
 

  

Tiedolla Johtaminen 
Tuntuuko sinusta joskus – kuin olisit jännittävän ja kutsuvan äärellä, 

mutta arvaamaton myös pelottaa? 

BBI Group Oy – http://www.bbi.fi  

Petri Hakanen petri.hakanen@bbi.fi 040 551 9611. 

Tiedolla johtaminen on asiana valtavan suuri – siinä riittää niin aavaa ulappaa 

kuin houkuttelevia rantoja tavoitteina ja myös karikoita ohitettavana. 

Tarvitaan kartta 

ja tarvitaan kokeneita kartan piirtäjiä, sekä navigoijia. Ennen kaikkea on 

tunnistettava olosuhteet ja rakennettava soveltuva reitti.  

Testaamme ja kehitämme näkemyksiämme ja kokemuksiamme myös tutkimusten(1) 

avulla. Saamiemme tulosten mukaisesti  

Johto suhtautuu tiedolla johtamiseen vakavasti ja suomalaiset johtajat kokevat johtavansa 

tiedolla. He kertovat tuntevansa asiat ja tiedon, johon päätöksensä perustavat. Hyvin 

usein he määrittelevät päätöksiä tehdessään samalla tarvitsemansa seurantatiedot ja 

useimmissa tapauksissa he johtavat toimenpiteet sekä muutokset itse. 

Tästä huolimatta samanaikaisesti johto kokee tiedolla johtamista haittaavaksi: 

Kehittäminen koetaan hitaaksi ja kalliiksi. – Syitä etsitään mutkikkaasti olemassa olevista 

tiedoista. – Tietopyynnöt tulevat usein kiireellisinä, eikä näitä tietoja sitten olekaan. – 

Mittareita on paljon, tilanteeseen sopivia ei. – Toiset määrittelevät, eivät oikein osu. – 

Järjestelmiä kehitteillä, mutta niiden merkitys omaan toimintaan epäselvä. – Joskus myös 

tietotarpeen määrittely tuntuu hankalalta. 

  

(1) Tiedolla johtamisen tutkimus Johtajien ja Johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. 

Petri Hakanen, 2014 – Vastauksia yli 450 suomalaiselta johtajalta. 

http://www.bbi.fi/
mailto:petri.hakanen@bbi.fi


 

BBI Group Oy – http://www.bbi.fi 

Petri Hakanen petri.hakanen@bbi.fi 040 551 9611. 

Tiedolla Johtaminen 
Tuntuuko sinusta joskus – kuin olisit jännittävän ja kutsuvan äärellä, 

mutta arvaamaton myös pelottaa? 

Määrittelemme kanssanne 

Tiedolla Johtamisen 

Kartan  

Usein karttaa on jo piirrettynä ja matkaan on jo lähdetty. – Ei haittaa – 

 Asioiden sijoittaminen tuoreelle karttapohjalle on kannattavaa jokaisessa 

tilanteessa. Kartoittaminen voidaan aloittaa kokonaiskuvasta ja ylätasolta ja se 

voidaan tehdä myös tarkalla tasolla valitulle kohteelle. 

Kartoittaminen tehdään muutamalla työkokouksella, jokainen vaihe ja jokainen 

osallistuja hyvin tavoitteeseen valmistaen. Yhteisessä valmistautumisessa 

sovellamme myös kyselytutkimuksia analyyseineen, kun menetelmä koetaan 

kyseiseen kohteeseen hyväksi.  

Tuloksia käytetään – kehityksen hyötyjen määrittämiseen ja prioriteettien 

asettamiseen. – johtamismallin ja hallintamallien yhteen sovittamiseen. – 

selkeän etenemisen varmistamiseen. – lähtökohtien ja olettamien 

varmistamiseen. – yhteisymmärryksen saavuttamiseen. 

Autamme kartalle – ja pidämme kurssin määrätietoisesti kohteeseen.   
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