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1.  Tiivistelmä 
 
Ei tuurilla vaan tiedolla hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli käynnistää muutos, 
jossa kuntaorganisaation eri tasoilla ajantasaista ja relevattia monesta eri lähteestä 
koostuvaa tietoa käytetään hyödyksi sekä arkisissa päätöksissä että pitkän tähtäi-
men linjauksissa. Hankkeen ansiosta muutos saatiin käynnistettyä: Tiedolla johtami-
sen merkitys ymmärretään hankekunnissa nyt organisaation eri tasoilla ja tiedolla 
johtamista aiotaan viedä aktiivisesti eteenpäin. Tiedolla johtamisen kulttuurin vahvis-
tamiseksi ja osaamisen levittämiseksi hankkeen aikana järjestettiin useita koulutus- 
ja keskustelutilaisuuksia, joihin kuka tahansa hankekunnan työntekijä saattoi osallis-
tua.  
 
Tiedolla johtamista pilotoitiin hankkeessa neljän aihealueen näkökulmasta. Pilottien 
aiheet olivat Ilmasto- ja ympäristötyö, Työllisyys, Kuntalaisten hyvinvointi sekä Työ-
kykyjohtaminen. Jokaiseen pilottiin osallistui aihealueen edustajia jokaisesta hanke-
kunnasta, yhteensä yli 40 henkilöä. Kuntien välinen yhteistyö koettiin erittäin hedel-
mälliseksi. Piloteissa selvitettiin mitä tietoa kunta aihealueiden osalta tarvitsee ja 
mistä sitä voi saada. Joidenkin pilottien osalta huomattiin, että aihealueisiin liittyvää 
tietoa on valtavasti, mutta se on pirstaloitunut useisiin eri tietolähteisiin. Joidenkin 
osalta ongelmia kohdattiin tietojen saannissa. Osa tarvittavista tiedoista, jopa kansal-
lisissa tietovarannoissa, olivatkin maksullisia ja osoittautuivat hyvinkin hintaviksi. Joi-
denkin tietojen osalta todettiin, että niitä ei ole vielä edes olemassa ja tietoa tulisi ke-
rätä. Ongelmallisena nähtiin myös se, että osa kansallisten tietovarantojen tiedoista 
päivittyy jopa kahden vuoden viiveellä.  
 
Tarvittavan tiedon määrittely, mallinnus ja datan hankinta osoittautui joidenkin pilot-
tien osalta hankalaksi. Viitekehyksen laadintaan käytettiin liian kauan aikaa, mikä nä-
kyy myös ao. pilottien tuloksissa. Aihealueen valinta ja rajauksen merkitys kirkastui. 
Opittiin, että työstettäväksi kannattaakin ottaa pienempiä kokonaisuuksia. Mitä tar-
kempi tavoite on alkuvaiheessa, sitä paremmin lopputulos saavutetaan. 
 
Pilottien kautta syntyi hankekuntien yhteinen tietovarasto, joka sijoitettiin Azuren pil-
vipalveluun. Yhteisen tietovaraston avulla tietoja pystyttiin keräämään ja hyödyntä-
mään yli kuntarajojen ja organisaation eri tasoilla. Jokaiseen pilottiin tehtiin interaktii-
vinen monisivuinen Power BI -raportti. Visuaaliset ja interaktiiviset Power BI -raportit 
mahdollistavat helposti ymmärrettävän ja asiakasystävällisen raportoinnin. Raportit 
antavat automaattisesti päivittyvää tilannekuvaa kuntien hyvinvoinnista, elinvoimasta 
(mm. väestön ja työllisyyden suhteen) ja ympäristöstä. Hankkeen vaikutukset näihin 
osa-alueisiin tulevat näkymään parempien päätösten muodossa, kun päätöksenteon 
tukena on helposti saatavaa ja ajantasaista tietoa. Kun tilannekuva kirkastuu, myös 
toimenpiteiden ohjaus terävöityy.  
 
Toteutetut avointa dataa sisältävät raportit on mahdollista upottaa esimerkiksi kun-
nan www-sivuille. Raportit sisältävät kuitenkin paljon asiantuntijoiden tarvitsemia 
spesifejä tietoja ja ovat sellaisenaan liian laajoja kuntalaisille julkaistaviksi. Jatkokehi-
tyksenä datasta aiotaan koostaa helpommin ymmärrettäviä raportteja myös kunta-
laisten käyttöön. 
 
Pilottien aihealueista syntyi sanastoa ja käsite- / tietomalleja, joita muut kunnat voivat 
hyödyntää vastaavissa projekteissa. Lisäksi hankekuntien yhteistä tietovarasto- ja 
raportointiratkaisua voidaan laajentaa muidenkin kuntien käyttöön. Tällainen ratkaisu 
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tuo huomattavia kustannussäästöjä verrattuna jokaisen kunnan erikseen tehtävään 
tiedon keruuseen, analysointiin ja raportointiin. Ainakin osa pilottien tuotoksista jat-
kaa tuotantokäytössä ja niitä tullaan kehittämään edelleen hankekuntien yhteistyöllä. 
Kehitystyöhön voidaan ottaa mukaan myös uusia kumppaneita. Varsinkin työllisyys-
pilotin hyödyt nähdään myös hankekuntien ulkopuolella. Tavoitteena hankkeessa oli 
laatia myös tiedolla johtamisen tiekartta kuntien käyttöön. Vaikka tätä ei hankeajan 
puitteissa ehditty tehdä, hanke antaa askelmerkkejä jatkosuunnitteluun.  
 
Tiedolla johtamisen ja pilottiratkaisujen kiinnittyminen vakiintuneeksi osaksi päätök-
sentekoprosesseja vie aikaa, minkä takia pysyviä muutoksia voidaan arvioida vasta 
myöhemmin. Tiedolla johtamisen kulttuuri ei synny yhdessä yössä vaan pienin, 
mutta määrätietoisin askelin. Vaikka tiedolla johtamisen väline on konkreettinen pal-
velu, ratkaisu tai konsepti, tiedolla johtamisen kulttuuri ei ole asia, jonka voi teknii-
kalla ratkaista. Tiedolla johtamisen kulttuuri syntyy toiminnalla, jossa oikeat ihmiset 
tekevät oikeita asioita. Oikea askel otetaan, kun tavoitteet ja tarpeet yhdistyvät da-
taan, jolla toimintaa voidaan ohjata 
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Askelmerkit tiedolla johdettuun kuntaan: 
 
1) Tunnista kunnan tavoitteet 
  
Kunnan tavoitteet ovat erinomainen lähtösignaali toteutuksille, jotka ohjaavat tiedolla 
johdettuun kuntaan.  Resursoi ja vastuuta tarvittaessa, näin varmistat, että tuloksilla 
on omistaja ja ne jäävät elämään.  
  
2) Tunnista kuntalaisten ja henkilöstön tarpeet 
 
Ihmisten tarpeet ovat tyypillinen lähtökohta toteutuksille. Ovatko ne kunnan tavoittei-
den mukaisia? Elleivät, pitäisikö niiden olla? Priorisoi toteutukset tavoitteita vastaa-
viksi. 
 
