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Julkishallinto sekä julkiset palvelut kuten terveydenhuolto ovat erityisen tarkastelun ja 

paineen alla vallitsevassa taloustilanteessa. Tilanteen tekee haasteelliseksi kasvavat 

palvelutarpeet ja niiden tuottamiseen tarvittavien resurssien väheneminen ja riittävyys. 

Terveydenhuollossa johtamisella pyritään kohdentamaan palvelut optimaalisesti sekä 

hyödyntämään olemassa olevat resurssit kustannustehokkaasti. Johtamisen merkitys 

tällaisessa tilanteessa ja ympäristössä on korostunut, samalla  johtamisen näkökulma on 

fokusoitunut kohdentumaan toiminnan laatuun ja palvelutuotantoon suhteessa 

organisaation strategisiin tavoitteisiin. Eräs keskeinen tekijä johtamisessa liittyy tiedon 

merkitykseen ja hyödyntämiseen organisaation strategisessa johtamisessa.  

 

Terveydenhuollon organisaation johtamiseen liittyy olennaisesti palvelutuotannon 

suunnittelu, jotta palvelutuotannolla pystytään vastaamaan palvelujen kysyntään. 

Suunnittelu ja johtaminen edellyttää, että organisaatiolla on käytettävissään ajantasaista 

ja relevanttia tietoa. Organisaation strategia määrittää millainen tieto on organisaation 

menestymisen kannalta kriittistä. Terveydenhuollon strategisen tason johtamisessa 

tarvitaan tietoa liiketoiminnasta, toimialan eri tekijöistä, politiikan vaikutuksista ja 

yhteiskunnallisista muutoksista. Organisaation tiedolla johtamisen tulee tähdätä siihen, 

että se palvelee organisaation toimintaa ja strategiaa. Tietoon, tietämykseen ja niiden 

hallintaan liittyvät tehokkaat prosessit ovat välttämättömiä tiedon hyödyntämisessä 

terveydenhuollon johtamisessa ja päätöksenteossa. Strategisen tiedolla johtamisen 

tavoitteena terveydenhuollossa on tuottaa relevanttia tietoa päätöksentekijöille 

nykyhetkeen ja pitkällä aikavälillä. Tiedolla johtamisella voidaan parantaa merkittävästi 

terveydenhuollon organisaation tehokkuutta ja toimintakykyä. 
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1 TAUSTA, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tiedolla johtaminen on nykyään ja erityisesti tulevaisuudessa eräs keskeisistä tekijöistä 

yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden johtamisessa. Tiedolla johtamisen 

tarkoituksena on käyttää tietoa johtamisen tukena ja välineenä. Tietoa laajasti 

hyväksikäyttäen voidaan tuottaa erilaisia skenaarioita päätöksentekoa ja johtamista 

varten. (Rytilä 2011.) Tietojohtamisen keskeinen päämäärä on tuottaa organisaatiolle 

lisäarvoa (Hintsa 2011). 

Tiedolla johtamisen tavoitteena on käyttää ja hyödyntää eri lähteistä saatavaa tietoa 

päätöksenteossa. Tällöin tehdyt valinnat ovat tietoisia ja perusteltuja. Tiedolla 

johtaminen voidaan nähdä siis prosessina, jossa tieto on valjastettu tukemaan 

organisaation toimintaa ja päätöksentekoa. (Käpylä & Salonius 2013.) 

Julkishallinto sekä julkiset lakisääteiset palvelut kuten terveydenhuolto ovat erityisen 

tarkastelun ja paineen alla vallitsevassa taloustilanteessa. Haasteena on kasvavat 

palvelutarpeet ja toisaalta niiden tuottaminen nykyisillä tai pienenevillä resursseilla. 

(Rytilä 2011.) Sairaanhoitopiirien elämää ja toimintaa ohjaa tulosjohtaminen. 

Tulosjohtamisella tarkoitetaan resurssien kohdentamisen ja toiminnalla saavutettavien 

lopputuotosten arviointia, optimointia ja tasapainottamista. Tavoitteena on 

kustannustehokkuus, toisin sanoen palvelujen tuottamiseen liittyvät kustannukset on 

pidettävä pieninä ja tulokset eli palvelutuotanto ja palvelujen vaikuttavuus korkeana. 

(Torppa 2007.) Johtamisen merkitys tällaisessa tilanteessa ja ympäristössä on kasvanut 

jatkuvasti samalla, kun johtamisen näkökulma on tarkentunut kohdentumaan toiminnan 

laatuun suhteessa organisaation strategisiin tavoitteisiin. Eräs keskeinen tekijä 

johtamisessa liittyy tietoon. (Syväjärvi 2005.)  

 

Organisaatioihin ja niiden johtamiseen liittyy tyypillisesti kompleksisuutta, jota voidaan 

hallita tiedolla (Rytilä 2011). Organisaatioissa oleva tietopääoma ei kuitenkaan aina ole 

kuvattu formaalisti, esimerkiksi sähköiseen tai fyysiseen muotoon. Suuri osa 

organisaatioissa olevaa tietämystä perustuu esimerkiksi ihmisten kokemukseen ja 

taitoihin, tällaista tietoa kutsutaan ’tacit’-tiedoksi. (Ståhle & Laento 2000, Anttiroiko 

2000.) 
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Rytilän (2011) mukaan tietoperusteinen johtaminen tarkoittaa osaltaan sitä, että tietoa 

välineellistetään käyttötarkoitukseen sopivaksi. Toisin sanoen tietoa käytetään 

johtamisen välineenä. Terveyshallinnossa johtamisella pyritään kohdentamaan palvelut 

optimaalisesti sekä hyödyntämään olemassa olevat resurssit kustannustehokkaasti. 

Osana terveyshallinnon palvelujen johtamista on niiden suunnittelu, jotta 

palvelutarjonnalla pystytään vastaamaan palvelujen kysyntään. (Rytilä 2011.) Julkisten 

organisaatioiden eräs tyypillisiä tehtäviä on palvelujen tuottaminen, tällöin 

organisaation tehokkuutta sekä menestystä voidaankin mitata organisaation kyvyllä 

tuottaa palveluita. Organisaatiotoiminnan tietämyksen johtamisen tulee tähdätä siihen, 

että se palvelee nimenomaan organisaation toimintaa ja strategiaa. (Anttiroiko 2000, 

Hintsa 2011, Syväjärvi 2005.) 

 

Rytilä (2011) toteaa tietoperusteisen johtamisen tarkoittavan moniulotteisen 

tietämyksen käyttämistä ja hallintaa. Tätä tukee (Ståhle & Grönroos 2002, Suurla 2001) 

näkemys, jossa todetaan organisaation menestymisen kannalta olennaiseksi tiedon 

luominen, eri tietolähteiden yhdistäminen ja kyky jalostaa olemassa olevaa tietoa 

uudeksi, organisaation kannalta käyttökelpoiseksi informaatioksi. Lisäksi 

yritystoiminnasta on huomioitava, että yrityksen on syytä arvioida omaa tekemistä ja 

suoriutumista säännöllisesti ja jatkuvasti. Tämä on mahdollista yrityksen strategian 

kannalta järkevien mittarien avulla. Mittareista saadaan tunnuslukuja, joita voidaan 

hyödyntää yrityksen toiminnan arvioinnissa ja toiminnan sekä kilpailukyvyn 

optimoinnissa. (Ståhle ym. 2002.) Tiedolla johtamista toteutetaan terveydenhuollon 

organisaatioissa usealla tasolla, tiedolla johtamisen merkittävyys ja vaikuttavuus 

konkretisoituu tarkastelun kohteena olevasta johtamisen tasosta (Sitra 2014, Huotari 

2009, Rannisto 2005). 

 

Pro Gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveydenhuollon palveluja 

tuottavien organisaatioiden strategisen tason johdolta tiedon merkitystä ja 

hyödyntämistä terveydenhuollon strategisen tason johtamisessa muuttuvassa 

toimintaympäristössä.  

 

Aihe on yhteiskunnallisesti erittäin mielenkiintoinen mm. lähestyvän Sote-ratkaisun ja 

muuttuvan toimintaympäristön näkökulmasta; miten resurssit saadaan kohdennettua 
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järkevästi ja miten tietoa pystytään analysoimaan ja hyödyntämään siten, että sen 

perusteella voidaan optimoida päätöksentekoa ja ratkaisujen sekä johtamisen 

vaikutuksia? Tietoon perustuvan johtamisen tutkimusta on tehty terveydenhuollon 

organisaatioissa kohtuullisen vähän. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, 

että tiedon hyödyntämistä organisaation johtamisessa on mahdollista tehostaa. (Kivinen 

2008.) Tutkimuksellinen näkökulma perustuu tarpeeseen tuottaa uutta tietoa sekä 

paljastaa mahdollisia kehityskohteita tietoon perustuvassa johtamisessa 

terveyshallinnossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mm. organisaation 

johtamisessa, toiminnan tuloksellisuuteen sekä palveluiden tuottamiseen liittyvien 

mittaristojen laatimisessa sekä päätöksentekoa tukevien skenaarioiden luomisessa.  

 

Tutkielman käsittelyosassa esitellään kontekstiin kuuluvaa sisältöä: mistä tekijöistä 

tiedolla johtaminen muodostuu, mitä on tieto ja johtaminen sekä johtamisen tasot, mitä 

tarkoittaa strateginen johtaminen ja tiedolla johtaminen sekä tiedon hyödyntäminen 

strategisessa johtamisessa? Käsiteanalyysissä pyritään vahvistamaan tiedolla 

johtamiseen liittyvien osatekijöiden teoreettista ymmärrystä ja suomenkielistä 

käsitteistöä (teorian muodostamisen kehittäminen). Käsittelyosan toisessa pääteemassa 

keskitytään tiedolla johtamiseen, toteutumiseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin 

terveydenhuollon organisaatioissa sekä tiedon merkitykseen ja hyödyntämiseen 

strategisessa johtamisessa. Tutkielman pohdinnassa integroidaan tiivistetysti tutkielman 

tulokset, johtopäätökset sekä jatkotutkimuskohteet. 

Tutkielmassa etsitään vastauksia kysymykseen:  

1) Mitä on tiedon merkitys ja hyödyntäminen terveydenhuollon strategisen tason 

johtamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä 

Kirjallisuuden hakemisessa käytettiin seuraavia tietokantoja: CINAHL (EBSCO), 

Medline (Ovid), Scopus, Health Management (ProQuest), Academic Search Premier 

(EBSCO), Nelli e-lehdet, EBSCOhost Business Source Complete ja Google Scholar. 

Tiedonhaussa ei käytetty vuosirajausta mutta pyrittiin hyödyntämään tuoreita lähteitä. 

Hakusanoja olivat ”knowledge management”, ”organization management”, ”strategic 

management”, ”organisaation johtaminen”, ”strateginen johtaminen”, ”tiedolla 

johtaminen”, ”tiedon hyödyntäminen” ja aiheeseen liittyvät variaatiot, *-merkki, 
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taivutukset ja katkaisut. Kirjallisuuden hakemisessa käytettiin Boolen operaattoreita 

”and” ja ”or”. Aiheeseen liittyvän kirjallisuuden haussa käytettiin myös manuaalista 

tiedonhakua, Oulun yliopiston OULA-tietokantaa sekä tiedonhakua internetissä olevien 

hakukoneiden avulla. Kirjallisuushakujen valintaperusteina käytettiin aineiston 

tieteellisyyttä, sopivuutta aiheeseen sekä tutkimuskysymykseen. 

Mielenkiinnon kohteena ja tutkielman ajavana voimana oli perehtyä tiedolla 

johtamiseen: erityisesti tiedon merkitykseen ja hyödyntämiseen, mitä siitä on kirjoitettu, 

miten sitä on tutkittu ja miten tiedolla johtamista toteutetaan terveyspalveluja tuottavien 

organisaatioiden strategisessa johtamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. 
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2 TIETOJOHTAMISEN KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Tieto 

Platonin klassisen määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus (Holma 

ym. 1997, Rytilä 2011). Tieto muodostuu ja jalostuu erilaisista osatekijöistä, 

esimerkiksi informaatiota voidaan sanoa tiedoksi vasta sen jälkeen, kun ihminen on 

käsitellyt sitä ja jäsentänyt informaation osaksi olemassa olevaa tietorakennettaan. 

(Holma ym. 1997) Tietoa tai tietämystä kuvaavana englanninkielisenä terminä 

käytetään sanaa ’knowledge’ (Holma ym. 1997, Sydänmaanlakka 2007). Tiedolla on 

itseisarvo, mutta yrityksen ja organisaation kannalta tieto saa todellista arvoa silloin, 

kun sillä on merkitystä toiminnan kannalta ja tietoa pystytään soveltamaan järkevästi 

(Sydänmaanlakka 2007).    

Tuula Kivinen toteaa väitöskirjassaan (2008) tiedon merkityksen kasvavan kansallisesti 

yhteiskunnan eri tasoilla. Tämä korostuu yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa 

keskeisenä menestystekijänä, joka käytännössä voi vaikuttaa ratkaisevasti organisaation 

toimintaan ja tulevaisuuteen. Suomessa tietoon ja tietopääomaan liittyy tiiviisti 

yhteiskuntapolitiikka, jonka avulla ja seurauksena tietotekniikkaa sekä tietoverkkoja 

hyödyntämällä on pyritty vaikuttamaan kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. (Kivinen 

2008.) 

Tiedon ja sen eri ilmenemismuotojen voidaan todeta olevan paitsi menestystekijä myös 

kilpailutekijä. Tämä tarkoittaa yrityksessä tai organisaatiossa olemassa olevaa tietoa jota 

kilpailijoilla ei ole tai sellaisen kriittisen tiedon puute, jota kilpailijoilla on. Tiedon -tai 

sen puuttumisen- voidaankin sanoa vaikuttavan olennaisesti organisaation 

kilpailukykyyn tai sen puuttumiseen. (Sydänmaanlakka 2007.) 

Laihonen (2009) kiteyttää tiedon eri ilmentymät seuraavasti: data on joukko itsenäisiä 

objektiivisia tosiasioita. Informaatio on dataa, jonka määrittelee merkitys. Tietämystä 

voidaan sanoa raamiksi, joka toimii uuden informaation arvioinnissa ja assosioinnissa. 

Hussin (2001) mukaan tieto on eräs organisaation inhimillisen pääoman osatekijä. 

Inhimillisestä pääomasta muodostuu organisaation aineeton varallisuus, jota on esitetty 

kuviossa 1.  
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kuvio 1. Aineeton varallisuus yrityksen kokonaiskuvassa (mukaillen Hussi 2001, sivu 4) 

Yrityksen johtamisjärjestelmä on sitä tehokkaampi, mitä relevantimpaa tietoa sillä on 

käytettävissä yrityksen toiminnasta ja merkittävistä tunnusluvuista. 

