnan ominaispiirteitä aiemmassa 
tutkimusperinteessä 

1. Jaettu omistajuus (esim. valtionyhtiöt) 
(Thynne 2011; Hansman 1996)

2. Tavoitteiden yhteensopivuuden ongelma, institutionaaliset 
logiikat (esim. yhteiskunnalliset yritykset, ulkoistetut 
terveyspalveluyritykset) 
(Kreps & Monin 2011; Reay & Hinings 2009; Pache & Santos 
2013; Ebrahim et al. 2014) 

3. Rahoitusjärjestelyt ja resurssipohja (PFI, PPP järjestelyt) 
(Hodge & Greve 2007)

4. Taloudellisen ja sosiaalisen kontrollin vaihtelevat muodot 
(esim. säännellyt markkinat, professionaalinen itsekontrolli)
(Kelly 2005; Jordana & Levi-Faur 2004)

•Hybridihallinta yhteiskunnan eri tasoilla: 

•makro, meso, mikro

Johanson, J-E and Vakkuri, J. (2017) Governing hybrid organisations. Exploring diversity of institutional life. New York/London: Routledge.



Yhteistyöverkoston epäonnistumisen syitä
1. Lack of commitment of one or more of participants (Zineldin and Bredenlöw, 2003) may lead to 

problems with trust and eventually the failure of the relationship. 

2. Failure to identify a common target for the network (Parker, 2001). The network partners cannot 
identify failures to see what added value collaboration creates for them or the stakeholders. 

3. Unrealistic objectives of the partners (Huxham, 1996). The expectations of each partner are not shared 
and made explicit. 

4. Failure to fulfil the objectives and needs of the partners (Zineldin and Bredenlöw, 2003). The partner 
companies lose their commitment because their expectations and wishes are not met. 

5. Failure to focus on the customer needs (Dryer et al., 2001). The value propositions are forgot. 

6. Focusing on individual short-term benefits rather than collective long-term benefits (Zineldin and 
Bredenlöw, 2003

7. Unfair distribution of benefits. This can be caused by the absence of operational business models. 

8. Absence of an operational management system (Elmuti and Kathawala, 2001). Bititci et al. (2007) 
explain that each network partner has their own management systems, which they use to manage their 
own business. 

Pekkola, S. (2013), Performance measurement and management in a collaborative network, Lappeenranta University of Technology, Yliopistopaino.

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93594/isbn9789522654762.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Arvoverkon tuottavuushaasteet

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 624 kB

http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/acta226_sisalto_ebook.pdf


Tieto ja hybridit – mikä muuttuu?



Teoriatausta organisaatiolähtöinen

The basis for a competitive advantage of a firm lies primarily in the 

application of the bundle of valuable resources at the firm's 

disposal 

The knowledge-based theory of the firm considers knowledge as 

the most strategically significant resource of a firm.

Esim. Penrose, 1959; Barney, 1991

Esim. Grant, 1996

Resource-based view

Knowledge-based view

Analyysiyksikkö:

Organisaatio



Teoreettiset juuret Esimerkkejä uusista KM kysymyksistä

Tehokkuus Tehokkuus ja transaktiokustannukset (Coase, 1993): 

Yritykset rajat tulisi asettaa pisteeseen, jossa hallinnan 

kustannukset ovat pienimmät.

Mitkä ovat uuden KM mallin kustannukset verrattuna vanhaan 

malliin? Tiedämmekö edes vanhan mallin kustannuksia? Miten 

kustannukset jaetaan?

Valta Resurssiriippuvuus (Davis and Powell, 1992) ja teollinen 

organisaatio (Porter, 1980): Organisaation rajat tulisi asettaa 

pisteeseen, jossa paras strateginen kontrolli ulkoisiin voimiin 

ja kriittisiin riippuvuuksiin.

Kenellä on valtaa ja missä kysymyksissä? Kuka on legitiimi 

toimija? Kuka voi määritellä tavoitteet ja roolit? Kuka on 

tilivelvollinen näitä koskevista päätöksistä? Kuka määrittelee 

mikä on kriittistä tietoa? Kuka arvioi tietoturvaan liittyvät riskit ja 

ratkaisee niihin liittyvät kysymykset?

Osaamiset Kontingenssiteoria (Chandler, 1962) ja resurssipohjainen 

näkemys (Barney, 1991): Organisaation rajat pitäisi asettaa 

pisteeseen, jossa resurssiportfolion arvo maksimaalinen.

