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Opinnäytetyön aiheena on maakuntien tietojohtaminen tilanhallinnan ja raportoinnin 
pohjalta. Toimeksianto perustuu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen sekä 
maakuntauudistuksen lakiin omaisuusjärjestelyistä. Tavoitteena on selvittää mitä tietoa 
johtamisen tueksi tarvitaan ja miten sitä tuotetaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii 
Tilakeskus Oy, joka on myös vuokranantaja maakunnille ja on mukana tilanhallinnan 
toiminnoissa. 

Tietoperustaan koostuu neljästä pääaiheesta. Aluksi määritellään tieto ja sen eri tasot 
raportoinnin ja tilanhallinnan kontekstissa. Tietojohtamista tarkastellaan sen kahdesta ala 
määritteestä, tiedolla johtamisesta ja tiedon johtamisesta. Johdon raportoinnin prosessi 
käydään myös läpi perustuen tietojohtamiseen. Tilanhallintajärjestelmästä kerrotaan sen 
merkityksestä tiedonkeruussa ja raportoinnissa sekä visualisoidaan minkä näköinen se on. 

Tutkimuksen aineistonhankintaan käytettiin laadullista menetelmää. Aineistoa kerättiin 
työpajassa, joka toteutettiin aivoriihi tyyppisellä tavalla. Työpajassa mukana olivat 
toimeksiantajan yrityksen työntekijöitä, maakunta valmistelijoita ja järjestelmän toimittajan 
edustajia. Työpajan avulla kerättiin ideoita erilaisten raporttien selvittämiseksi. 

Työpajan tulokset luokiteltiin neljään eri teemaan ja raporttien väliset yhteydet taulukoitiin. 
Skenaariotyökalun avulla voidaan tarkastella hankkeiden vaikutusta tilakustannuksiin ja sitä 
kautta toiminnan kustannuksiin. Skenaariotyökalua voidaan käyttää myös visuaaliseen 
raportointiin. Palveluverkkosuunnittelun osalta on tärkeää seurata 3+1- vuotisten sopimusten 
kannattavuutta. Myös tila- ja paikkatietojen yhdistäminen auttaa 
palveluverkkosuunnittelussa. Maakuntien välillä kannattaa myös hyödyntää raporttien 
vertailtavuutta uusien toimintatapojen ja ideoinen löytämiseksi. 

Jotta tietoa käytetään johtamiseen tehokkaasti, prossin määrittelyn ja laadunvalvonnan on 
oltava tarkkaa. Jatkuvan kehityksen varmistamiseksi voidaan perustaa työryhmä maakuntien 
välille liittyen raportointiin ja sen kehittämiseen. 

Tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska ne tulivat projektin parissa työskenteleviltä 
henkilöiltä. Vaikka sote- ja maakuntauudistus ei menisikään läpi sen nykyisessä muodossa, 
voidaan opinnäytetyön sisältöä soveltaa silti käytäntöön. 
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The subject of this thesis is the knowledge management of counties from perspective of 
space management and reporting. The assignment is based on a law of renewal of social- and 
healthcare and counties. The objective is to find out what kind of information is needed to 
support managing these counties and how the information is produced. This thesis was 
commissioned by Tilakeskus Oy, which is also landlord for counties and is parcitipating in the 
space management process.  

The knowledge base consists of four different subjects. The knowledge is defined in the 
beginning and its different levels in context of space management and reporting. Knowledge 
management is divided in two, managing with knowledge and managing knowledge. The 
process of reporting for administration is being described based on knowledge management. 
The significance of space management system for collecting information is described and the 
system is visualized as well. 

Material for the research was collected using a qualitative method. Material was collected in 
a brainstorming workshop. Participants of the workshop consisted of staff from the company 
commissioning the thesis system provider staff and people preparing counties for the 
renewal. The workshop was used as a tool to collect ideas for the reporting. 

The results of the workshop were divided into four different categories and connections 
between reports were put in the form of table. A scenario tool can be used to look at the 
effect of project on space expenses and activity expenses. The scenario tool can also be used 
for visualized reporting. For service network planning, it’s important to follow the 
profitability of 3+1 year-long contracts. Merging the space and location information also helps 
in service network planning. Comparing the reporting between counties can be used to find 
new ways of acting and ideas. 

Conclusions are based on the management of counties. To be able to manage the knowledge 
effectively, the process must be defined carefully and quality control has to be precise. To 
ensure continuous development, creating a work committee between the counties concerning 
of reporting and its development could be helpful. 