Johtamisjärjestelmän tehokkuutta voidaan tarkastella myös arvioimalla sitä, miten hyvin 

se saa tai pystyy tuottamaan tietoa yrityksestä kokonaisvaltaisesti. (Hussi 2001.) 

Sydänmaanlakka (2007) toteaa tiedon suuren määrän muodostavan myös uuden 

haasteen: miten valtavaa tietomäärää pystytään hallitsemaan järkevästi ja miten suuresta 

tietomassasta pystytään löytämään yksilön, yrityksen ja organisaation kannalta 

olennainen tieto. Tiedon hallinnan kannalta tietomäärän jatkuva lisääntyminen vaikuttaa 

paitsi tiedon varastointiin liittyviin kysymyksiin myös siihen, miten hallita ja 

organisoida tietoa tiedosta. 

Organisaation toiminnan tehokkuuden ja johtamisen kannalta on olennaista, että 

organisaatiossa tiedetään mitä tietoa sillä on hallussaan ja erityisesti, mitä organisaatio 

tekee hallussaan olevalla tiedolla (Sydänmaanlakka 2007). 

2.2 Johtaminen 

Johtaminen voidaan erottaa kahteen kokonaisuuteen: asioiden johtaminen ja ihmisten 

johtaminen. Asioiden johtamisessa lähtökohtana on yrityksen toiminnan suunnittelua, 

strategian muodostamista ja toiminnan ohjaamista valitun strategian  mukaisesti. 
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Johtamisen tavoitteena on yrityksen ja organisaation johdonmukainen toiminta ja 

tavoitteen mukaisen tuloksen saavuttaminen. (Sydänmaanlakka 2004.) Ihmisten 

johtaminen keskittyy esimerkiksi esimiestyöhön, valmentamiseen, rekrytointiin ja 

optimaalisten olosuhteiden luontiin. Ihmisten johtamisessa keskeistä on luoda puitteet 

asioiden johtamiselle tavoitteiden mukaisesti. Tämä on mahdollista silloin, kun sopivat 

ihmiset on sopivissa positioissa toteuttamassa organisaation strategiaa. 

(Sydänmaanlakka 2004.) Kuviossa 2 esitellään älykkään organisaation tekijät ja 

ulottuvuudet. Älykkään organisaation tunnusmerkkejä ovat tehokkuus, uusien asioiden 

oppiminen ja ihmisten hyvinvointi (Sydänmaanlakka 2004). 

 

Kuvio 2. Älykäs organisaatio (Sydänmaanlakka 2004, sivu 101) 

2.3 Johtamisen tasot 

Johansonin (2009) mukaan johtamista tapahtuu kolmella tasolla: strategisella, taktisella 

ja operatiivisella tasolla. Strateginen johtaminen kohdentaa toiminnan ulottumaan 

pitkän aikavälin tavoitteisiin. Taktinen johtaminen fokusoituu keskipitkän aikavälin 

toimintoihin ja tehtäviin. Operatiivinen johtaminen keskittyy päivittäisten asioihin 

johtamiseen.  
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Kuviossa 3 esitetään sisäisen ja ulkoisen tiedon tarve sekä merkittävyys johtamisen 

operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla. Johtamisen eri tasoilla tarvittavan tiedon 

lähteet poikkeaa toisistaan merkittävästi. Strategisella tasolla tarvitaan paljon tietoa 

ulkoisista lähteistä, taktisella tasolla tarvitaan tasavertaisesti tietoa sekä organisaation 

sisältä että ulkoa, operatiivisen tason tieto koostuu pääosin organisaation päivittäisestä 

toiminnasta. Eri lähteissä olevan tiedon poimintaan ja integrointiin liittyy 

kompleksisuutta, jota lisää erityisesti ulkoisissa tietolähteissä olevan tiedon yhteisten 

käsitteiden ja yhteismitallisuuden puute. Esimerkiksi tarvittavaa tietoa sisältävien 

järjestelmien rajapinnat eivät tue tietojen integrointiin tarvittavaa funktionaalisuutta. 

Tästä johtuen tietoa voidaan joutua poimimaan manuaalisesti, mikä on esimerkiksi 

projektissa tapahtuva kertaluonteinen tehtävä ja vaatii tyypillisesti paljon aikaa. Tietojen 

poiminnan jälkeen tieto on jalostettava ja analysoitava päätöksentekoa varten. Mikäli 

tässä prosessissa on puutteita tai aikataulullisia viipeitä, johtaminen ja päätöksenteko 

voi perustua virheelliseen tai vanhaan tietoon. Jotta johtaminen ja päätöksenteko olisi 

optimaalista, on sen perustuttava kaikilla organisaation tasoilla validiin tietoon, joka on 

ajantasaista ja saatavilla oikeaan aikaan. (Sitra 2014.)  

 

Kuvio 3. Sisäisen ja ulkoisen tiedon tarve johtamisen eri tasoilla (mukaillen Sitra 2014, sivu 13) 

Kuviossa 4 esitellään vertikaalisesti eri osa-alueita, joihin organisaation johtaminen 

edellä mainituilla tasoilla kohdistuu, samalla kuvassa havainnollistetaan tiedon 

strateginen, taktinen ja operatiivinen merkittävyys johtamisessa suhteessa nykyhetkeen 

ja tulevaisuuteen. 



9 

 

 

Kuvio 4. Tiedolla johtaminen ja strategiset tavoitteet (mukaillen KuntaIT, sivu 28) 

2.4 Strateginen johtaminen 

Strategia organisaation näkökulmasta tarkoittaa Huotarin (2009) mukaan 

toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden huomiointia johtamisessa sekä näiden 

perusteella tehtyjen päätösten implementointia organisaation eri tasoilla. Parhaat 

strategiat  tuovat organisaatiolle pysyvää tuloksellisuutta ja mahdollistavat toiminnan 

pitkällä aikajänteellä. Strategiaan kuuluu tieto organisaation toiminnasta, ympäristöstä, 

kilpailijoista ja tekijöistä, jotka muodostavat organisaation olemassa-olon ytimen. 

(Huotari 2009.) Strategian luominen kuuluu johtamiseen sekä yrityksessä että 

julkishallinnon organisaatiossa. Strateginen johtaminen on korkean tason johtamista, 

jolla pyritään kirkastamaan yrityksen toiminta-ajatus, asettamaan päämäärä ja tavoitteet, 

valitun strategian toimeenpano ja toiminnan arviointi sekä tarvittaessa 

uudelleensuuntaaminen. Strategia tuottaa organisaation sisälle ja ulkopuolelle 

johdonmukaisen näkyvyyden organisaation tavoitteista ja toiminnasta. Strategia on 

pitkän aikavälin suunnittelua, menetelmien valintaa ja resurssien kohdentamista, johon 

johtamisella pyritään vaikuttamaan. Yrityksissä strateginen tavoite on tyypillisesti 

positiivinen taloudellinen tulos ja sijoitetun pääoman tuotto. Julkishallinnossa 

strateginen liikkumavara poikkeaa yritysmaailmasta, johtuen muun muassa 
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lakisääteisistä velvollisuuksista. Julkishallinnossa strategisilla valinnoilla voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi palvelujen tuottamiseen. (Rannisto 2005.) 

Kuviossa 5 esitellään yksityisen ja julkisen organisaation strategiaan vaikuttavia eroja. 

 

Kuvio 5. Yksityisen ja julkisen sektorin strategioihin vaikuttavia eroja (Johanson 2009) 

2.5 Tieto johtamisen välineenä 

Tiedolla johtaminen  on käsitteenä ja toimintana verrattain nuori. Ensimmäiset 

aiheeseen liittyvät tieteelliset julkaisut ilmestyivät 1990-luvulla. Vain hieman aiemmin 

esiteltiin tiedolla johtamisen käsite Euroopan johtamiskonferenssissa. Suomessa tiedolla 

johtamisen tutkimus on kansainväliseen tutkimukseen verrattuna keskittynyt pääosin 

julkishallintoon, siis julkisiin organisaatioihin. (Kivinen 2008.) 

Johtaminen määrittää organisaation toiminnan ja antaa sille suunnan kohti strategisesti 

spesifioituja tavoitteita. Tiedolla johtaminen kohdistuu niihin organisaation prosesseihin 

ja toimintamalleihin, joilla vaikutetaan tiedon luontiin, poimintaan ja hyödyntämiseen. 

Tiedolla johtamisen tavoitteena on osaltaan hallinnoida osaamista, joka mahdollistaa 

uuden tiedon syntymisen, jota hyödyntämällä ja jonka seurauksena organisaation 

toimintakyky paranee. Kyseessä on systemaattinen toimintakokonaisuus, jolla 
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kasvatetaan organisaation tietopääomaa. Kodifiointimalli ilmentää tiedon käsittelyä 

teknologia-avusteisesti, jossa tietomassa talletetaan ja hallitaan tietovarastoissa. 

Johtamisen kannalta tiedon tarkoituksenmukainen käsittely ja jalostaminen tarkoittaa 

määriteltyjä sekä tehokkaita prosesseja. Tiedolla johtamisen prosessien tarkoitus on 

mahdollistaa käyttökelpoisen tiedon tuottaminen, jota käytetään tavoitteellisessa 

johtamisessa ja päätöksenteossa organisaation asianmukaisessa kontekstissa. (Holma 

2005.) 

Organisaation strategia määrittää organisaation suuntaviivat, jotta se saavuttaa 

tavoitteensa. Tiedolla on strategian kannalta keskeinen merkitys, joten tiedon ja sen 

hallinnan pitäisi olla tärkeä osa organisaation strategista johtamista. Organisaation 

strategia määrittää sen, millainen tieto on organisaation menestymisen kannalta 

kriittistä. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 

olennaista on miten olemassaolevaa tietoa kyetään hyödyntämään organisaation 

toiminnassa sekä miten tietoa hyödynnetään organisaation johtamisessa. Organisaation 

toimintaa ja tuloksia mitataan yrityksissä tyypillisesti taloudellisilla mittareilla, 

julkishallinnossa esimerkiksi palveluilla ja niiden vaikuttavuudella. (Pulkkinen 2003.) 

Tasapainotetun tuloskortin avulla organisaation toimintaa lähestytään neljästä 

näkökulmasta: taloudellinen, asiakas, prosessit ja oppiminen. Näistä muodostuu 

mittaristo (kuvio 6), jota voidaan hyödyntää organisaation toiminnan arvioinnissa ja 

mittaamisessa (Sitra 2016, Kaplan & Norton 1996). 

 

Kuvio 6. Tasapainotettu tuloskortti (mukaillen SITRA 2016) 
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Tieto ja sen hyödyntäminen on kriittinen tekijä organisaation toiminnan kannalta. Uutta 

tietoa syntyy jatkuvasti, mikä on luonut johtamiselle uuden haasteen: miten 

organisaation johto kykenee omaksumaan ja hyödyntämään teknologian tuomat 

mahdollisuudet tiedolla johtamiselle. Lisäksi päätöksenteon problematiikkaan vaikuttaa 

juuri olennaisen tiedon löytäminen suuresta tietomassasta sekä johtajien tietoisuus siitä, 

millaista tietoa todella tarvitaan. (Laitinen 2009.)  

Menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää organisaation toiminnan ja strategisten 

tavoitteiden syvällistä ymmärtämistä. Johtamisen kannalta onkin kriittistä tunnistaa 

keskeiset prosessit ja näiden merkitys, jotta tietoa kyetään hyödyntämään 

(liike)toiminnan optimoinnissa ja esimerkiksi taloudellisen tuloksen parantamisessa. 

(Laihonen ym. 2013) Laitisen (2009) tutkimuksen mukaan tiedolla johtamista kuitenkin 

pyritään aidosti hyödyntämään, mutta toimintamallit ovat hajanaisia ja systemaattisuus 

on vähäistä. 

Nylanderin (2017) mukaan tiedolla johtamisen kypsyyttä voidaan kuvata 4-portaisella 

mallilla (kuvio 7): 

 

Kuvio 7. Tiedonkäsitysmalli (mukaillen Nylander 2017) 

Organisaation johtamista, suorituskykyä ja tehokkuutta voidaan mitata sillä, miten 

hyvin se suorittaa valitsemaansa strategiaa. Seurannan ja tulkinnan kannalta on tärkeää 
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määritellä tarvittavat mittarit, joiden perusteella voidaan arvioida tuloksia suhteessa 

strategiaan. Tulosten perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä sen suhteen, onko 

organisaatio oikealla suunnalla vai tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä. (Ståhle & 

Hannula 2004.) Toimintaa ja tuloksia kuvaavat mittarit tulisi kytkeä organisaation 

strategiaan, jotta mitattavien ja seurattavien kohteiden tulokset kertovat toiminnan ja 

strategian kannalta merkityksellistä tietoa. Palvelutuotannon tyypillisiä mittareita ovat 

Laihonen ym. (2013) mukaan esimerkiksi: 

 Taloudellinen menestys 

 Toiminnan laatu 

 Toiminnan volyymi 

 Osaaminen 

 Asiakkaiden pysyvyys 

 Toiminnan uudistumiskyky 

Sydänmaanlakka (2007) määrittelee tiedon johtamisen toiminnaksi, jossa tietoa 

kerätään, talletetaan, jalostetaan ja sovelletaan tavalla, joka on organisaation 

menestymisen kannalta merkityksellistä (kuvio 8). Simosen mukaan tiedolla johtamisen 

voidaan ajatella olevan toimintaa, jolla olemassa olevaa tietoa kehitetään edelleen 

organisaation toiminnan kannalta merkitykselliseksi pääomaksi. Merkityksellisyyttä 

tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi johtaminen, päätöksenteko, organisaation 

toiminnan ohjaaminen strategian mukaisesti ja tiedon soveltaminen. (Simonen 2012.) 
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Kuvio 8. Tiedon johtamisen viitekehys (mukaillen Sydänmaanlakka 2007, sivu 177) 

Kivisen (2008) mukaan tietoa hyödynnetään päätöksenteossa: mitä jalostuneempaa 

tietoa on käytettävissä, sitä parempia päätöksiä pystytään tekemään. Tätä määritystä 

tukee Valtiovarainministeriön tiedolla johtamisen käsikirja, jossa todetaan toiminnan 

tehokkaan kehittämisen olevan mahdollista vain silloin, kun käytettävissä on relevanttia, 

laadukasta tietoa omasta toiminnasta ja ympäristöstä. Tiedolla johtaminen mahdollistaa 

osaltaan toiminnan johdonmukaisen seurannan, palvelutuotannon laadun ja 

vaikuttavuuden arvioinnin, kokonaistuottavuuden ja -vaikuttavuuden sekä talouden 

ajantasaisen seurannan. Tiedolla johtamista pystytään hyödyntämään julkishallinnossa 

vertailemalla eri kuntien tuottamien palvelujen kustannusrakennetta. Esimerkiksi 

kuntien talouden kannalta on tärkeää tietää, mihin palvelutuotantoon suunnattujen 

resurssien kustannukset kohdistuvat suhteessa palvelujen tuottoon, käyttöön ja 

vaikuttavuuteen. (KuntaIT, Anttiroiko 2000.)  
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Tiedolla johtamiseen liittyvien tekijöiden suhteita on esitetty kuviossa 9 (Nylander 

2017). 

