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1) Tietoon perustuva johtaminen edesauttaa monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien 

kompleksisiin vaikuttavuusketjuihin kiinnipääsemistä 

2) Resurssien käyttö tehostuu ja todennäköisyys politiikkatoimien onnistumiselle kasvaa, kun 

valmistelun ja päätöksenteon taustalla on runsasta ja laadukasta tietoa kyseessä olevasta 

ilmiöstä sekä erilaisista keinoista

3) Julkisen varainkäytön legitimointi 

Miksi tiedolla johtaminen on tarpeen julkishallinnossa?  



Tiedolla johtamisen käsite

Tiedolla johtaminen poliittishallinnollisessa toimintaympäristössä 
= Evidence-informed policy-making

suomeksi:

• tiedolla johtaminen

• tietojohtaminen

• tietoon perustuva päätöksenteko (evidence-based) 

• tiedolla informoitu päätöksenteko (evidence-informed)

•Arvot, ideologiat, henkilökohtaiset kokemukset ja mielipiteet, taloudelliset intressit ja 
kompromissit

(lähde: ks. Head 2015)



Tiedolla johtamisen tila kuntien liikuntahallinnossa 
(Korsberg ym. 2021) 

• Tutkimuksen tavoite:
• selvittää, miten erilaisia tiedolla johtamisen toimintatapoja käytetään suomalaisten kuntien 

liikuntahallinnossa

• arvioida kuntien liikuntahallinnon tiedolla johtamisen tilaa

• testata kansainvälistä REPOPA-mittaria tiedolla johtamisen tilan arvioinnissa.

• Menetelmä:
• Aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2020 yli 10 000 asukkaan kunnista, liikunnasta 

vastaavilta viranhaltijoilta. Vastausprosentti oli 70 (n=66).

• Strukturoitu kyselylomake, perustuen kansainväliseen REPOPA-mittariin

• Tilastollinen aineiston analyysi (muuttujien jakaumat, summamuuttujat, mittarin testit:  
Cronbachin alfa, konfirmatorinen faktorianalyysi)



Tiedolla johtamisen REPOPA-mittari (Tudisca ym. 2018)

1) Henkilöstö: päätöksentekoon ja sen valmisteluun osallistuvien henkilöiden osaaminen, 
verkostoituminen ja tiedolla johtamiseen tarvittavat taidot

2) Aineisto ja asiakirjat: tiedon etsiminen ja käyttäminen politiikkaprosessiin liittyvissä 
aineistoissa ja asiakirjoissa

3) Viestintä ja osallisuus: politiikkaprosessin aikana tapahtuva kaksisuuntainen viestintä, 
tiedottaminen eri kohderyhmille sekä kuulemis- ja osallistamismenetelmien käyttö

4) Seuranta ja arviointi: seurannan ja arvioinnin käytänteet sekä eri toimijoiden 
osallistuminen tieteellisen tiedon käytön seurantaan ja arviointiin politiikkaprosessissa. 
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REPOPA-mittari, tiedolla johtamisen käytänteet 1/2 
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(Korsberg ym. 2021, mukaillen Tudisca ym. 2018)
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REPOPA-mittari, tiedolla johtamisen käytänteet 2/2 

(Korsberg ym. 2021, mukaillen Tudisca ym. 2018)



Tulokset



Tiedolla johtamisen toimintatapojen yleisyys teema-alueittain 
kuntien liikuntahallinnossa (n=66)



1. Etukäteisarviointi:

• Tarpeen perustelu 

• Tavoitteiden, resurssien ja 
keinojen sopivuus

• Vaikuttavuusarviointi

• Riskit

2. Politiikan 
toimeenpanovaihe

3. Politiikan oppimisvaihe, 
tilintekovastuu

1. Politiikan 
suunnitteluvaihe

Tiedonintressit politiikkasyklin eri vaiheissa – oppiva organisaatio

2. Seuranta:

• Onnistuminen tavoitteiden 
saavuttamisessa

• Välittömät tulokset, 
vaikutukset, tehokkuus ja 
tuottavuus

3. Arviointi:

• Vaikutukset ja vaikuttavuus

• Onnistumiset ja epäonnistumiset

• Oppiminen



Oppiva organisaatio – tarpeesta arviointiin
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1. Tarve

3. Toimenpiteet

4. Tulokset -

vaikutukset

5. Arviointi -

vaikuttavuus 

2. Tavoitteet

Lapset liikkuvat liian vähän –

lasten tulisi liikkua enemmän

Lapset liikkuvat enemmän 

koulupäivän aikana

Liikkuva koulu -ohjelma 

(rahoitus + ”informaatiotuki”)

91 % kouluista on rekisteröitynyt 

liikkuvaksi kouluksi, 67 % kouluista on 

pitkiä välitunteja, 70 % kouluista oppilaita 

on aktivoitu koulumatkaliikuntaan jne…

Liikkuva koulu -

arviointi: Koulujen 

liikuttamiskapasiteetti 

on vahvistunut

Lasten liikunnan 

määrässä ei ole 

tapahtunut 

merkittävää muutosta 

(LIITU 2016 ja 2018) 



|  13(lähde: Gartner IT Glossary) 

Tiedolla johtamisen kypsyystaso

Deskriptiivinen analyysi: 

Pyöräilyn määrä kulkutapana 

väheni x %  

Diagnostinen analyysi: 

Pyöräilyn määrän 

väheneminen johtui syystä X 

Ennustava analyysi: X on 

kasvussa ja se 

todennäköisesti vaikuttaa 

pyöräilyn määrään myös 

seuraavana vuonna 

Ohjaaja analytiikka: 

Toimenpiteet, joilla 

vaikutetaan X:ään, 

todennäköisesti vaikuttavat 

pyöräilyn määrään
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Kiitos!