The results can be considered reliable because of they derived from the people working on 
this larger project. Even though the renewal wouldn’t go through in its current state, this 
thesis can be still applied in practice. 

Keywords: knowledge management, reporting, space management 
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1 Johdanto 

Tilakeskus Oy, myöhempänä vain Tilakeskus, on Suomen suurin toimitilayhtiö, kun se aloittaa 

virallisesti toimintansa. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua koko kiinteistön elinkaaren ajan. 

Maakunnilla on käytössään noin 1200 työntekijän voimin pyörivä yritys niin rakennuttamisen, 

vuokrauksen kuin ylläpidon saralla. Tarkoituksena on olla lähellä asiakasta ja vastata myös heidän 

joka päiväisiin tarpeisiinsa kattavilla palveluilla. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja maakuntauudistus ovat Tilakeskuksen toiminnan 

aloittamisen takana. Laissa määritelty omaisuusjärjestely siirtää kuntayhtymien ja 

sairaanhoitopiirien omistamat kiinteistöt Tilakeskuksen omaan taseeseen, joka vuokraa kiinteistöt 

maakunnille. Kuntien omistamat ja vuokraamat kiinteistöt siirtyvät Tilakeskukselle, joka vuokraa 

ne eteenpäin maakunnille. Tilakeskus toimii jatkossa vuokranantajana maakunnille Sote-

kiinteistöjen osalta, joka kasvattaa hallittavien tilojen arvon jopa 1,9miljardiin euroon. 

Tilakeskus ylläpitää tilanhallintajärjestelmää ja sen taustalla olevaa kiinteistörekisteriä, jonka 

avulla maakunnat voivat johtaa ja hallita tiloja mahdollisimman tehokkaasti. (Maakuntien 

tilakeskus Oy) 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on tehostaa kyseisiä palveluita. Kaikki palvelut 

kuitenkin tarvitsevat taustalleen tilat, joissa toimia. Näiden tilojen ja niiden kiinteistöjen tehokas 

käyttäminen on avainasemassa, mikäli taloudellista hyötyä halutaan uudistuksella saavuttaa. 

Tilanhallintajärjestelmä mahdollistaa tilojen mm. kustannusten seurantaa ja suunnittelua. 

Erilaisten tietojen kerääminen ja niistä saatavat raportit niin maakuntatasolla, kuin organisaatio- 

ja kuntatasolla, antavat arvokasta tietoa käytössä olevista tiloista. Jokainen neliö maksaa 
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käyttäjälleen, oli se sitten käytetty kuinka tehokkaasti tai tehottomasti tahansa. Tämänkaltainen 

tieto ei ole ollut kaikkien Suomen kuntien, kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirien käytettävissä 

tähän mennessä, joka on uudistuksen myötä parantumassa huomattavasti. Edellä mainitut 

julkisen sektorin toimijat ovat ne organisaatiot, joihin myös myöhemmin tullaan viittamaan 

”organisaatio” nimikkeellä. 

Vaikka järjestelmä tiedonkeruuseen ja tilojen hallintaan on olemassa, täytyy tietää minkälaista 

tietoa kerätä ja miten sitä käytetään maakunnan johtamiseen. Työn tarkoituksena on tutkia, 

miten tietoa tuotetaan ja mitä kyseisillä tiedoilla tehdään, jotta se tukee oikeasti johtamista. 

Tietojohtaminen maakunnassa tarvitsee tuekseen oikeanlaista tietoa oikeanlaisten päätösten 

tekemiseen. Pilotointivaiheessa pyritään saamaan selville mahdollisimman paljon puutteista ja 

kehitettävistä asioista, jotta kehitystyö saadaan tehtyä ennen järjestelmien todellista 

käyttöönottoa.  Pohjatyön tekeminen on aloitettu hyvissä ajoin, jotta maakunnat olisivat 

mahdollisimman valmiina aloittaessaan. 

2 Mitä on tieto? 

Laihonen ym, (2013, 17-18) ovat määritelleet tiedon kolmeen tasoon; tietämys, informaatio ja 

data. Arkielämässä näistä kolmesta omaksutaan yleisimmin tietämys suoraan tiedoksi. Tietoa 

saadaan keräämällä dataa, josta voidaan kerätä informaatiota. Informaation avulla kerätty 

tietämys on tieteellisesti perusteltua tietoa, jota voidaan käyttää perustellusti esimerkiksi 

tutkimuksen tuloksissa. Tietoa saadaan siis prosessin lopputuotteena. Tiedon merkitys 

organisaatioissa on se, että miten sitä osataan tunnistaa ja käyttää. Datan ja informaation 

kerääminen ei monelle ole ongelma, mutta sen käyttäminen ja jalostaminen voi olla haastavaa.  