 

Kuvio 9. Tiedonkäsitysmalli (mukaillen Nylander 2017) 

Tiedolla johtamisen eräänä tavoitteena on tuottaa organisaation toimintaan lisäarvoa. 

Organisaation toiminnan riittävän laaja ja syvällinen tuntemus yhdistettynä tiedon 

hyödyntämiseen mahdollistaa tiedon avulla luotavan lisäarvon. Organisaation ja 

johtamisen kannalta on tärkeää tiedostaa, miten tietoon perustuva arvonluontilogiikka 

toimii. Organisaation on siis toiminnoissaan hyödynnettävä tietoa siten, että siitä 

muodostuu arvoa organisaatiolle sekä sidosryhmille, joita ovat esimerkiksi asiakkaat ja 

omistajat. (Laihonen ym. 2017.)  

Tiedon tuottamaa arvoa voidaan kuvata seuraavasti: Organisaation toiminnan kannalta 

merkityksellistä tietoa on se, mikä tukee organisaation strategiaa. Tällöin tietoa voidaan 

hyödyntää. Silloin, kun merkityksellistä tietoa hyödynnetään se tuottaa organisaatiolle 

arvoa, joka realisoituu strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa. Tiedon 

arvonluontilogiikkaa on esitetty kuviossa 10. 
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Kuvio 10. Tiedon arvonluontilogiikka 

Tiedolla johtaisen suunnittelussa on olennaista kiinnittää huomiota siihen, mitä tietoa 

tarvitaan, jotta organisaatio voi toimia tehokkaasti siten, että sillä on käytössään 

johtamisen kannalta ajantasaiset sekä tarkoituksenmukaiset tiedot (KuntaIT).  

Sitra (2014) on määritellyt tietojohtamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa strategisen 

johtamisen työkaluksi. Tietojohtamista käytetään jalostetun tiedon tuottamiseen 

päätöksenteon tueksi. Tietojohtamisen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa tietoa 

muun muassa asiakasanalyysien ja hyvinvointi-indikaattorien avulla. Sitran 

tietojohtamisen mallissa eräänä tavoitteena on pystyä arvioimaan palvelujen käyttöä, 

kustannuksia ja tuoda ennustettavuutta hyvinvointipalvelujen kysyntään, jonka 

perusteella pystytään kohdentamaan resursseja järkevästi. (Sitra 2014.) 

Tietoa voidaan käyttää vallan välikappaleena, tuolloin tarkoitetaan tiedon jakamista ja 

jakamattomuutta. Tiedolla johtamiseen liittyvissä haasteissa voidaan nähdä seuraavat 

ulottuvuudet: todellinen tiedon puute, tiedon kulkuun liittyvät rajoitukset, 

osaamattomuus käsitellä ja analysoida olemassa olevaa tietoa sekä osaamattomuus 

hyödyntää jalostettua ja analysoitua tietoa.  

Julkisella sektorilla terveydenhuollossa ongelmana tiedon hyödyntämisessä 

johtamisessa on tiedon käyttö (tietoa ei käytetä), osaamattomuus tiedon analysoinnissa 

sekä analysoidun tiedon hyödyntämättömyys esimerkiksi päätöksenteossa ja 

suunnittelussa. (Rytilä 2011.) Simonen on havainnut samantyyppisiä haasteita tiedolla 

johtamisessa: tietoa on olemassa, mutta johtajat eivät hyödynnä sitä, jolloin keskeinen 

ongelma on johdon asenne tiedolla johtamiseen. Lisäksi, vaikka asenne ja ymmärrys 
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tiedolla johtamisen merkityksellisyyteen olisikin myönteinen, voi tiedon todellinen 

hyödyntäminen päätöksenteossa jäädä kyseenalaiseksi. (Simonen 2012.) 

Julkishallinnossa tiedolla johtamisessa voidaan erottaa selkeästi kaksi pääfunktiota: 

 Mitä palveluja tarjotaan, mikä on palvelun sisältö, kenelle palvelut suunnataan 

ja mikä on palvelujen määrä 

 Miten palvelut järjestetään ja tuotetaan 

Lisäksi voidaan todeta erityisesti nykyinen taloustilanne huomioiden, että tiedolla 

johtamisen selkeä tavoite on kokonaishyödyn optimointi. (KuntaIT.) 

Valtiovarainministeriön tuottamassa tiedolla johtamisen käsikirjassa esitetään julkisiin 

palveluihin liittyvät päätöksenteon päätehtävät seuraavasti (kuvio 11): 

 

Kuvio 11. Julkisten palvelujen päätöksenteon kysymykset ja vastaukset (mukaillen KuntaIT, sivu 12) 

Sitran (2014) on määritellyt tietojohtamisen prosessin kuvion 12 mukaisesti. Sitran 

mukaan tietojohtamisen malli sosiaali- ja terveyspalveluissa keskittyy siihen, että tietoa 

tuotetaan ensisijaisesti strategisen johtamisen tueksi.  
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Kuvio 12. Tietojohtamisen malli (Sitra 2014, sivu 11) 

Ohjaavana elementtinä käytetään organisaation pitkän aikavälin tavoitteita, joista 

muodostuu johdon tietotarpeet. Nykyisessä ja myös ennustettavissa olevassa 

taloudellisessa tilanteessa on erittäin tärkeää kyetä suunnittelemaan ja kohdentamaan 

palveluja sekä rakenteita sinne, missä ne tuottavat parhaiten ja toisaalta sinne, missä 

palveluilla voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Strategisessa johtamisessa 

ja suunnittelussa on olennaista huomioida resurssit, palvelut ja niiden tarvitsijat sekä 

edellämainittuihin tekijöihin liittyvät ennusteet kokonaisvaltaisesti. Tehokas tietojen 

hyödyntäminen johtamisen välineenä edellyttää usein tietojen yhdistämistä useista eri 

tietolähteistä. Tietojen yhdistämisen lisäksi on pystyttävä identifioimaan se tieto, jolla 

on todellista merkitystä organisaatiolle. (Sitra 2014.) 

Tietoon kytkeytyvä johtaminen ja siihen liittyvät haasteet ovat eräs keskeinen 

tietojohtamisen tutkimuskohde. Tutkimuksellisesti ja käsitteenä tietojohtaminen 

yhdistää erilaisia tietoon ja sen hallintaan, aineettomaan pääomaan, johtamiseen ja 

liiketoimintaan liittyviä teemoja. (Laihonen 2009.) 

2.6 Teknologia mahdollistajana 

Tutkimuksen kontekstissa tiedolla johtamisessa keskitytään lähtökohtaisesti  

tietojärjestelmissä ja tietovarastoissa olevaan tietoon ja sen hyödyntämiseen 

johtamisessa. Tietotekniikka on osatekijä, väline ja mahdollistaja tiedolla johtamisen 

alueella (Kivinen 2008). 

Yleensä organisaatioissa on hyödynnetty operatiivisiin järjestelmiin talletettua tietoa 

päivittäisen ydintoiminnan aktiviteetteihin. Tiedolla johtamisessa tietoa kerätään useista 

lähteistä ja talletetaan tietovarastoon. Tietovaraston arkkitehtuurin mallinnuksessa, 



19 

 

suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää tunnistaa kuviossa 13 esitetyt abstraktiotasot, 

jossa kullakin kerroksella on oma toiminnallinen funktio. Kerrosten välille on toteutettu 

rajapinnat, joiden kautta tiedon välitys tapahtuu. Alimmalla tasolla (tiedon tuottaminen) 

on erilaiset tietolähteet, joita voivat olla esimerkiksi organisaation sisällä tai 

ulkopuolella olevat tietokannat. Tiedon jalostustasolla tietoa poimitaan tietolähteistä 

ETL (Extract-Transform-Load) -välineellä organisaation tietovarastoon. Tietovarastossa 

olevasta tiedosta voidaan muodostaa moniulotteisia ’tietokuutioita’, joihin pystytään 

kohdistamaan esimerkiksi tiedon louhintaa ja porautumista. Louhintaa käytetään muun 

muassa tietojen luokitteluun ja ennustamiseen. (KuntaIT.) Rytilän (2011) mukaan 

tiedon louhinnalla tarkoitetaan tietolähteistä poimittavaa tietoa, jota hyödynnetään 

organisaation päätöksenteon tukena.  

Ylimpänä arkkitehtuurissa on tiedon esitystaso. Tiedon esitystasolla voi olla useita 

kerroksia sen mukaan, millaisia tietotarpeita ja mittaristoja organisaatiossa on määritelty 

ja miten tietoa halutaan hyödyntää (KuntaIT). 

 

Kuvio 13. Tietojohtamisen tavoitteellinen arkkitehtuuri (mukaillen KuntaIT, sivu 27) 
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3 TIEDOLLA JOHTAMISEN MERKITYS 

3.1 Tiedon hyödyntäminen organisaation johtamisessa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palvelurakenteen uudistusta on suunniteltu jo 

pitkään. Sote-uudistuksen eräänä tavoitteena on saada kasvavat sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannukset (kuvio 14) hallintaan sekä pitkällä aikavälillä varmistaa 

resurssien riittävyys suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. (THL 2018.). 

 

Kuvio 14. Terveydenhuollon menot vuosina 2000–2016 vuoden 2016 hinnoin, milj. euroa (THL, 

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2016) 

Terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden tavoitteena on paitsi vastata 

palvelutarpeeseen, myös toteuttaa lakisääteisiä velvoitteita ja/tai mahdollistaa palveluja 

tuottavaa liiketoimintaa. Tiedon merkitys ja hyödyntäminen terveyspalveluja tuottavien 

organisaatioiden strategisessa johtamisessa on kiistaton (kts luku 5). 

Tietoon, tietämykseen ja näiden hallintaan liittyvät tehokkaat prosessit ovat 

välttämättömiä terveydenhuollon johtamisessa ja päätöksenteossa. Tiedolla johtamisella 

voidaan parantaa merkittävästi organisaation tehokkuutta ja toimintakykyä. Tiedolla 

johtamiseen littyy vahvasti tiedon kerääminen erilaisista tietolähteistä, tiedon 
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tarkoituksenmukainen jalostaminen ja kultivoidun tiedon hyödyntäminen organisaation 

toiminnassa. (Myllärniemi ym. 2012.) 

Tietojohtamiseen liittyvät prosessit tulee kytkeä organisaation strategisiin 

ydintoimintoihin ja liiketoimintaprosesseihin, jotta tiedon hyödyntäminen organisaation 

johtamisessa on aidosti mahdollista. Sitra (2014) kuvaa tietojohtamisen prosessin 

seuraavasti (kuvio 15): 

 

Kuvio 15. Tietojohtamisen prosessi (Sitra 2014) 

Organisaation tehokkuutta voidaan määritellä yhteistyökyvyllä ja organisaation 

prosesseilla. Näistä on muodostunut tarve uudenlaisille toimintamalleille ja 

toimintatavoille johtaa organisaatioiden toimintaa. Tähän liittyy olennaisesti tiedon 

kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen. Tiedolla johtamisella on keskeinen rooli 

organisaation suorituskyvyn tarkastelussa ja arvioinnissa. (Laihonen & Sillanpää 2014.) 

Organisaation strateginen johtaminen ja strategisesti oikeat valinnat antavat 

organisaatiolle mahdollisuuden toimia tehokkaasti ympäröivien muutosten keskellä. 

Strateginen johtaminen edellyttää, että organisaatiolla on käytettävissään validia tietoa 

sekä sisäisestä toiminnasta että ulkoisista organisaation toimintaan vaikuttavista 
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tekijöistä. Tietoa voidaan hyödyntää erilaisten analyysien ja skenaarioiden 

tuotttamisessa, joita hyödynnetään päätöksenteossa. Ilman jalostettua tietoa 

päätöksentekoon voi sisältyä riskitekijöitä, jotka johtavat organisaation kannalta 

epäsuotuisaan lopputulokseen. (Huotari 2009.) 

Kivisen (2008) mukaan tiedolla johtaminen on organisaation strategisten tavoitteiden 

mukaista suunnitelmallista organisaatiota edistävää toimintaa. Greiner ym. (2007) ovat 

tutkimuksessaan todenneet, että tiedolla johtamisen lähtökohtia ja tavoitteita on 

arvioitava ja pohdittava huolella, jotta sillä olisi organisaation toiminnan ja tavoitteiden 

kannalta haluttu vaikutus. Greiner ym. huomauttavat, että tiedolla johtamisen 

suunnittelussa ja strategiassa on tärkeää tehdä valinnat huomioiden organisaation 

toimiala. Mikäli tiedolla johtaminen toteutetaan huonosti, se kuluttaa enemmän kuin 

tuottaa ja sillä voi olla organisaatiolle jopa haitallinen vaikutus. 

Tieto, joka organisaatiolla on käytettävissään on tyypillisesti kompleksista. Jotta 

organisaatio voi kehittyä ja menestyä, sen on jalostettava prosesseja, joilla tietoja 

poimitaan, käsitellään, analysoidaan, tulkitaan ja hyödynnetään strategisten päämäärien 

saavuttamiseksi. Efektiivinen johtaminen ei voi perustua mielipiteeseen, johtamisen 

tärkeä väline on tieto ja sen hyödyntäminen siten, että se tukee organisaation strategisia 

valintoja. (Rytilä 2011.) 

Organisaatoiden menestykseen vaikuttaa olennaisesti eri lähteissä olevan tiedon käyttö 

ja hyödyntäminen organisaation toimintaa ja kilpailukykyä tukevalla tavalla (Anttiroiko 

2000). Tietoon ja sen hyödyntämiseen johtamisessa tulee kehittää tehokkaat ja 

optimoidut toimintaprosessit. Tietojohtamisessa prosessien vaikutus korostuu 

strategisella tasolla organisaation strategiaa tukevina prosesseina. (Rytilä 2011.) Tiedon 

merkitys on huomioitava organisaation strategisena voimavarana. Strategisilla 

tietoprosesseilla vaikutetaan syvällisesti ja pitkällä aikajänteellä organisaation 

tuloksellisuuteen ja toiminnan vaikuttavuuteen. Julkishallinnon organisaatioiden sekä 

yritysten keskeinen tehtävä on tiedostaa olennaisen tiedon tarve, tuottaa, jalostaa ja 

hyödyntää tietoa toimintaa ja strategiaa tukevalla tavalla. (Anttiroiko 2000.) 
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3.2 Tiedolla johtamisen strateginen merkitys terveydenhuollossa 

Terveydenhuollon organisaatioiden tiedolla johtamisen tutkimusta on tehty vain vähän. 

