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Miksi emme 
käyttäisi sitä?

Meillä on 
valtavasti 
tietoa. 



Kaksisuuntainen kysyntäongelma

PäätöksentekijäTekijä

Tieto

Kiinnostaako tulokset? 
…ja tietääkö, millaisia 

tuloksia voi saada?

Innostaako tieto tutkimaan?
…tai tietääkö koko datasta?

Hyvä tieto ei riitä, tarvitaan myös 
kysyntää molemmista suunnista



Hienoimmallakaan analyysilla ei ole mitään 
väliä, jos kukaan ei sitä hyödynnä

PäätöksentekijäTekijä



”Datajohtajan työ ei kuitenkaan 
ole pelkkää teknologiaa vaan 

muutosjohtamista ja ihmisten 
saamista yhteen. Se on empatiaa 

ja sosiaalisia taitoja vaativaa työtä, 
jossa pääsee liiketoiminnan 
ytimeen, ei mitään nurkassa 

koodaamista.”
Minna Kärhä, Finnair (HS 28.4.)



Tietotarpeiden ja analyysimahdollisuuksien 
yhteensovittaminen ei tapahdu itsestään

PäätöksentekijäTekijä

”välittäjä” 
”tulkki”



Mitä tietojohtaminen on?

Johtaminen, 
tavoitteet & 

organisaatio-
kulttuuri

Osaaminen 
ja 

kyvykkyys

Työkalut ja 
teknologiat Data ja tieto

1. Muodosta tutkimuskysymys

2. Hanki dataa, tietoa ja todisteita

4. Tee johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä

5. Toimeenpane tulokset

3. Analysoi ja arvioi kerättyä tietoa

6. Arvioi tehdyn päätöksen lopputulos

Tietoon perustuva toiminta ja sen johtaminen
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Lähde: Tietokiri



Mahdollistajia

”Kaikki on 
analyytikoita”

Datalukutaito

Jos data tuntuu vaikealta, 
sitä ei käytä tai siitä tekee 

vääriä johtopäätöksiä.

Datan hyödyntäminen on 
osa kaikkien työtä, ei vain 

erikoisosaajien.



Ole utelias.
Käytä dataa.
Kyseenlaista.



Tiedon visualisointi



Viestintää



Viestintää Vallankäyttöä



Viestintää

Vallankäyttöä

Ongelmanratkaisua



Mitä, miksi, kenelle?

Kenelle 
viestitään?

1

2

3

Mieti ja kiteytä viesti:



Tiedon tavoittavuuspotentiaali

Raportti

Somekuvio

Esitys

Omaksumisaika
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1 000 - 1 milj. hlö

10 - 1 000 hlö

1 - 10 hlö



Prosesseja, malleja, konsepteja
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Tilastokuviot

















1. Mieti ensin viesti ja kiteytä se. 

2. Mieti, kenelle tietoa visualisoidaan ja missä se julkaistaan.

3. Valitse tarpeellinen data, kuvio ja korostettavat asiat 
viestin mukaan.

4. Se, mitä ja miten visualisoit, on aina valinta. Tee se 
tietoisesti.

5. Selkeytä, älä koristele – esitä vain oleellinen informaatio.

Tiedon visualisoijan muistilista:

Lisää aiheesta: eOppiva // Tiedon visualisointi
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