 

Taulukko 1: Tiedon tasot ja niiden rakentuminen tiedon jalostuessa. (Laihonen ym, 2013,18.) 
 
Lähtökohtaisesti suuri määrä dataa ei vielä anna tutkijalleen informaatiota, etenkään tietämystä, 

ennen kuin datasta luodaan rakenteellinen aineisto. Aineistoa luodessa täytyy olla tarkkaan 

Tiedon taso Määritelmä 

Tietämys Inhimillistä tietoa, joka usein perustuu kokemukseen 

Informaatio Rakenteellista dataa, jota voidaan käyttää analyysissä 

Data Rakenteettomia tosiasioita 
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selvillä, miten data on kerätty ja mikä sen tausta on. Informatiiviseen muotoon saatetulle datalle 

on löydettävä oikea käyttäjä, jotta informaatiosta voidaan saada irti tietämystä. Siksi raporttien 

käyttäjät on tarkkaan määriteltävä, jotta tietoa saadaan luotua ja käytettyä oikein.  

3 Tietojohtaminen 

Yhteiskunta, jossa nykyään elämme, on pullollaan erilaisia kanavia hankkia tietoa. 

Tietojohtaminen on käsitteenä kuitenkin suhteellisen uusi. ”Tietojohtamisesta alettiin Suomessa 

puhua 1990-luvulla. Alan kehittymiselle on ollut keskeistä tieto- ja viestintäteknologian nopea 

kehittyminen, joka on tarjonnut uudenlaisia mahdollisuuksia datan ja informaation varastointiin, 

analysointiin ja va ̈littämiseen.” (Laihonen ym. 2013, 6.) Tietotekniikan kehittyminen ja sen 

mahdollistamat järjestelmät tarjoavat melkein rajattomat tietoresurssit. Haasteena on kuitenkin 

oikeanlaisen tiedon löytäminen ja tunnistaminen. Pelkästään tiedon oleminen saatavilla ja 

nähtävillä, on osattava tiedon käyttäjän sitä analysoida ja käyttää oikealla tavalla, jotta se on 

hyödyllistä. 

Tietojohtamisen alle on rakentunut kaksi alakategoriaa, tiedon johtaminen ja tiedolla 

johtaminen.  

• Tiedon johtaminen viittaa prosessiin, jossa organisaatio oppii ja uusiutuu sekä hallitsee ja 

kerää tietovarantojaan.   

• Tiedolla johtaminen on organisaation tapa jalostaa ja hyödyntää tietoa toiminnan 

johtamisessa. (Laihonen ym, 2013, 32) 

Tiedon johtamiseen ja tiedolla johtamiseen tarvitaan tietojärjestelmä ja ihmisiä sen ympärille 

hyödyntämään ja jalostamaan tietoa. Järjestelmä ei tuota suoria vastauksia johdolle raportin 

muodossa itsestään. Organisaation eri tasoilta sekä tietojärjestelmäntoimittajalta tarvitaan 

tietotaitoa, jotta relevanttia tietoa voidaan tuottaa. Awad ja Ghaziri (2004, 66) ovat nostaneet 

esille eri prosessin vaiheisiin liittyviä avain kysymyksiä, joista on apua tietojohtamisen 

kehittämisessä. 

Kun arvioidaan olemassaolevaa infrastruktuuria, kannattaa pitää ongelma selkeänä, johon 

ratkaisuja tai vastauksia haetaan. Järjestelmän aiheellisuuden ja sen toteuttamiskelpoisuuden 

arviointi on tärkeää. Järjestelmän ympärille luodaan tietojohtamisen tiimi, johon valitaan siihen 

soveltuvat henkilöt ja tiimin toiminnot määritellään tarkkaan. Tiedonkeruu vaiheessa 

määritellään mistä, mitä ja kenelle tietoa halutaan kerätä. Testaus vaiheessa on syytä olla 

kriittinen järjestelmän luotettavuuteen ja kokeilla sen käytettävyyttä. Käyttöönoton jälkeen on 
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syytä tarkastella, tarjoaako se haluttuja tuloksia tai tarvitseeko sitä muunnella. (Awad, Ghaziri, 

2004, 66) Keskustelua järjestelmäntoimittajan kanssa on hyvä käydä, mikäli tuotettu tieto ei ole 

oikeanlaista tai sitä ei pystytä hyödyntämään. Lähellä haluttua tietoa olevaa tietoa ei kannata 

tuottaa tai tehdä sen perusteella johtopäätöksiä. Yhdessä asiakkaan tarpeisiin muodostettu 

järjestelmä, on avain tehokkaaseen tietojohtamiseen.  