3) Tunne data 
  
Selvitä onko tarpeita ja tavoitteita vastaavaa dataa olemassa. Ellei, voiko sitä johtaa 
olemassa olevasta datasta? Voiko dataa alkaa systemaattisesti keräämään? Mikäli 
dataa ei ole eikä sitä saada, siirrä toteutushanke tulevaisuuteen ja palaa systemaatti-
sesti uudelleen asiaan. 

2.  Hankkeen vaikutusten arviointi  

 

2.1. Hankkeen tuotokset 

2.1.1. Aikaansaadut muutokset ja palvelut 

 
Ei tuurilla vaan tiedolla -hankkeen tavoitteena oli käynnistää muutos, jossa ajanta-
saista ja relevattia monesta eri lähteestä koostuvaa tietoa käytetään hyödyksi sekä 
arkisissa päätöksissä että pitkän tähtäimen linjauksissa.  
  
Ensimmäiseksi hankkeessa selvitettiin neljän osallistujakunnan Heinolan, Hollolan, 
Orimattilan ja Asikkalan tiedolla johtamisen nykytila kyselytutkimuksen avulla. Säh-
köisen kyselyn kohderyhmän muodostivat kuntien johtoryhmät ja palvelualueiden/ 
toimialojen johtoryhmät. Kyselyyn vastasi yhteensä 51 henkilöä. Tämän lisäksi haas-
tateltiin kuntien tietohallinnon asiantuntijoita. 
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Tulokset osoittavat, että kunnissa nähdään saavutettavan merkittävää lisäarvoa tie-
dolla johtamisella tulevaisuudessa. Tiedolla johtamisen tärkeys on siis pääsääntöi-
sesti ymmärretty ja tiedolla johtamista halutaan kehittää. Kunnissa ei ole kuitenkaan 
määritelty tahoa ja vastuita kuka ja ketkä tiedolla johtamista vievät eteenpäin. Tällä 
hetkellä tiedot ovat pirstaloituneet eri järjestelmiin, tiedostoihin ja ulkoisiin lähteisiin, 
ja tiedon yhdistely, jalostaminen ja raportointi vaativat paljon käsityötä ja aikaa. Ma-
nuaalisella työllä kulutetaan vähiä resursseja "väärässä" paikassa ja riskinä on tie-
don ja taidon katoaminen mm. henkilövaihdosten yhteydessä.  Lisäksi manuaali-
sessa työssä virheriskit ovat suuria. Tuloksia käsiteltiin yhteisissä työpajoissa ja huo-
mattiin, että tahtotila paremmasta on olemassa. 
 
Yleisellä tasolla tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseksi ja osaamisen levittä-
miseksi järjestettiin useita koulutus- ja keskustelutilaisuuksia koko hankkeen ajan. 
Nämä on kuvattu tarkemmin luvussa 4 Viestintä ja koulutus. 
 
Hankkeen tavoitteena oli tuoda tiedolla johtaminen päätöksenteon tueksi kuntaor-
ganisaation eri tasoilla ja kuvata yhteiset olennaiset tietomääritykset tiedolla johtami-
sen tukemiseksi sekä muutokset toimintaprosesseihin ja henkilöstöön. Tämän lisäksi 
tavoitteena oli toteuttaa pilotti osallistujakuntien kesken yhteisesti sovituista indikaat-
toreista ja laatia pilotin perusteella tietojohtamisen tiekartta ja kehittämissuunnitelma.  
 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kunnat valitsivat neljä eri aihealuetta, joilla tie-
dolla johtamista voitaisiin pilotoida. Pilottien aiheet olivat Ilmasto- ja ympäristötyö, 
Työllisyys, Kuntalaisten hyvinvointi sekä Työkykyjohtaminen. Pilottiaiheiden kautta 
haluttiin käydä läpi ja oppia koko tiedolla johtamisen prosessi tavoitteiden määritte-
lystä mallinnukseen ja toteutukseen sekä toteutuksen jälkiarviointiin.  
 
Pilottien määrittelyihin ja testauksiin osallistui aktiivisesti hankekunnista yli 40 ih-
mistä. Määrittelyvaihe oli tärkeä osa tiedolla johtamisen oppimisprosessia. Aluksi sel-
vitettiin mitä tietoa kunta aihealueiden osalta tarvitsee ja mistä sitä voi saada. Määrit-
telyvaiheessa huomattiin, että aihealueisiin liittyvää tietoa on valtavasti, mutta se on 
pirstaloitunut useisiin eri tietolähteisiin. Pilottien rajauksissa olikin huomioitava, mistä 
kaikkialta dataa ehditään koostamaan hankeajan puitteissa. Hankkeessa päädyttiin 
hyödyntämään kahdeksaa kansallista tietovarantoa (avointa dataa) sekä kuntien 
omista järjestelmistä saatavaa dataa.  
 
Pilottien aihealueista syntyi sanastoa ja käsite- / tietomalleja, joita muut kunnat voivat 
hyödyntää vastaavissa projekteissa. Linkit materiaaliin löytyvät luvusta 5 Dokumen-
taatio. Jokaisessa pilotissa rajattiin osa käsitemallista tehtäväksi fyysiseksi tietomal-
liksi (tietovarasto) ja edelleen visuaalisiksi raporteiksi. Rajaamiseen vaikutti hank-
keessa käytetyn ajan lisäksi hankkeen budjetti: Kaupalliset tietolähteet ovat maksulli-
sia ja myös osa kansallisten tietovarantojen datasta osoittautui maksulliseksi. Osaa 
tarvittavasta datasta ei löytynyt vielä mistään, jolloin sitä rajattiin hankkeen ulkopuo-
lelle, esimerkkinä Ilmasto- ja ympäristöpilotin ilmastobudjetti, jota kunnissa ei vielä 
tuotettu. Osa puuttuvasta datasta tuotettiin hankkeen aikana, kuten työkykypilotin 
tarvitsema työntekijöiden hyvinvointitieto viremittauskyselyn avulla. Kansallisissa tie-
tovarannoissa osa tiedoista päivittyy hyvin pitkällä viiveellä, jolloin näiden tietojen 
osalta jouduttiin tyytymään ajantasaisen tiedon sijasta jopa kahden vuoden takai-
seen tietoon. 
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Ratkaisu tuli toteuttaa siten, että tietoja pystyttiin keräämään ja hyödyntämään yli 
kuntarajojen ja organisaation eri tasoilla. Ratkaisun avulla haluttiin saada vastaus sii-
hen mitä etuja tai haittoja olisi tiedolla johtamiseen ja päätöksentekoon tarvittavan 
datan avaamisesta kuntien kesken.  Tiedolla johtamisessa kestävin ja kustannuste-
hokkain ratkaisu saadaan tekemällä järjestelmien ja raportoinnin väliin yhteinen tieto-
varasto. Tällöin raporteilla vaadittavat laskennat ja datan validointi ja muokkaus teh-
dään vain kerran, ja historiatieto on tallessa, vaikka järjestelmät vaihtuvat. Jos esim. 
laskenta muuttuu, niin muutos tehdään vain yhteen paikkaan, ei joka raportille erik-
seen. Teknisenä ratkaisuna syntyi hankekuntien yhteinen tietovarasto, joka hank-
keen ajaksi sijoitettiin Azuren pilvipalvelun virtuaalipalvelimelle toimittajan lisenssin 
alle.  Tiedot päivittyvät tietovarastoon automaattisesti. Tietovaraston päälle tehtiin jo-
kaiseen pilottiin interaktiivinen monisivuinen Power BI -raportti. Hankkeen ajaksi ra-
portit julkaistiin toimittajan O365-portaaliin. Visuaaliset ja interaktiiviset Power BI -ra-
portit mahdollistavat helposti ymmärrettävän ja asiakasystävällisen raportoinnin. Ra-
portteja voi myös helposti jakaa kuntalaisille ja muille tiedoista kiinnostuneille. 
 