Tehtyjen tutkimusten tulokset osoittavat, että tiedolla johtamisen merkitys ymmärretään 

mutta sen varsinaisen potentiaalin hyödyntäminen on toistaiseksi ollut verrattain 

vaatimatonta. (Kivinen 2008.) 

Julkisen terveydenhuollon yksiköitä kuvastavat selkeät ja tarkat roolitukset, tehtävät ja 

vastuualueet, jotka muodostavat hierarkisen järjestelmän, kokonaisuuden. Tieto liikkuu 

organisaatiohierarkian mukaisesti tasolta toiselle. Lisäksi tieto on tarkoin määriteltyä ja 

se kommunikoidaan eksplisiittisesti. Tiedolla johtamisen näkökulmasta tällainen 

ympäristö on haasteellinen ja voi osaltaan vaikeuttaa tiedolla johtamisen potentiaalia, 

koska tavoitteena on olemassa olevan hallittavuus ja pysyvyys. (Kivinen 2008.) 

Julkishallinnon ja yksityisen organisaation erona on selkeästi toiminnan läpinäkyvyys, 

lainsäädäntö ja julkinen verovaroin ohjattu toiminnan rahoitus ja sen myötä toiminnan 

ohjaus. Tällä on merkittävä vaikutus strategiaan, toimintaan sekä palvelujen 

tuottamiseen ja saatavuuteen. (Kivinen 2008, Johanson 2009, Rannisto 2005, Van 

Beveren 2003.)  

Strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun sisältyy nykytilan arviointi, siihen liittyvät 

haasteet ja organisaation visio tulevaisuudesta. Lainsäädännön muutoksilla on suora 

vaikutus myös julkishallinnon terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon ja kuntien 

taloudellisiin muutoksiin täytyy varautua, niihin on reagoitava nyt ja tulevaisuudessa 

tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. (Rannisto 2005.) Jotta muutoksiin pystyttäisiin 

reagoimaan tehokkaasti ja ajoissa, organisaatioiden on kerättävä toiminnan kannalta 

tarkoituksenmukaista tietoa, jota jalostamalla ja hyödyntämällä pystytään tuottamaan 

skenaarioita organisaation toiminnasta erilaisissa muutostilanteissa. Tiedolla johtaminen 

ja tiedon hyödyntäminen ovat keskeisiä vaikuttavia tekijöitä terveyspalveluja tuottavien 

organisaatioiden päätöksentekoprosesseissa. 

Huotarin väitöskirjassa (2009) todetaan tiedon keräämisen ja jäsentämisen merkitsevän 

tiedon poimintaa erilaisista organisaation kannalta merkityksellisistä lähteistä, kuten 

toimintaympäristöstä ja yhteiskunnallisesta tilanteesta. Poimittu tieto jalostetaan ja 

arvioidaan, miten sitä voi hyödyntää organisaation toiminnassa. Huotari korostaa 
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organisaation strategian kannalta tärkeän tiedon hyväksikäyttämistä päätöksenteossa, 

tulevaisuuden ennustamisessa sekä ennakoinnissa. Olennaista on keskittyä nimenomaan 

johtamisen kannalta kriittiseen tietoon. (Huotari 2009.) 

Tiedolla johtamiseen liittyy olennaisesti tiedon merkityksen ymmärtäminen, jolloin 

tiedon hyödyntäminen tulee mahdolliseksi. Organisaatiolle merkityksellisen tiedon 

hyödyntäminen realisoituu organisaation johtamisessa toiminnan kehittämisenä, joka 

perustuu aidosti olemassa olevaan jalostettuun tietoon organisaation liiketoiminnasta ja 

niistä ulkoisista tekijöistä, joilla on vaikutusta organisaation toimintaan. (Laihonen ym. 

2013.) Kuviossa 16 on esitetty tiedon hyödyntämisen porrasmalli. Kuvio havainnollistaa 

myös tiedolla johtamiseen liittyvän problematiikan; perustasolla pystytään toteamaan 

jonkun asian tapahtuneen, seuraavalla tasolla ymmärretään tiedon perusteella miksi näin 

tapahtui. Kolmannella tasolla tiedon perusteella pystytään luomaan skenaarioita ja 

ennustamaan tulevaa malliin valittujen parametrien toteutessa. Ylimmällä tasolla 

tehdään tietoon perustuen tietoisia päätöksiä ja tiedon avulla ohjataan toimintaa. 

Kuvion perusteella voidaan todeta, että mitä ylemmäs portaikolla noustaan sitä 

haasteellisemmaksi toiminta muuttuu, mutta samalla organisaation tiedosta saatava 

hyöty ja arvo kasvaa. (Gartner 2012.). 

 

Kuvio 16. Tiedon hyödyntämisen portaat (mukaillen Gartner 2012) 
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Rytilä esittää väitöskirjassaan (2011) tiedon louhinnan olevan keskeinen tekijä 

tietoperusteisessa johtamisessa. Lähtötietoihin ja tiedon louhintaan liittyy kuitenkin 

riskejä: onko lähtötietojen tallennuksessa tapahtunut virheitä: onko samoja tietoja 

syötetty moneen paikkaan ja mikä on tiedon ylläpidon master-järjestelmä? Poimitaanko 

tietoja oikein ja oikeasta paikasta? Esimerkiksi potilastietojärjestelmät ovat erittäin 

laajoja ja kompleksisia järjestelmiä, jolloin virheiden mahdollisuus kasvaa ilman erittäin 

tarkkaa ja huolellista tiedon louhinnan suunnittelua. Virheellisten ja ei-ajantasaisten 

tietojen käyttö päätöksenteossa johtaa ei-toivottuihin päätöksiin. (Rytilä 2011.) 

Van Beveren (2003) toteaa, että terveydenhuollon organisaatioiden täytyy kerätä sekä 

kliinistä että markkina-tietoa, jota jalostetaan päätöksentekoa varten. Tieto voidaan 

edelleen kehittää palveluiksi ja parantaa kilpailuetua. Samalla Van Beveren korostaa 

terveydenhuollon asiakaskeskeisyyttä, asiakas voidaan osallistaa hoitoon jakamalla 

tietoa ja näin mahdollistaa myös asiakkaan osallistuminen päätöksentekoon. Van 

Beverenin mukaan tämä on perusta asiakaskeskeiselle hoitosuhteelle. Van Beveren 

näkee tarpeelliseksi myös tiedon jakamisen terveydenhuollon toimijoiden välillä osana 

uutta, asiakaskeskeistä toimintakulttuuria. 

Sitran (2014) mukaan ulkoisista lähteistä poimittu tieto on merkityksellistä erityisesti 

organisaation strategisella tasolla. Terveyspalveluja tuottavissa organisaatioissa ulkoisia 

tietolähteitä on runsaasti ja ne on ryhmitelty Rytilän (2011) väitöskirjassa seuraaviin 

osa-alueisiin: kilpailu-, asiakas-, teknologia-, säädös-, talous- ja sosiokulttuurinen osa-

alue.  

Julkisen terveydenhuollon toimijoiden strategioihin vaikuttaa ratkaisevasti muun 

muassa lainsäädännölliset tekijät, verotus, palvelujen tuottamisvastuu, väestörakenne, 

kansantalous, liiketoimintaympäristö ja edellä mainittuihin liittyvät erilaiset muuttujat ja 

ennusteet. Terveydenhuollon strategisen tason johtamisen kannalta on tärkeää kyetä 

tunnistamaan tietoon perustuva ennustaminen (toisin sanoen miten tietyt parametrit 

käyttäytyvät tulevaisuudessa). Poimitusta tiedosta tunnistetaan kriittinen toiminta ja 

tapahtumat. Tietojen luokittelu mahdollistaa porautumisen tarkemmin haluttuun osa-

alueeseen ja sen tarkasteluun. Viimeisenä osa-tekijänä on tiedon perusteella tapahtuva 

toiminnan optimointi. Strategisen tason johtamisessa tulisi hyödyntää kaikkia edellä 
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mainittuja tekijöitä, jotka osaltaan mahdollistavat tietoon perustuvan toiminnan 

ohjaamisen ja johtamisen valitun strategian mukaisesti. (Rytilä 2011.) 

Väitöskirjassaan Laihonen (2009) esittää terveydenhuollon fundamentaaliksi 

kysymykseksi tietojohtamisen kannalta seuraavan: mikä on toiminnan kannalta 

olennaista tietoa? Olennaisia tietojohtamiseen liittyviä teemoja terveydenhuollossa ovat 

tiedon tuottaminen, varastointi ja hyödyntäminen organisaation toiminnan kannalta 

tarkoituksenmukaisesti. Laihonen korostaa tietojohtamisen hyödyntämistä 

terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja koko terveysjärjestelmän 

ohjaamisessa. Terveydenhuollon tietojohtamisessa avainasemassa ovat ydinprosessit, 

jotka tuottavat tietoa niin operatiiviselle tasolle ja prosesseille kuin johtamiseen ja 

päätöksentekoon. Laihosen väitöskirjassa paneudutaan paitsi terveydenhuollon 

organisaation tietojohtamiseen myös laajemmin alueellisella (kunta) tasolla tapahtuvaan 

strategiseen ohjaukseen. Tietojohtaminen on keskeinen tekijä sekä yksittäisissä 

organisaatioissa että laajassa mittakaavassa terveydenhuollossa nyt ja tulevaisuudessa. 

Ajantasaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tarvitaan jatkuvasti päätöksenteossa, 

johtamisessa sekä strategian mukaisen toiminnan mahdollistajana. (Laihonen 2009.) 

Terveydenhuollossa tiedon hyödyntämisen potentiaalia on käytetty suhteellisen vähän. 

Tietoa on olemassa ja saatavilla runsaasti, mutta sen hyödyntäminen on ollut 

vaillinaista. Vakiomuotoiset johtamisessa tarvittavat mittarit ovat puutteellisia, mikä 

vaikuttaa tiedolla johtamisen tehokkuuteen. Rytilä (2011) korostaa prosessilähtöisyyttä 

terveydenhuollon johtamisen tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Terveydenhuollon merkityksellinen tiedolla johtaminen vaatii tehokkaita ja optimoituja 

prosesseja. Organisaation eri tasoille on luotava tarkoituksenmukaiset toimintamallit, 

jotka mahdollistavat tiedon keräämisen, jalostamisen ja hyödyntämisen toiminnan 

kannalta järkevällä tavalla. Rytilä painottaa tiedon hyödyntämistä terveydenhuollon 

johtamisen ja palvelutuotannon suunnittelun välineenä laajassa mittakaavassa sekä 

mikro- että makrotasoilla. Terveydenhuollon strategisen tason johtamisessa tarvitaan 

tietoa liiketoiminnasta, toimialan eri tekijöistä, politiikan vaikutuksista ja 

yhteiskunnallisista muutoksista. Strategisen tiedolla johtamisen tavoitteena 

terveydenhuollossa on tuottaa relevanttia tietoa päätöksentekijöille nykyhetkeen ja 

pitkällä aikavälillä. (Rytilä 2011.) 



27 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Aineiston keruu 

Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena (teemahaastattelu). 

Tutkimusmenetelmäksi valitsemallani puolistrukturoidulla haastattelulla eli 

teemahaastattelulla on mahdollista perehtyä tutkittavaan ilmiöön. Teemahaastattelussa 

korostuu haastateltavien tulkinnat sekä heidän antama merkitys asioille. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa korostuu joustava tutkimuskäytäntö sekä tutkimusprosessi. 

Samalla laadullisen tutkimuksen tulokset voidaan nähdä tulkinnaksi, joka heijastaa 

haastateltavien todellisuutta. Laadullisen tutkimuksen eräs keskeinen näkökulma on 

kokonaisvaltaisuus, eli tutkittava ilmiö nähdään kokonaisuutena tietyssä kontekstissa. 

(Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne, Paavilainen 2014). Tutkittavan aineiston 

kokoa ja määrää arvioitaessa tulee varmistaa ensinnäkin se, että materiaalia on 

riittävästi. Laadullisessa tutkimksessa olennaista on rajata tutkittava aineisto 

määrällisesti järkeväksi ja tutkia sitä huolellisesti. Perussääntö aineiston riittävyydelle 

liittyy aineiston kyllääntymiseen eli saturoitumiseen. Silloin, kun aineistosta ei saada 

enää uutta informaatiota voidaan todeta saturaatiopisteen olevan saavutettu. (Eskola & 

Suoranta 2001.).  

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan haastattelun hyviä puolia ovat joustavuus ja 

mahdollisuus sijoittaa haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin. Haastattelun aikana 

voidaan myös täsmentää ja pyytää selvennyksiä saatuihin vastauksiin. 

 

Teemahaastattelun eduksi luetaan haastattelun vapaamuotoisuus, eli haastattelija ei hae 

juuri tiettyjä vastauksia vaan antaa haastateltavalle tilaa kuvata tilanne juuri siten, miten 

haastateltava asian näkee ja kokee. Haastattelija pyrkii siis muodostamaan 

kokonaiskuvan tietyssä kontekstissa tutkimusaiheen laajuudessa. Teemahaastattelussa 

haastattelija keskittyy olennaisen tiedon poimintaan haastattelun aiheista. Haastattelijan 

kannattaa pyrkiä luomaan luottamuksen ilmapiiri jo varhaisessa vaiheessa haastattelua,  

tämä mahdollistaa  mahdollisimman aidot vastaukset; haastateltava ei yritä pohtia 
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’oikeita’ vastauksia haastattelun teemoihin. Haastattelun aikana tutkija voi 

muistiinpanojen lisäksi havainnoida informantin tapaan reagoida eri teemoihin. 

Haastattelun aikana voidaan myös täsmentää ja pyytää selvennyksiä saatuihin 

vastauksiin. Teemahaastattelun tulee sen vapaamuotoisuudesta huolimatta keskittyä 

tutkimuksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiin asioihin. (Lincoln & Guba 

1985) 

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija siis määrittää haastatteluteemat sekä päättää 

myös niiden esittämisjärjestyksen joka voi vaihdella tarpeen mukaan. Menetelmän 

etuihin kuuluu, että tutkija voi ohjata haastattelua jättäen kuitenkin haastateltavalle 

riittävästi tilaa. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005). Teemahaastattelu nimensä 

mukaan keskittyy teemoihin joka mahdollistaa tutkittavan ilmiön syvällisen käsittelyn 

haastattelun aikana. (Hirsjärvi & Hurme 2011) 

 

Tutkimuksen osallistumiskriteerinä oli, että haastateltavien tulee olla siinä asemassa, 

että heidän päätöksillä on merkittävä vaikutus organisaation strategiaan ja strategiseen 

johtamiseen. Tehdessäni tutkimussuunnitelmaa ja suunnitellessani haastatteluja kartoitin 

Oulun alueen terveyspalveluja tuottavia organisaatioita ja johtotason henkilöitä. 