3.1 Tiedon johtaminen 

Tiedon johtamista voidaan pitää tietoresurssien tunnistamisena ja tehokkaana hyödyntämisenä 

organisaation arvonluonnissa (Laihonen, Lönnqvist, 2013). Tiedon johtamisen osaaminen on silta, 

jolla päästään tiedolla johtamiseen. Tietovarantojen hallinnointi, kehittäminen ja tarpeiden 

tunnistaminen ovat vaihe, jonka pohjalta voidaan johtaa tiedolla. Tietojärjestelmästä saadun 

tiedon laatua, määrää ja hyödyllisyyttä arvioidessa täytyy taas edetä organisaation alimmille 

tasoille. Tiedonhankinnan prosessiin kuuluvat resurssit ovat tietojärjestelmän lisäksi henkilöt, 

jotka työskentelevät järjestelmän rajapinnoissa. Tiedonhallinnan elinkaaren, eli toisin sanoen 

prosessin, kuvaus on muotoiltu neljään eri vaiheeseen Awadin ja Ghazirin (2004, 24) kirjassa: 

1. Kerääminen (capturing) 

2. Organisointi (organizing) 

3. Kehitys (refining) 

4. Siirtäminen (transfer) 

Tiedonkeruu vaiheessa eri tapoja käyttäen tietoa, tai dataa, pyritään tuottamaan jatko jalostusta 

varten. Organisoimalla kerättyä tietoa voidaan osastoida, suodattaa ja yhdistää toisiinsa, mikä 

tarvitsee jo henkilön osaamista tunnistaa tiedon taustaa ja merkitystä. Kehitys vaiheessa tietoa 

aletaan käyttää esimerkiksi projektissa ja sitä yhdistetään konkreettisesti tarpeeseen. Siirtämisen 

vaiheessa saatua tietoa jaetaan ja viedään eteenpäin. Prosessin omaisesti, neljännestä vaiheesta 

palataan ensimmäiseen vaiheesseen, jossa tiedonkeruu jatkuu. (Awad, Ghaziri, 2004, 24) 

3.2 Tiedolla johtaminen 

“Ajatellaan vaikkapa ruoan valmistamista. Ilman tietoa raaka-aineista ja valmistusmetodeista 

aterian valmistaminen perustuisi varsin tehottomaan arvailun, kokeilun ja erehdyksen 

yhdistelmään. Vaikka tietyissä olosuhteissa tämä voikin johtaa onnellisiin sattumiin ja jopa 

kulinaristisiin innovaatioihin, on selvää, että oikeanlaisten ohjeiden ja kokemuksen myötä 

karttuneen tiedon avulla voidaan säästää useimmissa tapauksissa niin raaka-aineita, aikaa, 

energiaa kuin kokin hermojakin.” (Jalonen, Laihonen, Lönnqvist, 2009) Tämä on erittäin osuva 
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vertaus tehokkaan tiedolla johtamisen ja tuntumaan tai luuloon perustuvan johtamisen välillä. 

Joskus haluttuun tai hyvin saman kaltaiseen lopputulokseen päästään ns. vahingossa, mutta 

systemaattisesta ja tehokkaasta päätöksenteosta ollaan silti kaukana.  

Tiedolla johtaminen jo nimellään itsessään viittaa sen tärkeimpään tarkoitukseensa. Tiedolla 

johtaminen on tiedon hyödyntämistä johtamisessa (Laihonen, Lönnqvist, 2013). Kypsyysmalli 

tiedolla johtamisen tilasta on kuvattu neliportaisena tasona; 

1. Hallitsemattomat olosuhteet 

2. Hallittu tekninen ympäristö 

3. Hallittu prosessi 

4. Hallittu tiedon johtaminen 

Hallitsemattomilla olosuhteilla tarkoitetaan tilaa, jossa organisaatio kerää tietoa vain 

ajankohtaisiin tarpeisiin, mutta johtoportaat eivät analysoi tai hyödynnä kerättyä tietoa millään 

tavalla. Toisella tasolla itse prosessi jalostaa dataa informaatioksi ja edelleen tiedoksi, on 

sisäistetty. Tietoa ei edelleenkään kuitenkaan osata systemaattisesti käyttää johdon tukena. Osa 

julkisista nykyorganisaatioista, jotka koittavat hallita tilojaan tilanhallintajärjestelmillä, 