Tietovarastoon päivittyy ajastetusti dataa useista avoimista lähteistä avoimien raja-
pintojen kautta. Lisäksi tietoja päivittyy kuntien operatiivista järjestelmistä siirtotiedos-
tojen kautta. Piloteissa toteutettiin myös kaksi kyselytutkimusta, työntekijöiden vire-
mittaus ja yhdistysten vaikutusmittaus, joista toisen datan haku automatisoitiin kyse-
lykannasta ja toisen aineisto kerättiin siirtotiedostojen avulla.  
 
Dataa haetaan tietovarastoon seuraavasti: 
Ilmasto- ja ympäristötyö: 
Ilmatieteenlaitos  Avoin Säähavainnot 
Laji Avoin Laji- ja vierashavainnot 
Traficom Avoin Ajoneuvotietokanta 
Syke  Avoin Vesihuollon tietojärjestelmä (Veeti), pintaveden laa-

tutiedot, kasviplankton, maa-ainestenottoluvat 
Maanmittauslai-
tos 

Avoin Metsäpinta-ala kunnittain 

Hinku Avoin Hiilidioksidipäästöt 
Statfin Avoin Asuntokanta ja lämmitys    

Työllisyys: 
Statfin Avoin Tietoa mm. väestöstä, muuttoliikkeestä, työttömyy-

destä, yrityksistä ja avoimista työpaikoista    
Työkykyjohtaminen: 
Kuntien HR-jär-
jestelmä 

Sisäi-
nen 

Työntekijöiden ikärakenne, poissaolot ja eläköitymi-
nen 

Viremittaus (In-
nolink) 

Maksul-
linen 

Työntekijöiden viremittaus 

   

Kuntalaiset hyvinvointi: 
Yhdistysten ra-
hoitustiedot 

Sisäi-
nen 

Yhdistysten saamat avustukset ja perustiedot 

Kyselyt yhdistyk-
sille 

Sisäi-
nen 

Yhdistysten vaikutusmittaus 

Sotkanet Avoin Hyvinvointitilastotietoa 
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2.1.2. Hankkeessa tehdyt sopimukset ja lisenssit 

 
Hankkeessa solmittiin palvelusopimus Oiwa Solutions Oy:n kanssa tiedolla johtami-
sen ict-asiantuntijapalvelujen tuottamisesta. Asiantuntijapalvelu sisälsi tiedon mallin-
tamisen ja dokumentaation tuottamisen lisäksi myös asiakkaan tukemisen tiedon 
esittämiseen tarvittavan työvälineen käyttöönotossa. Palvelusopimus oli voimassa 
11.10.2020 – 15.10.2021. 
 
Hankeen aikana käytettiin lisäksi yksittäisiä tiedolla johtamisen asiantuntijoita koulut-
tamassa hankekuntien väkeä tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseksi.  
 
Tarvittavat BI lisenssit kunnat hankkivat käyttöönsä itse.  
 

2.2. Muutokset kunnan toimintatavoitteissa ja prosesseissa  
 
Pohja tiedolla johtamiselle luodaan sillä, että ihmiset aidosti ymmärtävät mitä nykyai-
kainen tiedolla johtaminen tarkoittaa ja kuinka siihen päästään. Hanke onkin lisännyt 
merkittävästi tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen prosessien yleistuntemusta han-
kekunnissa. Kyse ei ole pelkästään digitaalisesta muutoksesta prosesseissa. Suurin 
muutos on tapahtunut johtamisen kannalta oikean ja riittävän tiedon merkityksen ar-
vostamisessa. On pysähdytty pohtimaan juuri sitä päätöksenteon kannalta oikeaa 
tietoa ja opittu myös kyseenalaistamaan tiedon oikeellisuus ja ymmärtämään tiedon 
puutteellisuus.  
 
Hankkeessa saatu tietotaito näkyy myös tiedon esittämisen osaamisessa. Tiedon 
havainnollistaminen ymmärrettävään muotoon nostaa tiedon merkitystä ja arvoa, kun 
tiedon hyödyntäjien joukko laajenee. Digitalisoinnilla mahdollistetaan ajantasaisen 
tiedon jakelu kaikille sitä tarvitseville. Tilannekuvan kirkastus tiedolla johtamisen 
kautta on avautunut hankekunnille ja tätä tullaan aktiivisesti edistämään.  
 
Hankekuntien voimavarojen yhdistäminen organisaation eri tasoilla koettiin äärim-
mäisen hedelmälliseksi. Määrittelyihin saatiin laajempaa kokemuspohjaa ja asiantun-
tijat pystyivät jakamaan ajatuksiaan. Määrittelyvaihe lisäsi huomattavasti tietoisuutta 
olemassa olevan tiedon määrästä ja laadusta, vaikka kaikkea ei pystytty hakeaikana 
työstämään toteutukseen asti. Yhteistyössä syntyi kaikkia kuntia hyödyttäviä käsite-
malleja sekä kuntien yhteinen tietovarasto- ja raportointiratkaisu. Kuntien yhteinen 
tietovarasto ja yhteiset raportit tuovat huomattavia kustannussäästöjä verrattuna jo-
kaisen kunnan erillisiin ratkaisuihin. Avointa dataa sisältävistä raporteista kunnat 
pääsevät myös vertailemaan oman kunnan tilannetta toisiin kuntiin. Hankekunnat ai-
kovatkin jatkaa ratkaisun kehittämistä yhdessä. Kehitystyöhön voidaan ottaa mukaan 
myös uusia kuntia kumppaneiksi. 
 
Pilottiratkaisuissa pisimmälle päästiin Työllisyys-pilotin osalta ja työllisyyden hoi-
dossa toimintastrategia voi jatkossa pohjautua digitaalisessa muodossa olevaan ti-
lastotietoon.  
 