Esikartoituksen jälkeen soitin erikseen jokaiselle potentiaaliselle haastateltavalle. 

Kerroin kullekin informantiksi suostuneella tutkimuksen taustan sekä miksi olen 

tekemässä tutkimusta. Samalla kerroin haastattelu-menetelmästä (äänitys) sekä 

tutkimuksen eettisestä näkökulmasta, eli informantin luottamuksellisuuden ja 

anonymiteetin suojasta sekä vapaaehtoisuudesta. Puhelun aikana sovittiin haastattelun 

ajankohta ja paikka.  

 

Tutkimukseen haastateltavaksi suostui Oulun alueen perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon palveluja tuottavien organisaatioiden johtavassa asemassa tai 

johtoryhmässä olevia henkilöitä. Tutkimusta varten haastateltiin kymmenen (n=10) 

informantiksi suostunutta henkilöä. Ennen haastattelua informanteille lähetettiin 

tutkimussuunnitelma, teemahaastattelurunko (liite 1) sekä ’tiedote tutkimukseen 

osallistuville’ (liite 2). Tiedotteessa todetaan mm. seuraavaa: ”Lainaukset ovat 

kirjoitettu siten, että minua tai työnantajaani ei voida tunnistaa tekstistä”. Ennen 

haastatteluja suoritettiin kaksi esihaastattelua, jossa testattiin teemahastattelurunkoa. 
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Teemahaastattelurunkoon ei tehty muutoksia varsinaisuun haastatteluhin esihaastattelun 

jälkeen. Huolehdin asianmukaisesti myös organisaatiokohtaisesta tutkimuslupa-

hakemuksesta, mikäli haastateltavan organisaatio sellaista edellytti.  

 

Toteutin kunkin haastattelun samalla formaatilla, eli ennen haastattelujen aloitusta 

kertasin informantille tutkimuksen eettiset näkökulmat ja mainitsin, että informantilla 

on oikeus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa, niin halutessaan. 

Haastattelussa käytin kahta (2) iPhone6 älypuhelinta, joihin haastattelut äänitettiin 

samansisältöisinä. Lisäksi tein kunkin haastattelun aikana muistiinpanoja. Kuhunkin 

haastatteluun varattiin aikaa 1 tunti. 

 

Haastattelujen jälkeen litteroin (äänitallenne tekstimuotoon) tallenteet iPad-

taulutietokoneen sanelu-ominaisuuden avulla. Litteroinnin jälkeen kuuntelin 

alkuperäiset äänitteet ja suoritin vertailun talletettuun tekstiin. Joitakin sanoja tai 

lauseita jouduin korjaamaan manuaalisesti sanelu-sovelluksen tulkintavirheen takia. 

Lopullinen ja tarkistettu teksti vastaa haastattelujen äänitettä.  Litteroidun aineiston 

sivumäärä on yhteensä 60. Haastattelut suoritettiin helmi-maaliskuussa 2017 Oulussa 

informatin valitsemassa paikassa. Tutkimustulosten raportoinnissa haastateltavat 

(tiedonantajat) on koodattu anonymiteetin säilyttämiseksi seuraavasti:  TA1...TA10. 

 

Tutkimukseen liittyvät teemat on suunniteltu ja valittu siten, että haastattelujen sisältö 

vastaa kattavasti tutkimusongelmaan eli tuottaa informaatiota tiedon merkityksestä ja 

sen hyödyntämisestä terveydenhuollon organisaatioiden strategisen tason johtamisessa. 

4.2 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysi on yleisesti käytetty menetelmä laadullisessa tutkimuksessa ja 

erityisesti silloin, kun halutaan kuvata tutkittavaa ilmiötä (Elo ym. 2014). 

Sisällönanalyysin lähtökohtana on kuvata tiettyä ilmiötä, mutta sisällönanalyysia ei 

käytetä ilmiöiden selittämiseen. Sisällönanalyysin avulla on mahdollista muodostaa 

esimerkiksi kategorioita ja käsitekartta tutkittavasta ilmiöstä. Käsitekartan avulla 

voidaan luoda kokonaiskuva tutkittavaan kohteeseen liittyvistä käsitteistä, joiden 

tarkoituksena on helpottaa ymmärtämään käsitteiden välisiä suhteita ja niihin 

mahdollisesti liittyviä hierarkioita. (Hoitotiede 2011, 23)  
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Sisällönanalyysiin kohdistuneesta kritiikistä huolimatta sisällönanalyysi antaa tutkijalle 

tiettyjä hyötynäkökulmia: se on menetelmänä aineisto-sensitiivinen ja lisäksi 

sisällönanalyysia voidaan pitää tutkimuksellisesti suhteellisen joustavana menetelmänä. 

(Elo & Kyngäs 2008) 

 

Aineiston sisällönanalyysi on mahdollista toteuttaa eri tavoin; tekemällä a) 

induktiivinen tai b) deduktiivinen sisällönanalyysi. Induktiivista lähestymistä käytetään 

yleensä silloin, kun aihe on suhteellisen tuntematon tutkijalle ja halutaan edetä aineiston 

ehdoilla. Deduktiivista lähetysmistapaa käytetään tyypillisesti silloin, kun aihe on 

tutkijalle ennestään tuttu. (Elo & Kyngäs 2008). Sisällönanalyysi on usein käyetty 

menetelmä hoitotieteen tutkimuksissa, kun tarkoitus on analysoida  esimerkiksi puhetta 

tai kirjoitettua tekstiä. (Hoitotiede 2011, 23) 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analysointimenetelmänä käytettiin induktiivista 

sisällönanalyysia. 

 

Molemmat analyysimallit perustuvat samoihin päävaiheisiin: 1) valmistelu, 2) tiedon 

käsittely ja 3) raportointi (Elo & Kyngäs 2008). Sisällönanalyysin päävaiheet ja 

analysointiprosessi on esitetty kuviossa 17. 
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Kuvio 17. Sisällönanalyysin prosessi (Elo & Kyngäs 2008) 

 

Analyysivaiheen aluksi haastatteluaneisto purettiin äänityslaitteelta sähköiseen muotoon 

tietokoneelle. Riittävän hyvän ja kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi aineisto 

luettiin useampaan kertaan (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005). Lukemisen aikana 

voi tehdä muistiinpanoja, joita voidaan myöhemmin yhdistellä tukemaan aineiston 

luokittelua (Corbin & Strauss 2012). Seuraavaksi haastatteluaineiston analyysissä 

noudatettiin aineistolähtöisen analyysin prosessia, eli aineisto jaotellaan osiin ja 

samantyyppiset teemat (sisällöt) yhdistetään, luokitellaan. (Mäkelä 1992, Corbin & 

Strauss 2012, Galletta 2012, Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2010) Aineiston 

luokittelu (teemoitus) mahdollisti kunkin haastattelurungon kysymyksen lähemmän ja 

yksityiskohtaisen tarkastelun. Teemoitus toteutettiin jakamalla aineisto 

haastattelurungon mukaisiin erillisiin tiedostoihin, joissa kunkin teeman 

merkitykselliset, tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset sanat tai lauseet merkittiin 
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väreillä. Jokainen haastattelurungon teeman sisällön teksti analysoitiin suhteessa 

tutkittavaan ilmiöön. Tekstuaalisen analyysin lisäksi aineiston sisällön analyysissä 

muodostettiin käsitekartta, joka mahdollistaa sekä osa-kokonaisuuksien että 

kokonaiskuvan hahmottamisen. Käsitekartta perustuu tutkielman keskeisiin käsitteisiin 

(kuvio 18). 

 

 

Kuvio 18. Käsitekartta 

Tekstuaalisen analyysin ja käsitekartan lisäksi aineisto luokiteltiin taulukko-muotoon 

(liite 3), jonka tarkoituksena on paitsi ilmentää tutkittavaa kohdetta myös kuvata 

loogisesti tutkimuksen eteneminen alikäsitteistä kohti tutkimuksen pääteemaa. 

Luokittelun (teemoittelu) tarkoituksena on kuvata, mitä haastateltavat ovat kustakin 

teemasta todenneet (Tuomi & Sarajärvi 2002). 
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Luokittelun ja käsitekartan avulla voidaan argumentoida eri näkökulmista tiedon ja sen 

hyödyntämisen merkitystä terveydenhuollon organisaation strategisessa johtamisessa. 

Tämän jälkeen aineisto konsolidoidaan (tiivistetetään), abstrahoidaan ja muodostettaan 

kokonaisuus, joka vastaa tutkimuskysymykseen. (Metsämuuronen 2006)  

 

Vertailevaa analyysia käytettiin  haastatteluteemojen ’sisällä’ olevan informaation 

arviointiin ja vertailuun, tavoitteena löytää samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tämä 

mahdollistaa teemojen sisäisen luokittelun sekä näkyvyyden siihen, mitä asiasta 

tiedetään ja toisaalta sen, mitä ei tiedetä. Aineiston tiivistämisessä keskitytään kuitenkin 

vain olennaiseen, eli tutkimuskysymyksen kannalta merkittävään informaatioon. 

(Corbin & Strauss 2012) Aiemmilla havainnoille, tiedoille tai oletuksille ei jätetty tilaa, 

kaikki analyysi perustuu vain ja ainoastaan haastatteluissa saatuun aineistoon. 

4.3 Tutkimuksen eettisyys 

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tieteellinen tutkimus edellyttää tiedeyhteisön tunnustamien 

toimintatapojen noudattamista. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan 

Tutkimustyössä tulee 1) noudattaa rehellisyyttä, 2) toteuttaa eettisesti kestävää 

tiedonhankintaa ja arviointia, 3) kunnioittaa ja tunnustaa toisten tutkijoiden työtä sekä 

antaa niille kuuluva arvo,  4) suunnitella, toteuttaa ja raportoida tuloksista tieteellisen 

tiedon vaatimusten mukaisesti, 5) hankkia tarvittavat tutkimusluvat, 6) sopia 

tutkimukseen osallistuvien oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista, 7) ilmoittaa 

mahdolliset rahoituslähteet ja sidonnaisuudet asiankuuluvalla tavalla, 8) tutkijan jäävätä 

itsensä arvioinneista ja päätöksentekotilaisuuksista, mikäli hänen katsotaan olevan 

esteellinen sekä 9) noudattaa tutkimuksessa ja tutkimusryhmässä hyvää henkilöstö- ja 

taloushallinnon menettelyä sekä huolehtia tietosuojasta. (TENK 2012)  

 

Tässä tutkimuksessa näitä tiedeyhteisön vaatimia ja tunnustamia lähtökohtia ja 

edellytyksiä on pyritty noudattamaan.  

 

Henkilöihin kohdistuvassa tutkimuksessa keskeisiä eettisiä periaatteita ovat 

informanttien suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys (Hirsjärvi & 

Hurme 2011). Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja haastateltavilla on 

oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen (TENK 2009). Ennen haastattelua 
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pyydetään organisaatiolta tutkimuslupa, jonka jälkeen haastateltavilta tietoon perustuva 

suostumus tutkimukseen osallistumiselle. Tutkimuksen aihe ja tarkoitus esitellään 

perustellusti haastateltaville siten, että haastateltava ymmärtää tutkimuksen tarkoituksen 

ja asemansa informanttina (Hirsjärvi & Hurme 2011). Tutkimukseen osallistuvien 

mahdollisiin lisäkysymyksiin on vastattava totuudenmukaisesti. Lisäksi tutkimukseen 

osallistuville (informantit) selvitetään tutkijan yhteystiedot, aineistonkeruun 

toteutustapa (teemahaastattelu) sekä aineiston käyttötarkoitus, säilytys ja jatkokäyttö. 

Tutkijan tulee välttää tuloksista tutkimuskohteelle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, 

lisäksi tutkijan tehtävänä on tuottaa uutta tietoa auktoriteetteja pelkäämättä. Tutkijan on 

noudatettava huolellisesti lähdeviittauksia, alkuperäistä aineiston tai materiaalin 

tuottajaa kunnioittaen. Tutkijan omana roolina on noudattaa eettisiä periaatteita 

huolellisesti. (TENK 2009) 

 

Tässä tutkimuksessa ei tutkita henkilöitä itsessään, vaan kuvatun kriteeristön (kts. luku 

4.1) mukaisesti valittuja johtotason henkilöitä haastatellen organisaatioita ja tiedon 

hyödyntämistä organisaation johtamisessa. Tutkimuksen kohteena on siis organisaation 

johtamistoimintaan (tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen organisaation 

strategisessa johtamisessa) liittyvät toimintamallit, joten tutkimuksen eettisyyteen 

liittyviä kysymyksiä tuleekin arvioida tästä näkökulmasta. Periaate-etiikan 

näkökulmasta tarkastelun kohteeksi nousee yhteisen hyvän tuottaminen ja 

oikeudenmukaisuus tutkimuksessa. Hyötyetiikan mukaan toiminnan seurauksena 

saavutetaan hyötyjä suhteessa haittoihin. (Keränen & Pasternack 2015)  

 

Tutkimus, tutkimusprosessi ja tutkimustulokset esitetään objektiivisesti ja tarkasti 

dokumentoiden, informantit anonymisoidaan eli haastateltavien henkilötietoja ei 

käsitellä, julkaista eikä talleteta. Tutkimustulokset esitetään siten, että haastateltavia tai 

heidän työnantajaansa ei pystytä yksilöimään tulosten perusteella. Tutkimustulokset 

esitetään totuudenmukaisesti siten, että niiden perusteella pystytään arvioimaan tulosten 

luotettavutta ja siirrettävyyttä (Lincoln & Guba 1985). 

 

Tutkimuksen tekijänä olen sitoutunut pitämään tutkimuksessa kuulemani 

luottamuksellisena ja tutkijaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Tutkimusmateriaalia ja 

lähdeaineistoa käytetään vain tämän tutkimuksen tarkoitukseen, eikä materiaalia 
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luovuteta missään vaiheessa kenellekään. Haastattelujen raakamateriaalit tuhotaan 

tutkimuksen päätyttyä ja tutkielman julkaisun jälkeen. Tutkimukseen ei liity sponsoreita 

eikä ulkopuolista rahoitusta, näin ollen tutkimus on neutraali ulkoisille intresseille.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksen tuloksia käsittelevässä osiossa esitän haastattelujen perusteella laaditut 

tulokset koskien tiedon merkitystä ja hyödyntämistä terveydenhuollon strategisen tason 

johtamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Analyysin perusteella tiedon hyödyntämisen pääluokat muodostuvat seuraavista 

tekijöistä: 1) Tulevaisuuden ennustaminen ja skenaariot  sekä 2) Strategiset mittarit ja 

tavoitteet. Näistä johdetaan yhdistävä luokka eli tietoa hyödynnetään strategisessa 

johtamisessa päätöksenteossa ja tiedottamisessa. Luokittelupolku aliluokista 

yhdistävään luokkaa on esitetty liitteessä 3. Tutkimuksen osa-alueita, tiedonantajien 

vastauksia ja tuloksia käsitellään seuraavissa luvuissa. 