putoavat ensimmäisen ja toisen portaan välimaastoon. Teoriassa tiedetään mitä tulisi tehdä ja 

käytäntöön asti on päästy, mutta prosessi on jäänyt toteuttamatta kunnolla. Hallitulla tasolla 

tietoa on kerätty systemaattisesti eri tietolähteistä, joka muodostaa kokonaisuuden. Tiedon 

tehokas käyttö johtamisessa puuttuu kuitenkin vielä tässäkin vaiheessa. Viimeisellä, eli 

korkeimmalla tasolla, tiedolla ja tiedon johtaminen kohtaavat. Johto ja tiedon hallinta 

kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa luodakseen ja kehittääkseen tehokkaan 

tietojohtamisen ympäristön. (Nylander 2017, 118-119) 

Haastavaa viimeisen vaiheen toteuttamisessa on, varsinkin yleisen kunnallisen toimintatavan 

puitteissa, saada organisaation sisäiset toimijat kommunikoimaan. Pyritään kuitenkin mahdollisen 

läpinäkyvään toimintaan, jossa talous, tilanhallinta ja ylin johto päättävät yhdessä siitä, mitä 

johtamisen tueksi tarvitaan. Talouspuolen ihmiset eivät välttämättä näen tilojen kustannusten 

lisäksi niiden toiminnallisia perusteita ja saattavat pitää tiedon puutteen takia joitain tiloja liian 

kalliina. Tilanne voi olla myös toisinpäin, missä tilanhallinta tai tilojen käyttäjät eivät näe 

perusteltua tilamuutosta, vaikka se taloudellisesti olisikin kannattava. Raporttien ja tiedon 

jakaminen ja näyttäminen visuaalisesti tai muuten helposti ymmärrettävässä muodossa helpottaa 

kommunikointia toimijoiden välillä. 
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4 Paperipohjakuvista tilanhallintajärjestelmään 

Organisaatiot, jotka toimivat useissa tiloissa tai kiinteistöissä, eivät välttämättä ole tietoisia 

siitä, miten tiloja tulisi hallita. Näillä organisaatioilla viittaan julkiseen sektoriin ja heidän 

tilanhallintaansa, koska tässä opinnäytetyössä keskeisenä toimijana on julkinen sektori. 

Tilanhallintajärjestelmän käyttöönotto tyhjästä voi olla erittäin raskas prosessi, joka vaatii paljon 

resursseja, niin ajallisesti kuin osaamellisesti ja sen takia se on jäänyt taka-alalle. Moni 

tarkastelee tilojaan vieläkin paperisista pohjakuvista ja tekee kiinteistöihin koskevia muutoksia ja 

päätöksiä niiden pohjalta.  

Tilanhallintajärjestelmä tarjoaa käyttäjälleen saman pohjakuvan kuin ennekin, mutta useampi 

ulotteisessa muodossa. Järjestelmä hyödyttää niin tilojen käyttäjiä, kuin organisaation johtoa. 

Molempien ääripäiden hyöty tukee toisiaan, mikäli järjestelmää hyödynnetään oikein.  

Tiloihin voidaan syöttää tietoja esimerkiksi käyttäjistä, niiden koosta ja käyttötarkoituksesta. 

Tilanhallintajärjestelmään syötetään tilojen yleisten tietojen lisäksi myös tilojen taloustiedot. 

Järjestelmään voidaan syöttää tarkalla tasolla kustannuksia, jotka kohdistuvat eri 

kustannuspaikoille ja niiden tarkastelu on käyttäjälle helppoa. Esimerkiksi jyvitetyt pinta-alat 

yhteiskäyttötiloihin jakautuvat automaattisesti tasan kaikille käyttäjille, joka on huomattavasti 

nopeampi ja helpompi tapa, kuin laskea niitä käsin. Pelkästään neliöpohjainen kustannusten 

jakaminen ei ole todenmukaista, koska tilojen laajuus ja kertoimet vaikuttavat kokonaisuuteen. 

Tiloihin voidaan kohdistaa kustannuksia kertoimien avulla. Esimerkiksi leikkaussalin ja toimiston 

ylläpito ja rakennuttaminen ei ole yhtä kallista, joten tilojen kustannukset eivät voi jakautua 

pelkästään neliöpohjaisesti. 
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Kuva 1: Tilanhallintajärjestelmän pohjakuva. (Rapal Oy, 2019.) 