Ympäristö- ja ilmastopilotti nopeuttaa siihen koottujen tietojen tarkistamista/hake-
mista. Tavoitteena on, että pilotin tietojen käyttö ja hyödyntäminen lisääntyy kun-
nissa koko organisaation laajuudella. Mm. pintavesien laatutiedot koottiin paikkatie-
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tona ja analyysidatana paremmin esille ja eri hallintokunnat pystyvät paremmin otta-
maan vesien tilan huomioon päätöksenteossa ja suunnittelussa. Raportti voidaan jul-
kaista esim. kunnan www-sivuilla, jolloin kuntalaiset ja yrittäjät saavat saman edun. 
 
Kuntalaisten hyvinvointipilotissa pilotoitiin onnistuneesti prosessi, jossa kunnat teki-
vät sisällöllisesti samanlaisen kyselyn (eri kyselytyökaluilla) ja pyysivät yhdistyksiä 
jakamaan kyselylinkkiä jäsenilleen. Kyselyssä kartoitettiin yhdistysten vaikutusta jä-
seniensä hyvinvointiin. Kunnat koostivat kyselyiden vastaukset määrämuotoiseen 
Exceliin ja nämä luettiin tietovarastoon ja edelleen visuaaliseksi Power BI -raportiksi. 
Näin yhdistyksien kuntalaisille tuottamaa hyvinvointia voidaan jatkossa osoittaa ny-
kyistä paremmin. Sidostahovaikutuksena myös kolmannen sektorin toimija itse nä-
kee, kuinka tärkeänä heidän tuottamansa toiminta koetaan hyvinvoinnin edistäjänä. 
Lisäksi kuntien rahoitushakemuskyselyiden datalle tehtiin määrämuotoinen Excel, 
joka luettiin tietovarastoon. Näin raportilta pystyy visuaalisesti seuraamaan mm. yh-
distyksille jaetun rahan suhdetta siihen kuinka hyvinvointia edistäväksi toiminta koe-
taan. Saman tyylisellä visualisoinnilla on mahdollista seurata myös laajemmin eri 
projektien panos-tuotos-suhdetta eli vaikuttavuutta. 
 
Työkykypilotissa pilotoitiin digitaalisesti kerättävää työntekijöiden hyvinvointitietoa 
maksullisen viremittauskyselyn avulla. Kahden kuukauden ajan otanta työntekijöistä 
vastasi viikoittain mobiilikyselyyn ja data päivittyi automaattisesti tietovarastoon ja 
edelleen visuaaliselle Power BI -raportille. Samalle raportille yhdistettiin työntekijöi-
den sairaspoissaolo – ja työtuntien määrädataa. Pilotointi oli ajallisesti kuitenkin niin 
lyhyt, että korrelaatiota ei voitu tuolta ajalta todentaa. Raportilta pystytään seuraa-
maan myös esim. työntekijöiden tulevaa eläköitymistä. Kuntien HR- ja työaikaseu-
rantajärjestelmistä datan tuontia ei ajan puutteen takia automatisoitu, vaan tiedot 
koostettiin käsin siirtotiedostoihin. Hankkeessa saatiin kuitenkin kipinä HR-datan tuo-
miseksi yhteiselle alustalle, josta esimiehet ja johtoryhmät näkevät yhdellä silmäyk-
sellä kokonaiskuvan, missä kunnassa mennään. Työkykyjohtamisen osalta saatiin 
myös heräteltyä keskustelua tiedon kulusta työterveyden ja kunnan välillä. 
 
Työllisyys – ja Ympäristö- ja ilmastopilottiratkaisut sekä Kuntalaisten hyvinvointipilo-
tin Sotkanet-raportti pohjautuvat maksuttomaan avoimeen dataan ja niissä pystyy 
vertailemaan eri hankekuntia keskenään. Ratkaisuihin on mahdollista saada päivitty-
mään myös muiden kuntien dataa.  
 
Pilottiryhmissä keskusteltiin ohjatusti tiedon hyödyntämisen ja tietoon reagoinnin pro-
sesseista, joiden tarkoituksena on tuoda tieto aidosti osaksi päätöksentekoa ja ”tie-
dolla tekemistä”. Ryhmissä tunnistettiin tarve tiedon systemaattiselle hyödyntämi-
selle strategisella (mm. johtoryhmät ja poliittinen päätöksenteko), taktisella (toi-
mialat/palvelualueet) ja operatiivisella tasolla. Tämä ohjasi myös pilottiraporttien 
muodostamista: johdolle luotiin kokonaiskuvaa kuvaavia koontinäkymiä aiheeseen ja 
samalla mahdollistettiin yksityiskohtainen ja monipuolinen porautuminen dataan.   
 
Pilotit antavat pohjaa näiden tietojen jouhevammalle esittämiselle myös kuntalaisille 
ja muille asiasta kiinnostuneille. Tällöin kuntalaiset ja sidosryhmät kokevat olevansa 
enemmän mukana kehittämisessä ja päätöksenteossa. Päätöksentekoon (poliittinen) 
suhtaudutaan vakavammin vaikuttavuuden osalta, kun tulevaisuudessa päätöksien 
vaikuttavuus olisi nähtävissä näiden tehtyjen pilottien ja niiden mahdollisten laajen-
nusten kautta. Jo nykyiset avointa dataa sisältävät raportit on mahdollista upottaa 
esimerkiksi kunnan www-sivuille. Raportit sisältävät kuitenkin paljon asiantuntijoiden 
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tarvitsemia spesifejä tietoja ja ovat sellaisenaan liian laajoja kuntalaisille julkaista-
viksi. Jatkokehityksenä datasta aiotaan koostaa helpommin ymmärrettäviä raportteja 
myös kuntalaisten käyttöön. 
 
Työkykypilotissa tiedon hyödyntämisen ja reagoinnin prosessia lähdettiin sovitta-
maan olemassa oleviin varhaisen puuttumisen malleihin (sairaspoissaolojen kumu-
loituminen) laajentamalla malli puuttumaan ennakoivasti muutoksiin organisaation 
osissa (tiimi, palvelualue, toimiala). Ympäristö- ja ilmastopilotissa hyödyntämispro-
sesseiksi tunnistettiin ympäristö- ja ilmastotyön strateginen johtaminen ja etenkin vai-
kutusten seuranta mm. osana kaupunkisuunnittelun ja kaupunkikehittämisen toimin-
taympäristön seurantaa. Työllisyyspilotissa hyödyntämisprosesseiksi tunnistettiin 
mm. työllisyyspalveluiden ennakoiva suunnittelu ja kunnan talousarvion laadinta. 
Kuntalaisten hyvinvointipilotissa hyödyntämisprosesseja ovat yhdistyksien avustus-
käytännöt sekä hyvinvoinnin kehittymisen seuranta osana hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä eli ns. hyte-työtä. Tiedolla johtamisen ja pilottiratkaisujen kiinnittyminen 
vakiintuneeksi osaksi päätöksentekoprosesseja vie aikaa, minkä takia pysyviä muu-
toksia voidaan arvioida vasta myöhemmin. 
 