5.1 Strateginen johtaminen 

Organisaation strategisen johtamisen tavoitteena määrittää organisaation toiminta-

ajatus, pitkän aikavälin tavoitteet, varmistaa strategian mukainen toiminta ja arvioida 

toimintaa. Organisaation strategiseen johtamiseen liittyy olennaisesti päätösten ja 

valintojen teko. Strategian luontiin ja strategisiin valintoihin sisältyy tieto sekä 

organisaation sisäisestä toiminnasta että ulkoisista tekijöistä. Ulkoisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi toimialan muut toimijat, lainsäädäntö, kilpailutilanne ja poliittiset tekijät. 

(Huotari 2009, Rannisto 2005) Kuviossa 19 on esitetty strategiseen johtamiseen 

vaikuttavia tekijöitä. 

Kuvio 19. Staregiseen johtamiseen vaikuttavat tekijät 
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Tutkimuksen osana selvitettiin organisaatioiden strategista johtamista. Tulosten 

perusteella voidaan todeta, että organisaation strategiaan ja strategisten tavoitteiden 

määrittelyyn vaikuttaa vahvasti organisaation tausta ja ’omistajuus’. Julkishallinnon 

organisaation omistajiksi voidaan katsoa kansalaiset ja yksityisellä sektorilla osakkeen 

omistajat (Johanson 2009). 

Strategian määrittelyssä erot julkishallinnon ja yritysmaailman väliset erot on nähtävissä 

lähinnä ylätasolla. Strategisiin valintoihin ja linjauksiin vaikuttaa yritysmaailmassa 

hallitus ja julkishallinnossa poliittinen koneisto. Haastattelujen perusteella on 

nähtävissä, että päätäntävaltaa on jalkautettu myös organisaation yksiköille: 

TA3: ”No tuota ensinnäkin me laaditaan koko konsernille iso strategia koskee kaikkia 

näitä liiketoiminta alueita ja siellä aika paljon peilataan sitten sitä toimintaympäristöä 

missä kukin toimiala on tällä hetkellä menossa” 

 

TA10: ”Tietenkin se strateginen johtaminen niin tota sieltä XXX yleiset linjaukset 

näihin strategioihin mutta sitten meillä siellä XXX on myöskin omia linjauksia ja 

strategisia tavoitteita mitkä sitten osa sopii meille ja osa mennään sen mukaan mut 

sitten meillä on myöskin niitä terveyden näkökulmasta niitä omia tavoitteita” 

 

Julkisen sektorin organisaatioiden strategavalinnoissa ja linjauksissa nousee esille 

ennalta määrätty syklisyys, eli poliittinen päätöksenteko joka liittyy vahvasti 

virkamiesvalmisteluun ja valtuustokausiin: 

 

TA7: ”Luottamuselimissä eli meidän hallituksessa ja myöskin sitten valtuustossa 

vahvistetaan eli sit siellä myöskin sitten tää poliittinen päätöksenteko koneisto jokaisen 

strategian aina vahvistaa mutta sehän aina valmistellaan virkamiesjohtoisesti” 

 

TA6: ”XXX itse asiassa nyt ollaan päättämässä uutta strategiaa uudelle aina XXX 

kausittain ja strategiset tavoitteet täytyy sitten ajatella mitä nämä tarkoittaa niinku 

sosiaali- ja terveys palveluissa” 
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Tulosten perusteella löytyy myös yhtäläisyyksiä sekä julkishallinnon että 

yritysmaailman strategisen johtamisen välillä; molemmissa huomioidaan muuttuva 

toimintaympäristö: 

 

TA3: ”Ja tuota me pyritään luomaan tässä kovinkin muuttuvassa tilanteessa se iso visio 

missä suuntaan yritys on aina menossa ja johdetaan siitä ne tuota jokaiselle 

liiketoiminta alueelle mut ennen kaikkea se toimintaympäristön analyysi korostuu tässä 

strategisessa suunnittelussa millä tavalla vastataan niihin muutoksiin ja tarpeisiin” 

 

TA5: ” Kuvaus strategisesta johtamisesta tietysti tehtävä on tuottaa nämä lakisääteiset 

vaativimmat palvelut ja tässä strategisessa johtamisessa minun mielestä nyt korostuu 

tää nopeasti muuttuva toimintaympäristö” 

 

Viisi informanttia kymmenestä totesi strategisen johtamisen haasteeksi muuttuvan 

toimintaympäristön eli organisaation ulkopuoliset tekijät; valtakunnan tasolla tehtävät 

päätökset, muutokset ja niiden vaikutuksen organisaation toimintaan, linjauksiin ja 

valintoihin. 

5.2 Tiedon kerääminen strategisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi 

Organisaation strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa tarvitaan tietoa. Tiedon 

määrä on valtava ja sitä on saatavilla lukuisista lähteistä (Kuvio 20). Tiedon keruuseen 

tulee määritellä prosessit ja se tulisi automatisoida tarkoituksenmukaisesti. (Anttiroiko 

2000) 
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Kuvio 20. Strategisen johtamisen tietolähteet 

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että terveyspalveluja tuottavilla 

organisaatioilla on käytössään tietovarastoja, joihin tietoa kerätään ja tuotetaan 

organisaation omista lähdejärjestelmistä. Tyypillisiä kerättäviä tietoja ovat toiminnan, 

talouden ja henkilöstöhallinnon tiedot. Tiedonlähteenä tai vertailutietona käytetään 

myös verrokkiorganisaatioita. Näiden lisäksi kaksi informanttia mainitsi erikseen 

tilattavat tutkimukset, joiden tuloksia voidaan hyödyntää johtamisessa. 

 

TA1: ”No meillä on aika paljon automatisoitu tiedonkeruuta eli se kerätään eri 

tietojärjestelmistä tietenkin tietojärjestelmiin se tieto syntyy henkilöstön kautta että että 

tuota mutta meillä on käytössä tämmönen XXX johon tieto kerätään automaattisesti eri 

tietojärjestelmistä mitä meillä meillä on taloustietoa operatiivista tietoa toiminnallista 

tietoa laadullista tietoa henkilöstöhallinnon tietoja.” 

 

Varsinaisten tietojärjestelmiin tulevan tiedon lisäksi kaksi informanttia kymmenestä 

mainitsi tiedonlähteeksi haastattelut ja kenttätyön. Kenttätyöllä informantit tarkoittivat 

asiakkaiden ja pontentiaalisten asiakkaiden luona käyntejä ja asiakasorganisaation 

päättäjien ja viranhaltijoiden haastatteluja. Haastatteluista saatua tietoa jaetaan 

organisaation sisällä esimerkiksi viikkopalavereissa ja raportoiden. 

 

Organisaatioiden omien tietojärjestelmien ja kenttätyön lisäksi tietoa kerätään lukuisista 

ulkoisista lähteistä. Ulkoisia tietolähteitä ovat informanttien mukaan esimerkiksi THL, 

tilastokeskus, sotkanet, STM, EK ja Kela. TA2 mainitsi ulkoisista tietolähteistä myös 

ostettavat (maksulliset) raportit toimialaan liittyen. 
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TA4: ”Terveystiedon niinkun keräämiseen sit me käytetään näitä TTL:n ja tai TTH:n 

tiedostoja kuntaliiton sitten on EK:n materiaalia niinkun eri aika monesta suunnasta 

tulee massoja”. 

 

Yksi informantti mainitsi paikkatiedon hyödynnettävyyden osana tiedonkeräämistä: 

 

TA9: ”Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus eli on käytetty siinä hyväksi 

monenlaista paikkatieto-asioita erittäin käyttökelpoinen täällä sote puolella” 

5.3 Tiedon ajantasaisuus 

Tiedon käyttämistä ja hyödyntämistä organisaation strategisessa johtamisessa ja 

päätöksenteossa edesauttaa tiedon ajantasaisuus. Lisäksi on huomioitava, että 

tietomassan kertyessä voidaan historiatietoa hyödyntää esimerkiksi erilaisten trendien 

tunnistamisessa. Tässä tutkimuksessa ja kysymyksenasettelussa näkökulmana on tiedon 

ajantasaisuus eli tiedon tuoreus. Ajantasaisen tiedon vaikuttavuutta on esitelty kuviossa 

21. 

 

 

 

Kuvio 21. Ajantasaisen tiedon vaikuttavuus (mukaillen Nylander 2017) 

Kaikki haastateltavat vastasivat käytössään olevan tiedon olevan kohtuullisen tai erittäin 

ajantasaista. Ulkoisista tietolähteista tulevista tiedoista kaksi informanttia (TA3 ja TA6) 

totesivat esimerkiksi sotkanetin tieojen olevan vanhaa, joskin luotettavaa tietoa.  
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Kolmen informantin (TA2, TA3 ja TA4) mukaan vanha tieto ei ole johtamisen kannalta 

kovinkaan relevanttia. 

 

TA4: ”Esimerkiksi kaikissa raportoinnissa niin kuukauden vanha tieto on jo mennyttä 

aikaa tää maailma muuttuu tällä hetkellä niin nopeasti ympäristö markkinat 

kilpailijoitten toimet poliittiset päätökset muuttujia on niin paljon et kyllä se täytyy olla 

koko ajan tuoretta” 

 

Tiedon ajantasaisuuden merkitykseen liittyy kuitenkin erilaisia näkökulmia, tarpeista 

riippuen. TA1, TA6 ja TA7 mainitsivat pitemmän aikavälin (esimerkiksi kuukausi tai 

neljännesvuosi)  raportoinnin, jolloin tavoitteena on nimenomaan nähdä tapahtumia 

pitemmän aikavälin seurannassa. Tällöinkin tietoa kerätään aktiivisesti mutta 

varsinainen tiedon tarkastelu tapahtuu harvemmin. 

 

Yrityksissä työskentelevien informanttien vastauksissa nousi esille kilpailijoiden toimet 

ja niiden seurannan tärkeys, jossa tiedon ajantasaisuus koettiin merkittäväksi. 

 

TA3: ”Mut sitten tietenkin niin kuin että päivittää kulloisenkin alueen kilpailutilannetta 

jos aattelee toiset tehneet tai kilpailijat rakentaneet uuden uusia toimipaikkoja niin 

pitää olla koko ajan hereillä että sen suhteen että että tuota niin onko tilanne 

muuttunut”. 

5.4 Tiedon luotettavuus 

Virheelliseen tai väärään tietoon perustuvat päätökset voivat olla organisaation 

toiminnan kannalta kohtalokkaita. Informantit pitivät käytössään olevaa tietoa 

luotettavana tai vähintään melko luotettavana. Informanttien mukaan tiedon 

luotettavuuteen liittyy kuitenkin useita tekijöitä, jotka voivat olla joko inhimillisiä tai 

teknisluontoisia. Tutkimustulosten perusteella tiedon luotettavuuteen vaikuttavat tekijät 

on kuvattu kuviossa 22. 
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Kuvio 22. Tiedon luotettavuuden tekijät 

 

Seitsemän haastateltavaa (TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8 ja TA9) mainitsi tiedon 

luotettavuuteen vaikuttavan tietolähteen eli mistä tieto on peräisin (esimerkiksi 

tietojärjestestelmä tai manuaalinen tallennus).  

 

TA4: ”Kyllä niinku pääsääntöisesti kyllä luotan ja me luotetaan siihen tietoon että 

tottakai että mistä ne tiedot tulee pidetään niitä luotettavana lähteenä” 

 

Tiedon käyttämiseen liittyen kaksi haastateltavaa (TA1, TA6) totesi, että on 

huomioitava tiedon kontekstisidonnaisuus ja tulkittava tietoa sen mukaisesti. 

 

TA1: ”Laadullisen tiedon osalta siihen liittyy aina aina tuota semmosia 

epävarmuustekijöitä joita että sitä tietoa täytyy vähän niinku tulkita siinä kontekstissa 

missä se on” 

 

Tiedon tuottajan merkitys tiedon luotettavuuten koettiin tärkeäksi. Tähän liittyy 

esimerkiksi vaatimus tarvittavien tietojen aktiivisesta kirjaamisesta lähdejärjestelmään. 

 

TA5: ”Raportointijärjestelmä tuottaa juuri niin eksaktia tietoa kuin se sinne on tuotettu 

ja tässä on se niinkun tietynlainen haaste että että onko sillä tiedon tuottajalla tai tai 
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raportoijalla sama insentiivi siihen tiedon oikeellisuuteen kun sillä joka sitten 

hyödyntää sitä vaikka johtamisen välineenä” 

 

TA9: ”Jos järjestäjä haluaa sieltä jotakin tietoja niin varmasti pitää olla jollakin 

tavalla jatkossa suorastaan pakote siihen että ne tiedot on merkittävä mitä halutaan” 

 

Tutkimustulosten perusteella myös tiedon käsittelyprosessi vaikuttaa tiedon 

luotettavuuteen. Samoilla kriteereillä tuotetut raportit mahdollistaa tietojen 

vertailtavuuden. 

 

TA3: ”Raportointia joka on jokaisella toimialueella niin tuota ne mää koen niinku 

hirveän luotettavaksi koska niitä on hinkattu vuosikausia että ne tehdään joka vuosi 

samalla tavalla periaatteessa että niitä vuosia voi verrata” 

5.5 Strategisen johtamisen mittaristo 

Seitsemän informanttia kymmenestä vastasi, että organisaation johtamisessa käytetyt ja 

luodut mittarit pohjautuu organisaation strategiseen tavoiteasetantaan. Kolme 

informanttia totesi, että eivät toistaiseksi pysty vastaamaan mittaristoon liittyvään 

kysymykseen. 

 

Terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden keskeiset mittarit on siis luotu strategisten 

tietotarpeiden perusteella. Mittareiden avulla pyritään tarkastelemaan toimintaa 

kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä sisäiset että ulkoiset tietolähteet. Haastattelussa 

nousi esille talouden ja toiminnan mittarit, lisäksi seurataan mm. henkilöstöön ja 

asiakkaisiin sekä asiakassegmentointiin liittyvää tietoa (kuvio 23) 

 

TA3: ”mittareita joita sitten seurataan vuositasolla että onko se suunnitelma nyt tai 

tavoite mikä on asetettu onko se lähtenyt siihen suuntaan olemme niinkun palasteltu” 
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Kuvio 23. Strategisen johtamiseen liittyvät mittarit 

Mittareiden seurantaa tehdään vaihtelevalla syklillä, tietotarpeesta riippuen osaa 

mittareista tiheämmin ja osaa esimerkiksi vuositasolla. Kolme informanttia (TA2, TA3, 

TA6) nosti esille mittareiden seurantaan liittyen liikennevalot, jossa värien perusteella 

voidaan arvioida toteutunutta suhteessa tavoitteeseen. Lisäksi seurannassa käytetään 

esimerkiksi prosentti-lukuja. 