Tietoja voidaan syöttää laajalla säteellä monelle eri organisaation tasolle hyödyllisellä tavalla, 

josta voidaan poimia tietoa. On kuitenkin tarkkaan harkittava, minkä tyyppisestä tiedosta kukin 

käyttäjä hyötyy. Nykypäivänä tiedon saaminen ei ole vaikeaa, mutta oikeanlaisen tiedon tarpeen 

tunnistaminen ja vain kerätyn tiedon käyttäminen oikein, edistää oppivaa organisaatiota. Kaikille 

maakunnille tuleekin tämän takia laatia tarkka ohjeistus järjestelmään syötettävien tietojen 

osalta. Tietojen syöttö on pitkä prosessi ja tietojen oikeellisuutta täytyy valvoa, jotta 

maakuntakohtaiset raportit ovat tulevaisuudessa vertailukelpoiset. Tämä järjestelmä toimii myös 

raporttien master datana. Master datalla tarkoitetaan niin sanottua ydintietoa, joka on hitaasti 

muuttuvaa ja toimii tietopankin pohjana. Tapahtumatieto taas on useasti sisään tulevaa tai 

muuttuvaa tietoa. (Ari Hovi Oy, 2015) 

5 Johdon raportointi 

Raportointi on osa tietojohtamista. Raporteilla voidaan kuvata kerättyä dataa, josta saadaan 

informaatiota. Organisaation kannalta on tärkeää määritellä raportoinnin prosessi eri organisaatio 

tasoilla. Liiallinen raporttien kerääminen ja niiden analysoiminen kuluttaa paljon resursseja. 

Nylander (2017, 160) on kuvannut raportointi prosessin seuraavasti: 

1. Johtamiseen ja ydintoimintoihin perustuvan raportoinnin määrittely. 

2. Tietojärjestelmien, perustietojen määrittely 

3. Tietomallinnus 

4. Master datan määrittely ja hallinta 

5. Tietoarkkitehtuuri – tiedonlähteet 

6. Tietovirtojen mallinnus 

7. Tietovarastoratkaisu 

8. Raportointivälineiden (Dashboard) määrittely 

9. Tiedon lataaminen ja testaaminen 

10. Käyttöönotto ja vastuunjako 
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11. Jatkuva kehitys - tiedon laadun arviointi ja parantaminen 

Mikäli organisaatiot haluavat verrata johtamistaan raportoinnin pohjalta, on tärkeää määrittää 

tietojärjestelmän perustiedot yhteneväisiksi, jotta raportit ovat vertailukelpoisia. Ongelmaksi 

saattaakin osoittautua saadun tiedon oikeellisuuden puute. Datassa voi olla virheitä ja ristiriitoja, 

joka tekee siitä käyttökelvotonta (Laihonen ym, 2013,19). Koko Suomen mittakaavaisessa 

projektissa, jossa tilanhallintajärjestelmä toimii raportoinnin tiedonlähteenä, haasteena on 

organisaatioiden alimmalle tasolle asti ylettyvä vastuu tietojen oikeellisuudesta. Tämä on tosin 

myös haasteen lisäksi voimavara, kukaan ei tiedä tiloista enemmän kuin niiden käyttäjä. Kuten 

aikaisemmin mainitsin, on täytynyt pilotointivaihe aloittaa ajoissa prosessin toimivuuden ja 

luotettavuuden testaamiseksi. 

6 Tutkimusmenetelmä 

”Meillä on havaintoja ja kokemuksia asioista ja teemme niistä tietoisesti johtopäätöksiä.” 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2012, 18) Tämä on lähtökohtaisesti auttanut sekä ollut haasteena 

tiedonhaussa tässä opinnäytetyössä. Oma käsitys, kokonaiskuva ja tietämys, joka on syntynyt 

työelämän ja opiskelun myötä ei kuitenkaan ole aukoton, joten vastauksia ja uutta tietoa on 

täytynyt hakea tieteellisesti valideilla tavoilla. Kuten Hirsjärvi ym, (2012, 19) kirjassaan toteaa, 

voivat havainnot ja kokemukset olla petollinen tiedon perusta ilman perustelua. 

Tarkoituksena on selvittää, mitä tietoa johtamisen tueksi tarvitaan maakunnassa. 

Lähtökohtaisesti tehokkain ja luotettavin tapa lähteä tutkimaan aihettani, on kvalitatiivinen 

tutkimusmetodi. Kokonaisvaltaisen ja todellisen elämän tilanteiden hahmottaminen on 

helpompaa kvalitatiivisessa tutkimustavassa. Keskusteleva ja vuorovaikutteinen osa tutkimuksessa 

ei sulje pois tutkijan oman näkemyksen tai ennakkoluulojen takia mahdollisia suuntia, joihin 

tutkimus voi ajautua. Samalla on hyvä pitää tutkimuksen tarkoitus ja se, mihin vastauksia 

haetaan, jotta tutkimus ei lähde ajautumaan niin sanotuille sivuraiteille. 