2.3. Laajemmat vaikutukset 
 
Hankkeen seurauksena hankekuntien osaaminen tiedolla johtamisesta on merkittä-
västi parantunut ja tiedolla johtamisen mahdollisuuksia pystytään nyt arvioimaan pa-
remmin. Hankekunnat suunnittelevat yhteistä tiedolla johtamisen jatkokehitystä myös 
laajemmassa kuvassa. 
 
Hankkeen pilotit antavat automaattisesti päivittyvää tilannekuvaa kuntien hyvinvoin-
nista, elinvoimasta (mm. väestön ja työvoiman suhteen) ja ympäristöstä. Hankkeen 
vaikutukset näihin osa-alueisiin tulevat näkymään parempien päätösten muodossa, 
kun päätöksenteon tukena on helposti saatavaa ajantasaista ja ennakoivaa tietoa. 
Kun tilannekuva kirkastuu, myös toimenpiteiden ohjaus terävöityy.  
 
Kustannussäästöinä nähdään ajan säätyminen ja konsulttien käytön väheneminen. 
Jos tieto saadaan automaattisesti koostettuna, ei kunnan henkilöstöä tai erillisiä kon-
sultteja tarvita sitä joka kerta erikseen tekemään. Pidemmällä aikavälillä kustannus-
säästöt nähdään merkittävinä mm. työkykyjohtamisen osalta, jos aloitettua työtä saa-
daan vietyä eteenpäin. Mikäli talous, etenkin kuntatalous ja yhdyskuntatalous, ote-
taan tulevaisuudessa mukaan raportointiin, tehdyllä järjestelmällä on potentiaalia olla 
työkalu toimenpiteiden ja päätöksenteon kustannusvaikutusten seurannassa. 
 
Hankkeen aikana tehdyt mallit ja määritykset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettä-
vissä. Yhteistyön lisääntyminen ja mallien jakaminen muiden kuntien, kuntayhtymien 
ja maakuntien käyttöön tulee tuottamaan kustannushyötyjä pitkällä aikavälillä. 
 
Hankkeen aikana osoitettiin myös, että kuntien yhteinen tietovarasto- ja raportointi-
ratkaisu on mahdollinen. Ratkaisua pystyy laajentamaan sekä lisäämällä nykyisistä 
datalähteistä tuotavaa dataa, ottamalla mukaan uusia datalähteitä sekä kehittämällä 
datan päälle uusia raportteja. Kansallisista tietovarannoista ratkaisuun voidaan lukea 
kaikkien Suomen kuntien data. Tällainen ratkaisu tuo huomattavia kustannussääs-
töjä verrattuna jokaisen kunnan erikseen tehtävään tiedon keruuseen, analysointiin 
ja raportointiin.  
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3.  Hankkeen toteutuksen arviointi 

3.1. Hanketyöskentely, vaiheistus, aikataulu ja muutokset 
 

 
Hankkeen keskiössä oli hankeryhmä, joka toimi samalla hankkeen projekti- ja oh-
jausryhmänä. Siihen kuului edustajia jokaisesta hankekunnasta sekä hankkeen että 
toimittajan projektipäälliköt. Neljän viikon välein kokoontuva hankeryhmä teki hank-
keen etenemispäätökset sekä hoiti hallintoa, taloutta, viestintää ja verkostoitumista.  
 
Jokainen hankekunta valitsi yhden aihekokonaisuuden tiedolla johtamisen pilotiksi ja 
pilotin vetäjänä toimi kyseisen kunnan hankeryhmän jäsen. Heinolan valinta pilotiksi 
oli Ilmasto – ja ympäristötyö, Hollolan Työllisyys, Orimattilan Kuntalaisten hyvinvointi 
ja Asikkalan Työkykyjohtaminen. Jokaiselle pilotille muodostettiin omat projektiryh-
mät (ns. pilottiryhmät), joihin kutsuttiin pilotin aihealueen edustajia jokaisesta hanke-
kunnasta. Toimittaja hallinnoi pilottien etenemistä ja pilottiryhmät kokoontuivat noin 
kahden viikon välein.  
 
Tämän lisäksi perustettiin ns. Statusryhmä, mihin kuuluivat toimittajan projektipääl-
likkö sekä pilottien vetäjät kunnista. Statusryhmä kokoontui kahden viikon välein ni-
mensä mukaisesti seuraamaan pilottien statusta ja jakamaan pilottien kuulumiset. 
Tämän lisäksi toimittajan ja hankkeen projektipäälliköt sekä hankkeen projektisihteeri 
kokoontuivat viikoittain ns. hallinnolliseen palaveriin varmistamaan että kaikki etenee 
suunnitellusti. 
 
Säännöllinen ja tiivis aikataulu ja yhteydenpito edesauttoi hankkeen onnistumista. 
Käytetyt työskentelytavat ja -metodit tuntuivat toimivan suurimmalle osalle hankkee-
seen osallistuneista ja pilottipalaverit koettiin pääsääntöisesti mukaviksi, innostaviksi 
ja uutta tietoa antaviksi. Keskustelut herättivät myös paljon ajatuksia. 
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Alussa hankeryhmä kokoontui kasvotusten, mutta tämän jälkeen palaverit siirtyivät 
Teams-palavereiksi koronan takia. Joissakin workshopeissa hyödynnettiin myös 
Howspace -alustaa, joka mahdollisti osallistujien paremman aktivoimisen. Hank-
keella oli lisäksi oma Teams-kanava, jonne materiaalit tuotettiin. 
 
Hankinnan kilpailutus vei aikaa hankkeen alusta. Palveluntuottajan valinnan jälkeen 
haasteita nähtiin palvelutuottajan ja kuntien välisessä vuoropuhelussa siitä, mitä ta-
voitellaan, sillä palvelutuottajan näkemys ainakin alussa oli hyvin teknologiapainottei-
nen. Myös pilottien aiheet olivat hyvin laajoja ja kuntien edustajatkaan eivät oikein 
tienneet mitä lähdetään hakemaan. Alkuvaiheen jälkeen työskentely kuitenkin konk-
retisoitui ja tahtotilat selkenivät. Joidenkin pilottien osalta tarvittavan tiedon määrit-
tely, mallintaminen ja datan hankinta osoittautui haastavaksi ja viitekehyksen laadin-
taan turhautui liian kauan aikaa. Tämä näkyy myös pilottien tuloksissa. Yhteistyö 
kuntien kesken nähtiin hyvin antoisana ja sisäinen ilmapiiri olikin hyvä.  
 
Suurin osa pilottiryhmäläisistä sai tiedon hankkeeseen osallistumisesta vasta hank-
keen alettua eivätkä he olleet pystyneet varaamaan sille etukäteen aikaa. Koska re-
surssointia hankkeeseen työntekijöiden osalta ei ollut tehty, näkyi tämä mahdolli-
suuksissa osallistua hanketyöskentelyyn ja sitä kautta myös osin hankkeeseen sitou-
tumisessa. Myös henkilövaihdokset sekä palveluntuottajan että kuntien edustajien 
osalta hankaloittivat jonkin verran hankkeen eteenpäin viemistä, mutta hanketyös-
kentely sujui silti kohtuullisesti henkilövaihdoksista huolimatta. 
 