 

Informanttien antamien vastausten perusteella voidaan todeta, että strategisen 

johtamisen mittaristo ja mittareista saatava tieto koetaan yhdeksi johtamisen välineeksi. 

 

TA6: ”johtoryhmän johtamisessa ja että mikä mittaristo niinku palvelee sitä ensinnäkin 

arvioimaan sitä palveluiden tarvetta asiakas näkökulmasta sitten sitä henkilöstön 

näkökulma osaamisen näkökulmaa ja tietenkin myös sitä taloutta vaikuttavuus 

näkökulmaa” 

 

Organisaation koosta ja rakenteesta riippuen mittaristoon ja mittareista saatavaan 

tietoon on aiemmin liittynyt myös haasteita. Tieto on ollut organisaation eri yksiköissä 
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siiloitunutta ja vain kyseisen yksikön käytössä. Tähän on kuitenkin reagoitu ja nykyisin 

tieto on konsernissa yhdessä paikassa keskitetysti (TA3). 

 

5.6 Merkityksellinen tieto strategisen johtamisen kannalta  

Strategisen johtamisen kannalta merkityksellistä tietoa on organisaation ylimpien 

elinten (hallitus, valtuusto) asettamat strategiset tavoitteet ja niihin liittyvä tieto. Viisi 

informanttia kymmenestä totesi, että eivät toistaiseksi pysty yksiselitteisesti tai täysin 

vastaamaan merkityksellisen tiedon määrittelyyn liittyvään kysymykseen.  

 

Keskeisiä haastatteluissa nousseita teemoja ovat talouden ja toiminnan luvut joiden 

perusteella pystytään arvioimaan toimintaa ja toiminnan suuntaa suhteessa tavoitteisiin. 

Lisäksi merkitykselliseksi koettiin asiakkaista saatavat tiedot (TA2, TA4, TA6, TA7, 

TA8, TA9). 

 

TA6: ”Jotka kuvaa sitä että ollaanko me onnistuttu jossakin niinku koko XXX keskeisen 

strategisen tavoitteen saavuttamisessa” 

 

Tutkimustulosten perusteella strategisen johtamisen kannalta merkityksellinen tieto on 

esitelty kuviossa 24. 
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Kuvio 24. Merkityksellinen tieto 

Merkitykselliseksi tiedoksi koettiin myös (liike)toiminnan volyymin näkökulmasta 

saatava tieto, joka mahdollistaa asiakassegmenttien ja asiakaskäyttäytymisen 

ymmärtämistä. Tällä tiedolla on merkitystä liiketoiminnan suunnittelussa ja 

palveluntuottajan positioinnissa suhteessa verrokkeihin (TA4, TA5). 

 

Tiedon merkittävyyteen vaikuttaa myös asioiden ja toimenpiteiden toistettavuus, joka 

mahdollistaa tiedon vertailtavuuden sekä paljastaa kokonaisuuksiin liittyviä trendejä 

(TA3). 

 

Merkityksellinen tieto voi liittyen lyhyen tai pitemmän aikavälin toimintaan. Lyhyellä 

tähtäimellä tarkastellaan päivittäisiä operatiivisen tason toimintaa ja valmiuksia tuottaa 

palvelua. Pitemmällä aikavälillä merkittäväksi tiedoksi koettiin talousarvioon sekä 

palvelurakenteeseen liittyvä tieto (TA9). 
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5.7 Tiedon merkitys organisaation strategisessa johtamisessa 

Kaikki (kymmenen) informanttia piti tiedon merkitystä johtamisen kannalta erittäin 

tärkeänä. Strategisen johtamisen kannalta merkittävä tieto mahdollistaa johtamisen 

kannalta elintärkeän tavoiteasetannan ja tavoitteiden seurannan. Ilman tietoa ei voi 

johtaa. 

 

TA1: ”Kyllä tällainen toiminta on ehdottomasti tieto johtamista ja tietoon perustuvaa” 

 

TA3: ”No se on itse asiassa kaiken perusta emme tee minkäänlaisia päätöksiä ellei siitä 

ole tarkkaa dataa niinku sitä ympäristöstä tai siitä tai historiallisesta kehityksestä” 

 

Tiedon merkitys johtamisessa korostuu toimialan laajassa ymmärryksessä, huomioiden 

sekä sisäiset että ulkoiset tietolähteet. Johtamiseen vaikuttaa sekä tieto nykytilanteesta 

että historiatieto, jota analysoimalla voidaan arvioida toimialan kehitystä ja pyrkiä 

ennustamaan tulevaa (TA3, TA4). 

 

Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen perusteella tiedon merkittävyydellä strategisessa 

johtamisessa on yhtäläisyyksiä terveyspalveluja tuottavissa sekä julkishallinnon että 

yksityisen sektorin organisaatioissa. Molemmissa koettiin merkittäväksi tieto 

toimintaympäristöstä, taloudesta, toiminnasta sekä asiakkaista (kuvio 25). Yksityisen 

sektorin informanttien vastauksissa korostui hienokseltaan palvelutarjontaan liittyvä 

liiketoiminta sekä yrittämisen riskit. Julkisen sektorin alueella merkittävä tieto liittyy 

osaltaan palvelujen järjestämiseen. 

 

Johtamiseen vaikuttavan tiedon merkittävyyttä korostaa useasta eri lähteestä saatava 

ajantasainen tieto, joka mahdollistaa palvelutuotantoon liittyvän toiminnan analysoinnin 

monesta näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi taloustieto, alueellinen tieto, 

asiakassegmentteihin liittyvä tieto, palvelujen kehittäminen ja palvelujen suuntaaminen 

(TA4, TA5, TA6, TA9). 
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Kuvio 25. Tiedon merkitys 

5.8 Tiedon hyödyntäminen organisaation strategisessa johtamisessa 

Tutkimustulosten perusteella tietoa käytetään ja hyödynnetään terveyspalveluja 

tuottavien organisaation strategisessa johtamisessa laajasti ja monin tavoin (kuvio 26). 

Tietoa kerätään useista lähteistä sekä organisaation sisältä että ulkopuolelta.  

 

Ennustaminen 

Tulevaisuuden ennustaminen koettiin tärkeäksi osaksi strategista johtamista. 

Ennustamista varten tarvitaan tietoa mm. liiketoiminnasta, yhteiskunnan muutoksista 

jotka vaikuttaa erilaisten skenaarioiden muodostamiseen, talousluvut, toiminnan 

volyymi ja asiakastieto. Tulevaisuuden skenaarioita on mahdollista analysoida ja 

analyyseista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa. 

 

TA4: ”ennuste ja mikä kuvaa tavallaan niinku tulevaisuuden toimintaa miten se 

kehittyy” 
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Varautuminen 

Varautumiseen liittyvä tieto koostuu mm. toimintaympäristöstä, operatiivisesta 

toiminnasta ja väestötiedosta. Varautuminen mahdollistaa esimerkiksi resurssoinnin 

suunnittelun  ja operatiiviseen toimintaan liittyvän kapasiteetin allokoinnin 

sopeuttamisen toiminnan vaatimalle tasolle. Varautuminen tuottaa tietoa 

päätöksentekoon. 

 

TA1: ”mihin meidän pitää varautua milloin mihin vuorokauden aikaan esimerkiksi XXX 

tarvitaan enempi henkilökuntaa mihin vuoden aikaan meidän pitää erityisesti 

kiihdyttää” 

 

Tiedon analyysi 

Analysoitavaa tietoa tulee useita lähteistä, esimerkiksi verrokkiorganisaatioista, 

nykytilanteesta, toiminalaan liittyvistä trendeistä, strategisten tavoitteiden mittareista ja 

palvelutuotannosta. Analysoitu tieto toimii syötteenä päätöksenteolle. 

 

TA5: ”analysoidaan että miksi se näin on ja sen jälkeen asetetaan tavoitetila ja 

mietitään keinot että miten siihen voidaan puuttua” 

 

Tiedottaminen 

Organisaation johtamisen olennainen osa on tarkoituksenmukainen tiedottaminen. 

Tiedottaminen voi kohdistua organisaation sisäisille (esimerkiksi henkilökunta) ja 

ulkoisille (esimerkiksi pörssitiedotteet) sidosryhmille. Tiedottamiseen tarvitaan tietoa 

tilannekuvasta ja tulevaisuuteen liittyvistä skenaarioista. 

 

TA5: ”talouden ja toiminnan tilastotietoa hyväkseni esimerkiksi henkilöstö infoissa ja 

tämän tyyppisissä” 
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Kuvio 26. Tiedon hyödyntäminen 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että monipuolinen sekä sisäisistä että 

ulkoisista lähteistä saatava tieto, tiedon käyttäminen ja hyödyntäminen on kriittinen 

arvoa tuottava tekijä terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden strategisessa 

johtamisessa. 

 

TA9: ”Tietoa hyödynnetään sekä pitkän aikavälin että arjen jokapäiväisessä 

johtamisessa” 

5.9 Organisaation kyvykkyys tarkistaa strategiaa käytössä olevan tiedon 

perusteella muuttuvassa toimintaympäristössä 

Terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden kyvykkyyteen tarkistaa strategiaa 

muuttuvassa toimintaympäristössä vaikuttaa keskeisesti organisaation hallintamalli 

(julkinen tai yksityinen), johtamisjärjestelmä, organisaation koko sekä taloudelliset 

vaikutukset (kuvio 27). 
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Informantit tunnistivat strategian tarkistamiseen liittyen julkishallinnon organisaatioissa 

vaikuttavan poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun, joka ei yksityiseen 

sektoriin verrattuna ole aina ketterää. Osa yksityisen sektorin informanteista totesi että 

strategian tarkistaminen on tilanteen mukaan jopa nopeaa.  

 

Organisaation strategiaan ja sen tarkistukseen vaikuttaa lisäksi valtakunnallinen 

poliittinen päätöksenteko ja sen nopeus sekä ennustettavuus (esimerkiksi TA3, TA4). 

 

TA4: ”meidän poliittinen järjestelmä niinku tavallaan päätöksenteon päätöksenteko 

prosessit on hirvittävän pitkiä ja ennen ne oli paremmin ennustettavissa” 

 

 

Kuvio 27. Strategian tarkistamiseen vaikuttavat elementit 

Strategian tarkistamisessa olennaista on, että muutos perustuu tietoon. Kun tarvittava 

tieto ja perusteet ovat olemassa asiantuntijaorganisaatio voi muuttaa tavoitteita 

tarkoituksenmukaisesti. 

 

TA10: ”jos on niinku perusteet ja faktat olemassa niin asioita voidaan muuttaa” 
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Varsinaiseen substanssiin eli ihmisten terveyteen ja terveyden lisäämiseen littyen on 

huomioitava, että toiminnan ja tavoitteiden vaikuttavuuden aikajänne on pitkä, jopa 10 

vuotta tai yli (TA1). 
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelua 

Julkiset lakisääteiset palvelut kuten terveydenhuolto ovat erityisen tarkastelun ja 

paineen alla vallitsevassa taloustilanteessa. Muun muassa viime vuosina yleistyneet 

kuntaliitokset asettavat julkishallinnon ja kunnat muutosten eteen, jolloin palveluiden 

järjestäminen ja niihin liittyvä päätöksenteko joutuvat aikaisempaa laajemman 

arvioinnin kohteeksi. Haasteena on kasvavat palvelutarpeet ja toisaalta niiden 

tuottaminen nykyisillä tai pienenevillä resursseilla (Rytilä 2011). Yritysten, kuntien ja 

sairaanhoitopiirien terveyspalvelujen tuottamista ja toimintaa ohjaa tulosjohtaminen. 

Tulosjohtamisella tarkoitetaan resurssien kohdentamisen ja toiminnalla saavutettavien 

lopputuotosten arviointia, optimointia ja tasapainottamista. Pyrkimyksenä on toimia 

kustannustehokkaasti, eli palvelujen tuottamiseen liittyvät kustannukset on pidettävä 

pieninä ja tulokset eli palvelutuotanto ja palvelujen vaikuttavuus korkeana. (Torppa 

2007.) Johtamisen merkitys tällaisessa tilanteessa ja ympäristössä on kasvanut 

jatkuvasti samalla, kun johtamisen näkökulma on tarkentunut kohdentumaan toiminnan 

laatuun suhteessa organisaation strategisiin tavoitteisiin. Olennainen tekijä johtamisessa 

ja päätöksenteossa liittyy tietoon ja sen hyödyntämiseen. (Syväjärvi 2005.) 

 

Tiedolla johtaminen on nykyään ja erityisesti tulevaisuudessa eräs keskeisistä tekijöistä 

yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden johtamisessa. Tiedolla johtamisessa tietoa 

käytetään johtamisen tukena ja välineenä. (Rytilä 2011.)  Tiedolla johtamisen merkitys 

korostuu organisaation strategisen johtamisen tasolla. Strateginen johtaminen on 

korkean tason johtamista, jossa terävöitetään organisaation toiminta-ajatus, päämäärät ja 

tavoitteet, toimeenpannaan valittu strategia, arvioidaan toimintaa sekä tarvittaessa 

uudelleensuunnataan sitä. Strategia tuottaa organisaation sisälle ja ulkopuolelle 

johdonmukaisen näkyvyyden organisaation tavoitteista ja toiminnasta. Strateginen 

johtaminen on pitkän aikavälin suunnittelua, menetelmien valintaa ja resurssien 

kohdentamista, johon johtamisella pyritään vaikuttamaan. (Rannisto 2005.) 

Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta tiedolla johtamisen ja 

tiedon hyödyntämisen olevan keskeinen merkityksellinen tekijä terveyspalveluja 

tuottavien organisaatioiden strategisessa johtamisessa. Organisaatioiden menestykseen 
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vaikuttaa olennaisesti eri lähteistä saatavan tiedon käyttö ja hyödyntäminen siten, että se 

tukee organisaation toimintaa ja kilpailukykyä.  

Tietoon ja sen hyödyntämiseen johtamisessa täytyy suunnitella ja implementoida 

tehokkaat ja optimoidut toimintaprosessit. Tietojohtamisessa prosessien vaikutus 

korostuu strategisella tasolla organisaation strategiaa tukevina prosesseina. Tiedon 

merkitys on huomioitava nimenomaan organisaation strategisena voimavarana. 