Yhteisöllinen ideointimentelmä on hyvä tapa luoda uusia näkökulmia ja uusia ratkaisuja 

kehittämishankkeisiin. (Ojasalo, Moilanen Ritalahti, 2009, 142). Monen ihmisen näkemykset, 

varsinkin ihmisten tullessa erilaisilla taustoilla, synnyttävät yhdessä helpommin haluttua 

uutuusarvoa, kuin yksin ideoimalla. Luovan ongelmanratkaisun prosessin kuvaa Ojasalo ym, (2009, 

144) seuraavasti: 

1. Ongelman huomaaminen 

2. Tosiasioiden ja näkemysten tunnistaminen 
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3. Tavoitteenasettelu ja visioiminen 

4. Ideoiden tuottaminen 

5. Ideoiden arvioiminen ja ratkaisun valinta 

6. Hyväksyttäminen ja toteuttaminen 

Useamman henkilön näkökulmat ja mahdolliset käytännön kokemukset ongelman huomaamisessa, 

auttaa tutkijaa kartoittamaan useamman lähestymistavan ongelmaa kohtaan. Kaikilla on aina 

erilainen näkemys jokaisesta asiasta, vaikka toimiala, työtehtävät tai taustat muuten olisivatkin 

samanlaiset. Tämän takia myös näkemykset tutkittavasta ongelmasta ovat eriävät, jolloin täytyy 

tunnistaa ideoiden ja ehdotusten taustatieto. Ennen ideoiden tuottamista täytyy asettaa 

tutkimuksen tavoite ja visio siitä mitä yleisesti halutaan tutkimuksen tuottavan. Ei kuitenkaan 

liian tarkalla tasolla, jotta mikään ei mahdollisesti rajoita ideoiden tuottamista. 

Kun uusia ideoita tuotetaan, ei voida oletusarvona pitää tiettyä määrää ideoita. Ideoiden syntyä 

ei voida pakottaa ja ne syntyvät kullakin luonnostaan. Joidenkin osallistujien tuottama 

määrällinen panostus voi olla päivän mielialasta tai muusta ulkoisesta tekijästä riippuva. 

Tutkimusmenetelmä on kuitenkin laadullinen eikä määrällinen, jolloin yksi hyvä idea on parempi 

kuin monta kelvotonta ideaa. Pitkäjänteistä prosessia kehittäessä on tärkeä muistaa, että kaikki 

ideat eivät ole välttämättä soveliaita ja niitä täytyy testata. Tutkijan täytyy arvioida, mitkä 

ideoista ovat kaikkein eniten tarkoituksenmukaisia ja tutkimusta edistäviä. Nämä ideat viedään 

pohdittavaksi pidemmälle. Ideoiden arvioimisen jälkeen tulee todennäköisesti monen eri 

ratkaisun valinta, joita joudutaan testaamaan ennen niiden hyväkymistä ja toteuttamista. Yhtä 

oikeaa vaihtoehtoa on vaikea tunnistaa tutkimusprosessin aikana, joten on hyvä tuoda useampia 

jatkojalostettavia ideoita esille. Joidenkin aluksi epäilyttävien ideoiden tuomitsemista kannattaa 

tämän takia välttää. 

Ilmapiirin pitäminen positiivisena on edellytys ongelmanratkaisuun (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti, 

2009, 143). Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeää, jotta kaikki osallistujat tuntevat 

olonsa tärkeäksi ja huomioiduksi. Mikäli ideoihin ja ehdotuksiin suhtaudutaan liian negatiivisesti, 

voi osallistujien kynnys ilmaista näkemyksensä nousta. Tämän jälkeen osallistujat eivät 

välttämättä halua sanoa ääneen hyviäkään ehdotuksia, jolloin työpaja ei palvele tarkoitustaan. 

Ojansalo ym. (2009, 144) painottaakin ”Miten”-kysymysten käyttöä, joka muuttaa haasteet ja 

ongelmat ehdotuksissa positiiviseksi. Tarkoituksena on kuitenkin ratkaista ongelmia, eikä luoda 

uusia. 
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7 Työpaja 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen menetelmä, joka on samalla yhteisöllinen 

ongelmanratkaisumenetelmä. Työpaja toteutettiin hyvin aivoriihi (brainstorming) tyyppisellä 

tavalla, jossa kaikki osallistujat yhdessä esittävät ideoita omien näkemystensä mukaan 

sulkematta pois kenenkään ehdotuksia. Aivoriihi on yksi luovan ongelmanratkaisun 

standardimenetelmistä, eli se on hyvin tyypillinen tutkimusmenetelmä (Ojasalo ym, 2009, 146). 