Projektin vaiheistus ja aikataulu on kuvattu alla. Aikataulussa pysyttiin kohtuullisesti. 
Pilottien määrittelyn venymisen vuoksi toteutus jonkin verran viivästyi ja pilottien jäl-
kihoitoon ei jäänyt niin paljon aikaa kuin oli suunniteltu. Kunnille on syntynyt paljon 
jatkokehitysideoita, mutta varsinaista tiekarttaa jatkohankkeille ei hankkeen aikana 
ehditty tekemään. Aikataulumuutokset käytiin läpi ohjausryhmässä. 

 
 
Ongelmia kohdattiin tietojen saannissa. Osa tarvittavista tiedoista, jopa avoimista 
lähteistä, olivatkin maksullisia ja osoittautuivat hyvinkin hintaviksi. Näiden osalta oh-
jausryhmä teki päätöksen olla ottamatta tietoja tässä vaiheessa mukaan. Kuntalais-
ten hyvinvointi -pilotissa selvitettiin tietojen saamista Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymältä (PHHYKY), mutta myös tämä osoittautui hankeajan puitteissa haasteel-
liseksi ja se rajattiin pilotin ulkopuolelle. Keskusteluyhteys PHHYKY:n kuitenkin saa-
tiin ja tietojen saanti ja hyödyntäminen jatkossa voisi olla hyvinkin mahdollista.  
 
Hankkeeseen osallistuneet asiantuntijat onnistuivat kaiken kaikkiaan hyvin. Tekninen 
osaaminen oli erittäin hyvällä tasolla, mutta kunnan toimintaympäristön tuntemusta 
olisi tarvittu enemmän ja tietous kuntien realistisista mahdollisuuksista saattoi olla 
hiukan puutteellista.  



13 
 
3.2. Ohjaus ja riskien hallinta 
 
Hanke järjestäytyi hyvin ja sillä oli säännölliset kokoontumiset ohjaus/projektiryhmän 
kesken, pilottien statuspalaverit sekä hallinnolliset lyhyet statuspalaverit. Tiivis yhtey-
denpito edesauttoi hankkeen onnistumista. Hankkeella oli sekä kaikkien käytössä ol-
lut palveluntuottajan Teams-kanava, että kuntien oma Teams-kanava, jonne palve-
luntuottaja ei päässyt.  
 
Osittain palveluntuottajan projektipäälliköltä olisi kaivattu ohjaavampaa ja aktiivisem-
paa otetta.  
 
Projektin riskianalyysikäytäntö on kuvattu alla. Yleisesti ottaen riskien todennäköi-
syys ja vaikutus saattaa muuttua projektin kuluessa sekä riskejä saattaa ilmaantua 
lisää tai poistua.  
 
Riski on todennäköisyyden ja vaikutuksen tulo: 
Todennäköisyys on {1= hyvin matala, 2=matala, 3=keskinkertainen, 4=korkea, 5=hy-
vin korkea} 
Vaikutus on {1= hyvin matala, 2=matala, 3=keskinkertainen, 4=korkea, 5=hyvin kor-
kea} 
Riski on matala, kun 1 ≤ tulo ≤ 8 
Riski on keskinkertainen, kun 9 ≤ tulo ≤ 12 
Riski on korkea, kun 15 ≤ tulo ≤ 25 
 
      

Riskin kuvaus Seuraus 

Vaka-
vuus (1-
5) 

To-
den-
nä-
köi-
syys 
(1-5) 

Estävät toimenpiteet 

Asiakkaalla ei ole osoit-
taa määrittelyihin tar-
peeksi resursseja 

Aikataulu venyy, mää-
rittelyt jäävät puutteelli-
siksi 5 2 

Riittävä resurssien varaus ja 
priorisointi. 

Avainhenkilöiden sairas-
tumiset 

Vastuuta pitää siirtää 
muille, aikataulu venyy 4 2 

Laajempi vastuuttaminen, 
hyvä dokumentaatio 

Pilottiprojektin rajaus 
osoittautuu haastavaksi 

Aikataulu venyy, pilotin 
hyödyt jäävät odotettua 
pienemmiksi 5 3 

Määrittelyn riittävän huolelli-
nen suunnittelu  

Tekninen toteutus ai-
heuttaa ongelmia 

Aikataulu venyy, re-
sursseja pitää kohden-
taa tähän enemmän 4 2 

Määrittelyn riittävän huolelli-
nen suunnittelu 

Lähdejärjestelmien tie-
dot ovat vajavaisia tai 
virheellisiä 

Aikataulu venyy ja bud-
jetti kasvaa 4 2 

Selvitetään tietojen laatu 
mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa 

Tietojen saaminen läh-
dejärjestelmistä osoittau-
tuu haasteelliseksi 

Aikataulu venyy ja bud-
jetti kasvaa 4 2 

Selvitetään mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, miten 
eri järjestelmistä on saata-
vissa tiedot 
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Muissa hankkeissa teh-
dään samanlaisia toteu-
tuksia 

Tehdään turhaa työtä, 
joka on jo jossain rat-
kaistu 3 3 

Seurataan tarkasti muita 
käynnissä olevia hankkeita 
ja käydään niistä avointa 
keskustelua. Pyritään muut-
tamaan nämä vahvuuksiksi. 

Substanssiosaamisen 
riittävyys  

Aikataulu venyy, mää-
rittelyt jäävät puutteelli-
siksi 4 4 

Kunnilta ennakoiva resurs-
sien varaus, toimittajan puo-
lelta jatkossa selkeät stepit, 
mitä kunnilta odotetaan pilot-
tipalaverien välillä 

 
Projektin aikana riskianalyysiä päivitettiin ja läpikäytiin ohjausryhmän palavereissa. 
Projektin kuluessa uudeksi riskiksi lisättiin substanssiosaamisen riittävyys. Riskeistä 
osittain toteutui suurimmat riskipisteet saaneet kohdat eli pilottiprojektin rajaus, jonka 
riskipisteet olivat 15 sekä substanssiosaamisen riittävyys, jonka riskipisteet olivat 16. 
Molemmat riskit kohdistuivat siis pilottien määrittelyosuuteen ja määrittelyiden aika-
taulu venyikin jonkin verran. Pilotit olivat aiheina hyvin laajoja ja jo käsitekarttojen te-
keminen osoittautui osin haastavaksi. Työllisyys-pilotin onnistumiseen vaikutti suu-
relta osin se, että dataa oli saatavilla tilastoista, joita muutenkin on kunnissa totuttu 
kuukausittain käyttämään. Tämän lisäksi palveluntuottajalla sattui olemaan aiheen 
syvällistä substanssiosaamista. Muut pilotit olivat kompleksisempia ja niissä pyrittiin 
käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan aiheesta ja auttamaan aiheiden 
rajauksissa. Näissä piloteissa vakiintuneet määrämuotoiset tilastot puuttuvat lähes 
kokonaan, data on pirstoutunut useisiin lähteisiin tai sitä ei ole saatavilla ollenkaan. 
Myös aikataulun venyminen itsessään pakotti rajaamaan pilotit tietyn kokoisiksi ja 
osa halutuista asiakokonaisuuksista jätettiin toteutuksen ulkopuolelle.  
 