Strategisilla tietoprosesseilla vaikutetaan perustavalla tavalla ja pitkällä aikajänteellä 

organisaation tuloksellisuuteen sekä terveydenhuollon palvelutuotannon tehokkuuteen 

ja  vaikuttavuuteen. Terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden keskeinen tehtävä on 

tiedostaa kriittisen tiedon tarve sekä tuottaa, jalostaa ja hyödyntää tietoa toimintaa ja 

strategiaa tukevalla tavalla. (Anttiroiko 2000, Huotari 2009, Laihonen 2009, Rytilä 

2011.)  

Organisaation on tunnistettava oman toiminnan ja toimialan kannalta tärkeät 

seurantakohteet (mittarit), jotta se pystyy keräämään ja jalostamaan olennaisen tiedon 

johtamisen, tulevaisuuden ennustamisen ja päätöksenteon tukemiseksi. Tutkimuksessa 

toteutettujen haastattelujen perusteella  voidaan havaita, että organisaation kannalta 

kriittisen tiedon tunnistamista voidaan tehostaa. 

Mikäli tiedolla johtamisen mallintamisessa, prosesseissa ja olennaisen tiedon 

keräämisessä on puutteita, looginen seuraus on, että päätöksentekoon ja johtamiseen 

liittyy riskitekijöitä. Riskit realisoituu tyypillisesti silloin, kun johtaminen ja 

päätöksenteko perustuu väärään tai ei-ajantasaiseen tietoon. 

Tulosten perusteella voidaan johtopäätöksenä todeta, että tiedolla johtamisen ja tiedon 

hyödyntämisen merkitys organisaation strategisen tason johtamisessa ja päätöksenteossa 

on kiistaton. Organisaation strategiseen johtamiseen liittyy olennaisesti erilaisten 

skenaarioiden luonti, analysointi ja tarkastelu, joiden perusteella voidaan tehdä 

toiminnan optimointia sekä strategiaa parhaiten tukevia päätöksiä. Tässä työssä tiedon 

hyödyntäminen on välttämätöntä.  Tiedolla johtaminen tulee suunnitella huolella siten, 

että tietojohtamisen prosessit tukee organisaation strategiaa ja strategisia valintoja sekä 

tuovat organisaatiolle arvoa. Mikäli tiedolla johtaminen toteutetaan huonosti, sillä on 

organisaatiolle jopa haitallisia vaikutuksia. 
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Useat toisistaan riippumattomat lähteet (muun muassa väitöskirjat) esittää loogisesti ja 

johdonmukaisesti samankaltaisia havaintoja tiedolla johtamisen merkittävyydestä ja 

vaikuttavuudesta sekä toisaalta tiedolla johtamiseen liittyvistä haasteista.  

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa käytettyjä lähteitä 

tarkasteltaessa voidaan todeta, että jotkut lähteet eivät ole vertaisarvioituja. Kyseisten 

lähteiden kohdalla on huomioitava, että ne liittyvät olennaisesti tutkielman kontekstiin, 

sitä syventäen ja samalla maadoittaen tiedolla johtamisen todellisuuteen. Tästä 

näkökulmasta arvioituna kyseisten lähteiden käyttöä voidaan pitää perusteltuna. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta on tyypillisesti arvioitu sekä reliabiliteetin että validiteetin 

näkökulmista. Reliabiliteetti kertoo tulosten toistettavuudesta kun validitetilla 

arvioidaan sitä, että tutkimuksessa on todella tutkittu sitä, mitä on aiottu ja luvattu tutkia 

(Carmines & Zeller 1979).  

 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan tarkastella 

kolmella eri tavalla: 

1) samaa henkilöä tutkittaessa saadaan tulos saadaan kahdella eri tutkimuskerralla 

2) kahden arvioitsijan päätyminen samanlaiseen tulokseen 

3) kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos 

Reliabiliteettia arvioitaessa on kuitenkin hyvä tiedostaa, että haastateltavan 

käyttäytyminen ja vastaukset voivat muuttua ajasta ja kontekstista riippuen, eli ei ole 

todennäköistä saada samoja vastauksia ajallisesti kahdella eri haastattelukerralla 

(Hirsjärvi & Hurme 2011). 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen validiutta arvioitaessa voidaan tarkastella käsiteanalyysia ja 

rakennevalidiutta, tällöin tutkijan on perusteltava miksi tarkasteltava kohde on   kuvattu 

tutkimuksessa esitetyllä tavalla. Rakennevalidius arvioi, koskeeko tutkimus sitä, mitä 

sen oli tarkoitus koskea (Hirsjärvi & Hurme 2011). 

 

Reliaabeliuden ja validiuden yleisistä ja perinteisistä muodoista sekä niiden 

soveltuvuudesta laadulliseen tutkimukseen Hirsjärvi ja Hurme (2011) toteavat 
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seuraavaa: Reliaabeliuden arviointi kytkeytyy tarkastelemaan enemmänkin tutkijan 

toimintaa ja prosessia eli tutkijan analyysin luotettavuutta kuin haastateltavien 

vastauksia. Samalla on toki kriittistä, että tulokset vastaavat tutkittavien ajatusmaailmaa. 

Validiutta voidaan arvioida triangulaatiolla, jolla tarkoitetaan tietyllä menetelmällä 

(esimerkiksi haastattelulla)  saatujen tietojen vertailua muista lähteistä saatuihin 

tietoihin. Huomioitava on, että esimerkiksi haastatteluista saadut vastaukset voi 

vaihdella jopa lyhyenkin ajan sisällä. (Hirsjärvi & Hurme 2011) 

 

Eskolan ja Suorannan (2001) mukaan laadullisen tutkimuksen arvioinnissa keskeistä on 

tutkimusprosessin luotettavuus sekä sen tosiasian tunnustaminen, että tutkija itse on 

merkittävin luotettavuuden kriteeri. Tutkijan tulee noudattaa läpi tutkimusprosessin 

johdonmukaisesti strategisia valintoja, joilla voidaan varmistaa tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti. Näitä ovat tutkimuksen uskottavuus, eli haastateltavien ääni 

kuuluu aineiston analyysissä. 

 

Tutkimustulokset muodostuvat yksinomaan haastatteluista saadusta informaatiosta. 

Näin ollen tuloksissa kaikuu tutkittavien ääni. Tulosten raportoinnissa on käytetty 

tarkoituksenmukaisesti suoria lainauksia autenttisuuden todentamiseksi. Lainaukset on 

esitetty käyttäen informanteista koodausta (TA1...TA10), jolloin anonymiteetti 

pystyttiin säilyttämään. 

 

Omaleimaisuus, eli tutkimuksessa näkyy uuden tiedon tavoittelu. Resonanssi, jolla 

tarkoitetaan analyysin luokittelujen vastaavuutta tutkimusongelmaan sekä 

hyödynnettävyys, eli tarjoaako analyysi uusia tulkintoja ja tietoa jota pystytään 

hyödyntämään? (Corbin & Strauss 2012) 

 

Lincoln & Guba (1985) määrittävät validiteetin ja reliabiliteetin seuraavasti: Sisäinen 

validiteetti kertoo kausaali eli syy-seuraussuhteesta. Ulkoinen validiteetti  liittyy siihen, 

miten tuloksia voidaan yleistää eli päteekö samat tulokset muualla. Reliabiliteetti 

voidaan määritellä seuraavilla ominaisuuksilla: luotettava, stabiili, 

yhteinäinen/johdonmukainen, ennustettava ja tarkka. 
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Lincoln & Guba (1985) esittävät, että luotettavuutta (trustworthiness) voidaan 

tarkastella uskottavuuden, vahvistettavuuden, refleksiivisyyden ja siirrettävyyden 

kautta. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tulokset vastaavat tutkittavaa 

asiaa ja tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden näkemystä ja ajatuksia tutkittavasta 

kohteesta. Tutkimuksen vahvistettavuus korostaa tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä, 

dokumentointia ja toteuttamista tiedeyhteisön hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

Refleksiivisyys viittaa tutkimuksen toteuttajan tietoisuudesta omista lähtökohdista. 

Siirrettävyys kuvaa tulosten siirrettävyyttä toiseen vastaavaan tilanteeseen. Koko 

tutkimusprosessi on kuvattava riittävän tarkasti ja huolellisesti, jotta lukija pystyy 

arvioimaan lopputulosta ja tulosten siirrettävyyttä. 

 

Tutkimuksen analyysin arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että lukija pystyy seuraamaan 

analyysin vaiheita ja tulkitsemaan tehdyt päätelmät. Lisäksi, toisen tutkijan tulee pystyä 

saavuttamaan sama tulos käyttäen samaa analyysi-prosessia. (Mäkelä 1992) 

 

6.3 Johtopäätökset 

Tämä tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

 

 Terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden strategisessa johtamisessa tiedon 

merkitys on kiistaton 

 

 Tiedon luotettavuus on hyvällä tai melko hyvällä tasolla 

 

 Strategisen johtamisen mittaristo ja mittareista saatava tieto koetaan yhdeksi 

johtamisen välineeksi 

 

 Tietoa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti terveyspalveluja tuottavien 

organisaatioiden strategisessa johtamisessa 

o tulevaisuuden ennustaminen 

o päätöksenteko 

o tiedotus 
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 Strategisen johtamisen kannalta merkityksellisen tiedon määrittelyä voidaan 

tehostaa 

 

 Organisaatiot, joita haastateltavat edustavat ovat taustaltaan ja elinkaareltaan eri 

vaiheissa. Näin ollen tutkimuksesta saatu tieto ole kaikkien 

haastattelukysymysten osalta täysin vertailukelpoista ja tämä on syytä 

huomioida tutkimustuloksia arvioitaessa 

6.4 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksellisesti aihealue on erittäin kiehtova: tähän vaikuttaa erityisesti 

ajankohtaisuus, tulevat isot muutokset (esimerkiksi sote-uudistus) ja tiedolla johtamisen 

strateginen merkittävyys sekä paikallisissa terveydenhuollon organisaatioissa että 

laajemmin kuntatasolla.  

 

Jatkotutkimuskohteena voisi toimia tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen tiedon 

käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Miten tietotekniikan ja ohjelmistojen avulla voidaan 

tukea tehokkaammin tiedolla johtamista, tiedon hyödyntämistä, tulevaisuuden 

ennustamista ja tiedon valjastamista organisaation päätöksenteon tueksi? 
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LIITE 1 TEEMAHAASTATTELURUNKO 

Vastaajan taustatiedot 

a) Työtehtävä/nimike 

b) Työssäoloaika tässä työpaikassa 

c) Työkokemuksen (johtotehtävät) määrä vuosina, montako työnantajaa aiemmin 

 

1) Kuvaile organisaatiotanne ja sen strategista johtamista 

2) Mikä merkitys tiedolla on organisaationne strategissa johtamisesa? 

3) Miten olette määritelleet strategisen johtamisen kannalta merkityksellisen 

tiedon? 

4) Miten saatte/keräätte tietoa strategisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi? 

5) Miten ajantasaista käytössänne oleva tieto on? 

6) Kuinka luotettavana pidät käytössänne olevaa tietoa? 

7) Miten olette määritelleet strategisen johtamisen mittariston? 

8) Miten hyödynnätte tietoa organisaation strategisessa johtamisessa sekä 

tulevaisuuden ennustamisessa 

9) Miten kyvykäs organisaationne on tarkistamaan strategiaa käytössänne olevan 

tiedon perusteella (muuttuvassa toimintaympäristössä) 
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LIITE 2 TIEDOTE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE 

Tiedote tutkimukseen osallistuvalle                                                                                                  

ARVOISA VASTAANOTTAJA 

Opiskelen Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, hoitotieteen ja 

terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä, jossa suoritan terveystieteiden maisterin 

tutkintoa. Olen saanut tutkimusluvan Pro gradu -tutkielmalle, jonka aiheena on 

”Tiedon merkitys ja hyödyntäminen terveydenhuollon strategisessa johtamisessa 

muuttuvassa toimintaympäristössä”. Tutkielman ohjaajana toimii TtT Nina Lunkka 

Oulun yliopistosta. 

Olen saanut riittävästi tietoa opinnäytetyöstä ja siitä tietoisena suostun osallistumaan 

Hannu Kallisen terveyshallintotieteen Pro gradu -tutkielmaan, joka toteutetaan 

teemahaastatteluna.  

Minulle on selvitetty ja olen tietoinen tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus 

sekä mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta, jos sitä haluan. Jos vetäydyn tutkimuksesta, 

minua koskeva aineisto poistetaan tutkimusaineistosta. Olen tietoinen, että 

haastattelut nauhoitetaan ja että tutkielman loppuraportissa on mahdollisesti 

lainauksia omasta haastattelustani. Lainaukset ovat kirjoitettu siten, että minua tai 

työnantajaani ei voida tunnistaa tekstistä. Olen tietoinen, että haastattelujen sähköiset 

tallenteet ja niiden pohjalta kirjoitetut haastattelukertomukset eivät joudu 

ulkopuolisen käsiin. Haastattelunauhoilla tai haastattelukertomuksissa ei mainita 

minun nimeäni. 

Olen myös tietoinen mahdollisuudestani ottaa tarvittaessa myöhemmin yhteyttä 

Hannu Kalliseen tutkimuksen tiimoilta ja olen saanut hänen yhteystietonsa.  

Tätä suostumusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen jää minulle ja 

toinen tutkimuksen tekijälle. 

Paikka   Aika  

___________________________  ______ / ____20____  

Tutkimukseen osallistuja   Nimen selvennys  

__________________________  ____________________________  

Tutkimuksen tekijä   Nimen selvennys  

   Hannu Kallinen 
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LIITE 3 ABSTRAHOINTI JA LUOKITTELU 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

Yhteiskunnan 
muutokset 

 

 

 

Varautuminen 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuden 

ennustaminen ja 

skenaariot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedon 
hyödyntämien 
strategisessa 
johtamisessa 

- päätöksenteko 
- tiedotus 

Toiminta- 
ympäristö 

Väestötieto 

Markkina- 
tuntemus 

Verrokkitieto 

Palvelu- 
muotoilu 

 

 

Palvelujen 
suuntaaminen 

 

Palvelu- 
tuotanto 

Palvelujen 
järjestäminen 

Tutkimus Palvelujen 
vaikuttavuus 

Lääketieteellinen 
näkökulma 

Operatiivinen 
toiminta 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan analyysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiset 

mittarit ja 

tavoitteet 

Toiminnan 
luvut 

Toiminnan 

volyymi 

Nykytila 

Asiakastieto 

Tuotantorakenne 

Historiallinen 
kehitys 

Trendit 

Hoitotakuu 

Taloustieto  

Talouden analyysi Liiketoiminta 

Investoinnit 
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Kilpailukyky 

Henkilöstötieto Henkilöstöanalyysi 

Kuormitusaste 
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