Millaisia osaamisia tarvitaan uudessa maailmassa? Mitkä 

osaamiset ovat erityisiä juuri hybrideille ja miten ne eroavat 

perinteisen mallin osaamisvaateista? Miten arvottaa 

kumppanien osaamisia?

Identiteetti Johdon kognitio (Prahalad and Bettish,1986; Walsh, 1995; 

Weick, 1995) ja organisaatioidentiteetti (Albert and Whetten, 

1985; Dutton and Dukerich, 1991; Elsbach and Kramer, 

1996): Rajat tulisi asettaa sitten, että organisaation 

identiteetti ja toimet muodostavat johdonmukaisen 

kokonaisuuden. 

Miten organisaatioidentiteetti rakentuu, kun organisaatiorajat 

hämärtyvät? Miten ratkaistaan päämies-agenttiongelmia? Mihin 

organisaation rajat muodostuvat? Missä ovat tiedonhallinnan 

rajat? Kenen tiedosta on kulloinkin kyse? Miten johtajat tekevät 

ja perustelevat toimensa ja tulkintansa? Miten arvot ja normit 

muodostuvat?

Vaihtoehtoisia tai täydentäviä selityksiä 
organisaatioiden rajoille  (tieto?)

Nelijako ja teoreettiset juuret alunperin: Kunttu (2017) sekä Santos and Eisenhardt (2005)).

Laihonen, H. (2018), ”Knowledge management and hybrid governance”, Proceedings of 15th ICICKM conference, Cape Town, South Africa.



Kahden arvioinnin tulokset
Sydänpotilaan vastuullinen hoito-organisaatio (VHO) Tesoman hyvinvointiallianssi (THA)

Tavoiteasetanta 1. Lähtökohtaisesti hyvinvointitavoitteet sitouttavat kaikkia toimijoita; 
ristiriitoja ei nouse esiin (tai niitä ei nosteta)

2. Taustalla olevat periaatteet (ACO, New care model ja Shared savings) 
näkyvät tavoiteasetannassa 

3. Toimijoiden toimintalogiikat lähtökohtaisesti lähellä toisiaan; yhteinen 
palveluketju ohjaa toimintaa, mutta onko hoitoketjun optimointi huomioitu 
tavoiteasetannassa (viiveet, läpimenoaika, aikainen havaitseminen)?

1. Lähtökohtaisesti hyvinvointitavoitteet sitouttavat yllättävänkin paljon 
kaikkia toimijoita; ristiriitoja ei nouse esiin (tai niitä ei nosteta)

2. Tavoiteasetannan prosessia tuntuu selittävän enemmän tilaajan käynnissä 
olevat kehityshankkeet kuin THA:n oma prosessi

3. Sopimusmalli luo ristiriitaisia kannustinvaikutuksia hybridin tavoitteiden 
saavuttamiselle

Organisointi ja vastuut 1. Toimintaa ja organisoitumista tukee toiminnasta kertyvän datan analyysi; 
mahdollistaa selkeän roolituksen ja vastuunjaon

2. Yhteistoiminta perustuu luottamukselle ja arvostukselle; tämä punnitaan 
viime kädessä vasta kun joku joutuu luopumaan totutusta

3. Mallin juurruttaminen, jatkuvuus ja pysyvyys; henkilösidonnaisuus ja 
vakiintuneiden käytäntöjen puuttuminen riskinä

1. Yhteistyö on jaettu tahtotila, mutta selkeästi havaittavissa, että 
organisoinnin (yksityinen vs. julkinen) kulttuurit ovat erilaisia

2. Organisointi ja vastuut epäselviä juuri niillä yhteistoiminnan alueilla, jotka 
luovat edellytyksen THA:n toiminnalle

3. Esimies ja johtovastuut vasta kehittymässä; työnjohdollinen ja 
hallinnollinen päätöksenteko; arjen johtamisen selkeä vastuunjako?

Toimijoiden 

sitoutuminen

1. Toimijat arvostavat avoimuutta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
osallistumista; kannustimena yhteinen päätöksenteko ja jossain määrin 
uutuuden viehätys

2. Euromääräiset kannustimet eivät vielä käytössä; jää nähtäväksi miten 
sitouttavat; resurssit ja osallistumisen mahdollisuudet erilaiset