Jo alussa riskiksi tiedostettiin se, että tietojen saaminen lähdejärjestelmistä voi osoit-
tautua haasteelliseksi.  Tietojen automatisoitu haku HR-järjestelmistä osoittautuikin 
tällaiseksi hankkeen budjetin ja aikataulun näkökulmasta, joten tiedot HR-järjestel-
mistä tuotettiin manuaalisesti siirtotiedostoihin.  

3.3. Sidosryhmät/yhteistyökumppanit 
 
Kuntalaisten hyvinvointi -pilotissa selvitettiin tietojen saamista Päijät-Hämeen hyvin-
vointikuntayhtymältä (PHHYKY). PHHYKY on toteuttamassa tietoalustaa, josta olisi 
todennäköisesti mahdollista saada tietoja kuntien tietovarastoon ja sitä kautta yhdis-
teltyä raporteille. Haasteeksi nousi oikeiden tahojen löytyminen yhtymästä, sitoutumi-
nen sekä ajankäyttö, joten kokonaisuus jouduttiin rajaamaan pilotin ulkopuolelle.  
Kuntalaisten hyvinvointi -pilotissa yhdistyksiä pyydettiin edelleen jakamaan kunnan 
tekemää kyselyä jäsenilleen. Yhteistyö pilottiyhdistysten kanssa toimi hyvin ja kyse-
lyihin saatiin hyvin vastauksia. Hankkeessa koettiin merkittäväksi se, että pystyttiin 
osallistamaan ja aktivoimaan yhdistyksiä sekä tuomaan esille heidän osallisuutensa 
kuntalaisen hyvinvoinnin tekijänä ja tukijana. Yhdistyksien tuottamaa hyvinvointia 
kuntalaisille voidaankin jatkossa osoittaa nykyistä paremmin, jos projektissa suunni-
teltu työkalu ja kysely otetaan hankkeen jälkeen kunnan käyttöön. 
 
Työkykyjohtamisen pilotissa hyödynnettiin määrittelyvaiheessa alan asiantuntijoita 
mm. työterveydestä. Tämän osalta saatiin myös heräteltyä keskustelua tiedon ku-
lusta työterveyden ja kunnan välillä. Lisäksi asiantuntijapanoksensa määrittelyihin toi 
Kevalta Työterveyslaitokselle ja sieltä edelleen Varman työkykyjohtajaksi siirtynyt 
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Pauli Forma. Hänellä on erinomainen osaaminen työkykyyn ja työuriin vaikuttavista 
tekijöistä ja vankka kokemus tiedolla johtamisen kehittämisestä ja hän auttoikin pilo-
tin määrittelyssä ja rajaamisessa. 
 
Ilmasto- ja ympäristötyön pilotissa asiantuntijavieraita olivat mm. Tampereen kau-
pungilta Emmi Nieminen ja Elina Setälä, jotka esittelivät ilmastobudjettia. Ilmasto-
budjetin laadinta nähtiin tarpeelliseksi, mutta se rajattiin kuitenkin tämän hankkeen 
ulkopuolelle. Ympäristöinvestointien kriteereistä kävi keskustelemassa Ritva Asula-
Myllynen Hämeenkyröstä ja ekosysteemipalveluista Heikki Setälä Lahdesta. Molem-
mat toivat hyviä tietoja ja osaamistaan hankkeen käyttöön. Pilottiratkaisusta nämä 
aiheet rajattiin aikataulun ja budjetin takia pois. Palaveri Suomen kuntaliiton omista-
man konsulttiyhtiön FCG:n kanssa ei auttanut hankkeessa, koska he eivät halunneet 
antaa hiilinielu- ja päästölaskentakaavojaan muiden käyttöön. 

4.  Viestintä ja koulutus 
 
Tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseksi ja osaamisen levittämiseksi hankkeen 
aikana järjestettiin useita koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.  
 
Hankkeen alussa tiedolla johtamisesta kerrottiin hankkeen projekti- ja pilottiryhmäläi-
sille mm. kick off -tilaisuuksien yhteydessä. Myös hankekuntien johtoryhmille pidettiin 
kuntakohtaiset työpajat, joissa keskusteltiin tiedolla johtamisesta ja kunnan tiedolla 
johtamisen nyky- ja tavoitetilasta. 
 
Hankkeen aikana pidettiin seuraavat tiedolla johtamisen koulutukset, joihin kuka ta-
hansa hankekunnan työntekijä saattoi osallistua: 

• Tiedolla johtamisen kulttuuri ja kyvykkyydet 5.2.2021 
• Kouluttaja: Harri Laihonen (Itä-Suomen yliopiston professori) 

• Tiedonhallintalaki ja tiedolla johtaminen 16.3.2021 
• Kouluttaja: Juuse Montonen (Innolink) 

• Datalukutaidot, tulkinta ja visualisointi 21.4.2021 
• Kouluttaja: Matti Paavonen (Innolink) 

• Pilottien käyttöönotto ja hyödyntäminen -tilaisuudet 
• Ilmasto- ja ympäristötyö -pilotti 17.6.2021 
• Työllisyys -pilotti 20.8.2021 
• Kuntalaisten hyvinvointi 27.8.2021 
• Työkykyjohtaminen -pilotti 2.9.2021 

• Tiedon laatu 13.10.2021 
• Kouluttaja: Essi Kaukonen (Tilastokeskus) 

 
Lisäksi kuntien johtoryhmille pidettiin yhteinen pilottien käyttöönotto ja hyödyntämi-
nen -tilaisuus, missä pyrittiin aktivoimaan pilottiratkaisut osaksi johtoryhmien toimin-
taa. 
 
Hankekunnat viestivät hankkeesta sisäisesti intranet-sivustoillaan ja ulkoisesti sekä 
www-sivuillaan että some-kanavissa. Hankkeessa kouluttajana toiminut Harri Laiho-
nen julkaisi artikkelin ”Tiedolla johtamisen kulttuuria ja osaamispohjaa rakenta-
massa” Kuntalehdessä 1.3.2021. Artikkelin pohjalta Hollolan kunta teki lehtiartikkelin, 
joka jaettiin medialle Päijät-Hämeessä. 
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Kokemuksia jaettiin myös muiden käynnissä olleiden digikannustinavustusta saanei-
den Tiedolla johtamisen -hankkeiden kanssa. Kuusamon, Kalajoen ja Taivalkosken 
yhteisen Vihdoinkin! -hankkeen kanssa seurattiin etenemistä kolmessa Teams-pala-
verissa. Pohjois-Karjalan kuntajohdon tiedolla johtamisen kehittämishankkeen 
kanssa kokoonnuttiin Teams-palaveriin kaksi kertaa. 
 
20.5.2021 hanketta esiteltiin Kuntaliiton digisumpeilla, missä digitalisaation yhteiske-
hittämisen verkosto jakaa tietoa digikehittämisen ajankohtaisista aiheista. 
 