3. Jatkuvuuden ja pysyvyyden kannalta löyhä sidos aiheuttaa riskin ”paluulle 
entiseen”

1. Tavoiteasetanannan ja toimijoiden sitoutumisen yhteys monimutkaisempi 
kuin äkkiseltään ajattelee (ohjauksen haaste)

2. Sitoutuminen katoaa, jos omia tavoitteita ei kytketä THA:n tavoitteisiin
3. Sitouttamisessa syntynyt hyviä käytäntöjä – koulutus, vuorovaikutus ja 

monimuotoinen yhteistyö

Mittaaminen ja 

tiedonkulku

1. Tiedonkulun keskeiset kysymykset liittyvät tavoitteisiin, organisointiin, 
sitoutumiseen, raportointiin (esim. hoitosuunnitelma) ja viestintään

2. Henkilöriskit liittyen datan hallintaan ja raportointiin
3. Hoitoketjun optimoinnin tukeva mittaustieto puutuu joiltakin osin (esim. 

viiveet, läpimenoaika, aikainen havaitseminen)

1. Yhteisen tietopohjan rakentaminen kesken
2. THA:n lisäarvon mittaaminen vaikeaa (jaettu arvo)
3. Tiedonkulun ongelmat liittyvät tavoitteisiin, organisointiin, sitoutumiseen 

sekä raportointiin

Miten määritetään yhteinen agenda ja tavoitteet?

Miten organisoidaan vastuut, synnytetään luottamusta ja 

mahdollistetaan jatkuva dialogi?

Miten motivoidaan osallistumaan ja mahdollistetaan 

osallistuminen?

Miten luodaan yhteiset mittarit, kerätään ja tulkitaan dataa 

sekä säilytetään linkki yhteisiin tavoitteisiin?



Tieto Päätöksenteko

Tulkinta ja keskustelu

Simppeliä, ei tähän tarvita apuja. 

Robotit ja AI hoitavat tulevaisuudessa

1) Mitä olemme yhdessä tekemässä, 2) Onko meillä 

tarvittavaa tietoa ja osaamista, 3) Mitä tulisi tehdä ja 

kenen, ja 4) Miten arvioimme onnistumistamme?

Tietojohtaminen supistuu analytiikaksi

Tietojohtaminen paljon moniulotteisempi 

ja laajempi kysymys

Tiedolla johtamisen isot kysymykset

Vrt. Van Dooren: Performance information in the public sector (2010) 

Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2017), “Principles of performance dialogue in public administration”, International Journal of Public Sector Management, 30(5), pp. 414-428.

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJPSM-09-2016-0149


Tuloksellisuusdialogi ratkaisuna?

Performance data Performance dialogue Dialogue outcome Impact on performance

Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2017), “Principles of performance dialogue in public administration”, International Journal of Public Sector 

Management, 30(5), pp. 414-428.

New ways of doing

Johto - henkilöstö

Esimies - alainen Julkinen - yksityinen

Valtio - kunta
IT - liiketoiminta

Tilaaja - tuottaja

Terveys - kaavoitus
Palveluntuottaja - asiakas



Dialogia määrittävät monet tekijät

Laihonen, H., Rajala, T., Haapala, P. and Vakkuri, J. (2017), Dialogia tuloksista – kohti tuloksekasta julkisjohtamista. Juvenes Print. Tampere.



Yhteinen tietopohja - miten?

Jaettu omistajuus

Tavoitteiden yhteensopivuuden ongelma, institutionaaliset logiikat 

Rahoitusjärjestelyt ja resurssipohja Taloudellisen ja sosiaalisen kontrollin 

vaihtelevat muodot 



Tieto Arvo

RQ1: Miten tiedosta luodaan arvoa?

(yhdessä sidosryhmien kanssa)

RQ2: Kuka johtaa, mitä ja miten?

RQ3: Miten yhteiskunnalliset arvot kehittyvät ja 

muuttavat tapaamme kerätä ja tulkita informaatiota?



tietojohtaminen on 

ajattelutapa
ja johtamisen 

työkalupakki



Osa III
Etelä-Savon tiedolla johtamisen 
kulmakivet?



Etelä-Savon tiedolla johtamisen kulmakivet

Arvopohja jolle 

tietojohtaminen 

meillä rakentuu?

Maakunnan 

kilpailukykytekijät?

Maakunnallisen 

tietojohtamisen 

tavoitteet 

(tuotos/vaikutus)?

Maakunnallisen 

tietojohtamisen 

toimijat ja vastuut?

Maakunnallisen 

tietojohtamisen 

keskeiset 

kyvykkyydet?

Maakunnallisen 

tietojohtamisen 

tärkeimmät 

prosessit?

Minun roolini 

maakunnan 

tietojohtamisessa?

Resurssit Prosessit Tuotokset Vaikutukset

Hallintamalli (?)



Miksi olimmekaan täällä tänään?