2.11.2021 järjestettiin tilaisuus, jossa hankkeen tuotoksia esiteltiin alueellisesti. Pai-
kalle kutsuttiin Päijät-Hämeen kunnat, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sekä 
Päijät-Hämeen liitto. Samana päivänä Työllisyyspilotin tuloksia esiteltiin Kuntaliiton 
Työllisyystiistaissa. 10.11.2021 hankkeen tuotoksia esiteltiin Päijät-Hämeen kunta-
johtajakokouksessa. 
 

5.  Dokumentaatio 
Pilottien aihealueista syntyi sanastoa ja käsite- / tietomalleja, joita muut kunnat voivat 
hyödyntää vastaavissa projekteissa. 

 

Työkykyjohtamienen: 

https://tietomallit.suomi.fi/model/etvttyok/ 

 

Kuntalaisten hyvinvointi: 

https://tietomallit.suomi.fi/model/etvtkuhy/ 

 

Työllisyys: 

https://tietomallit.suomi.fi/model/etvttyol/ 

 

Ilmoasto- ja ympäritötyö: 

https://tietomallit.suomi.fi/model/etvtilym/ 

6.  Toteutuneet kustannukset  
 
 
Kustannuslaji Budjetti e Toteuma e  
Palvelujen ostot 259 000 260 826 
Matkakustannukset  30 000  
Omat henkilöstökustannukset  51 000  75 855 

Yhteensä 340 000 336 681 
 
Henkilötyöpäivät Budjetti htp Toteuma htp 
Kunnat 150 238 
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Palveluntuottaja       315 369 
Yhteensä 465 607 

 

7.  Onnistumiset ja oppimiset hankkeessa 
 
Suurin onnistuminen oli tiedolla johtamisen merkityksen ymmärtäminen organisaa-
tion eri tasoilla. Tähän vaikutti koulutusohjelman sisällyttäminen osaksi pilottia sekä 
tuotosten onnistuminen niin, että niistä ollaan kiinnostuneita jopa hankekuntien ulko-
puolella.  
 
Käsitekartan käyttö osana tietokokonaisuuden hahmottelua ja yhdistettynä tietoläh-
teisiin nähtiin hyvänä käytäntönä. Tiedolla johtamisessa on myös hyvä tunnistaa pit-
kän tähtäimen trendit omana tietokokonaisuutena ja nykyhetkessä tapahtuva muutos 
yhtenä näkökulmana kuten Työllisyyspilotissa tehtiin jakamalla mittarit rakenne- ja 
tilanneindikaattoreihin.  
 
Onnistumisia olivat kuntien yhteinen tietovarasto sekä pilottien aikaansaamat auto-
maattisesti päivittyvät Power BI -raportit. Esimerkiksi Työllisyys-raportin tietoperus-
tasta tuli niin laaja, että siitä hyötyy kuntien johtoporras joka palvelualueella. Ympä-
ristö- ja ilmastopilotissa kartoitettiin ja koottiin saatavilla olevaa avointa ympäristö- ja 
ilmastodataa ja raportti tuo esiin käytettävissä olevia tietolähteitä ja -pankkeja sekä 
tiedon esittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia. Molemmat raportit on mahdollista 
jakaa sellaisenaan tai jatkokehittämällä myös kuntalaisten käyttöön. Kansallisia tieto-
varantoja sisältäville raporteille voidaan hakea myös kaikkien muiden Suomen kun-
tien data, jolloin ne ovat otettavissa myös heidän käyttöönsä ja kunnat pääsevät ver-
taamaan tietojaan kaikkiin muihinkin kuntiin. Varsinkin työllisyyspilotin hyödyt näh-
dään myös hankekuntien ulkopuolella ja tuotoksista ollaan kiinnostuneita myös muu-
alla. 
 
Onnistumisena voidaan nähdä myös se, että kunnat pystyivät osallistamaan ja akti-
voimaan järjestöjä ja yhdistyksiä sekä tuomaan esille heidän osallisuutensa kuntalai-
sen hyvinvoinnin tekijänä ja tukijana. 
 
Hankkeen organisoituminen ja säännölliset kokoontumiset osoittautuivat hyviksi ta-
voiksi toimia ja yhteistyö kuntien kesken koettiin hedelmälliseksi.  
 
Aihealueen rajauksen merkitys kirkastui ja työstettäväksi kannattaakin ottaa pienem-
piä kokonaisuuksia. Mitä tarkempi tavoite on alkuvaiheessa, sitä kustannustehok-
kaammin lopputulos saavutetaan. Tämä mahdollistaa myös sen, että jo hankesuun-
nitteluvaiheessa pystytään selkeämmin läpikäymään eri osapuolten resursointimah-
dollisuudet ja resursointi hankkeeseen ja tähän liittyvät henkilöroolitukset. Koska osa 
pilottiryhmäläisistä sai tietää osallistumisestaan vasta hankkeen alettua, näkyi tämä 
sitoutumisen tasossa ja varsinkin ajankäytön haasteina. Projektiin tarvittavan henki-
löstön sitouttaminen jo ennen projektia varmistaa, että aika-, osaamis- ja motivaa-
tioresurssia löytyy.  
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Toisaalta neljä pilottia mahdollistivat sen, että kaikille hankekunnille tuli mahdollisuus 
osallistua kaikkiin neljään pilottiin. Yli 40 hankkeeseen osallistunutta pääsivät jaka-
maan osaamistaan ja ajatuksiaan yli kuntarajojen, kehittymään omassa työssään ja 
oppimaan tiedolla johtamisesta.  

8.  Jatkotoimet 
Hanke avarsi näkökulmia, lisäsi tiedolla johtamisen ymmärrystä ja antoi kipinän jat-
kaa sen eteenpäin viemistä kunnissa. Ainakin osa pilottien tuotoksista jatkaa tuotan-
tokäytössä ja niitä tullaan kehittämään edelleen hankekuntien yhteistyöllä. Mahdolli-
sesti kehitystyöhön otetaan myös muita kumppaneita mukaan. Hanke antaa askel-
merkkejä jatkosuunnitteluun ja kunnat tulevat laatimaan omat tiedolla johtamisen tie-
karttansa.   
 
Raportteja tullaan hyödyntämään päätöksenteossa monella tapaa kunnan eri ta-
soilla. Esimerkiksi Työllisyys-raporttia tulee hyödyntämään moni eri taho, ympäristö-
raportit tulevat osaksi kaupunkisuunnittelun ja kaupunkikehittämisen toimintaympä-
ristön seurantaa ja ympäristöviestintää pystytään parantamaan mm. pintavesien tilan 
osalta. Kuntalaisten hyvinvointi -pilotilla nähdään yleinen vaikutus hyte-tiedon hyö-
dyntämisen kehittämiseen ja raportilla olevia tietoja tullaan hyödyntämään mm. avus-
tuskäytäntöjen uudistamistyössä. 
 
Hankkeen kokemuksia voi hyödyntää muiden hankkeiden toteutuksissa. 