7.1 Työpajan valmistelu 

Työpajaa lähdettiin valmistelemaan ennalta määriteltävien kysymysten kautta, jotka 

toimeksiantaja määritteli palvelemaan myös muitakin tarkoituksia, kuin tätä opinnäytetyötä. 

Kysymykset määriteltiin niin, että ne palvelisivat tutkimusongelman ratkaisussa mahdollisimman 

hyvin. Kysymykset jaettiin kolmeen luokkaan, joista pääluokkana toimi johdon raportointi. 

Johdon raportointi maakunnassa pitää sisällään toki myös muutakin, kuin tiloihin liittyvää 

raportointia, mutta tässä opinnäytetyössä johdon raportointia tarkastellaan aina tilojen 

näkökulmasta. Vuokrauksen ja tilatietopalvelun käyttäjien raportointi tukevat johdon 

raportointia eri näkökulmien kautta. 

• Johdon raportointi 

• Maakuntakonsernin näkökulmasta, mitä tarvitaan tiedolla johtamisen tueksi? 

Paikkatiedot osana talousraportteja? 

• Tilakustannusten budjetointi näkökulma? 

• Vuokrauksen raportointi 

• Maakuntakonsernin ja maakunnan tilaorganisaation työkalu Maakuntien 

tilakeskuksen ja maakunnan välisten sopimusten katseluun ja raportointiin 

• Maakunnan alivuokrauksen raportointitarpeet? 

• Tilatietopalvelun (-järjestelmän) käyttäjien raportointi 

• Tilojen käyttäjän (osastonhoitaja) ja tilakoordinaattorin talousraportoinnin 

tarpeet, muut ei hallinnolliset roolit? 

• Tilakustannusten budjetointi näkökulma 
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Työpajoja edeltävänä päivänä käsiteltiin budjetointia omana työpajanaan, joka näkyy omana 

kysymyksenään johdon ja tilatietopalvelun raportoinnin osiossa. Suurin osa budjetoinnin 

työpajassa mukana olleista osallistuivat myös tähän työpajaan, joten tausta kysymysten ympärillä 

oli tuttu. Edellisen päivän aikana ehdittiin myös tutustua hieman toisiimme, joka varmasti 

edesauttoi keskusteluun osallistumista ja ehdotusten ilmaisua tässä työpajassa. 

Aamupäivällä ennen varsinaista työpajaa, pohjustettiin aihetta tilanhallintajärjestelmän ja sen 

raportointimahdollisuuksien kautta. Kaikille järjestelmä ei ollut yhtä tuttu, joten oli hyvä käydä 

läpi yleisesti, miten se toimii. 

7.2 Työpajan toteutus 

Työpaja toteutettiin yhdessä opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa. Työpajaan osallistuneet 

henkilöt olivat toimeksiantajan yrityksen työntekijöitä, maakunta valmistelijoita ja järjestelmän 

toimittajan edustajia. Yhteensä paikalla oli 11 osallistujaa, jotka jakautuivat kolmeen ryhmään. 

Johdon raportointiin muodostui viiden hengen ryhmä ja kahteen muuhun ryhmään kolme henkeä. 

Jokaisessa ryhmässä oli yksi Tilakeskuksen edustaja ja itse olin johdon raportoinnin ryhmässä, 

koska se on lähinnä tämän opinnäytetyön aihetta. Kaikki saivat oman näkemyksensä mukaan 

jakautua ryhmiin, jossa kokivat oman työnkuvan tai osaamisen olevan kaikkein hyödyllisin. 

Kukaan ei jäänyt vasten tahtoaan sivuun aiheesta, johon hän olisi halunnut, joten ryhmäjako 

täten oli mielestäni onnistunut. 

Kukin ryhmä jakautui omiin rauhallisiin tiloihinsa, jossa voivat lähteä ideoimaan raportoinnin 

tapoja. Kaikilla ryhmillä oli 1 tunti aikaa kerätä ideoita, jonka jälkeen käydään kaikkien tuotokset 

yhteisesti läpi. Totesimme yhteisesti pitää ideoiden ylös kirjoituksen yksinkertaisena ja listata 

ideat Powerpoint- esitykseen. Näin on helpoin esittää kokoustilassa projektorilla muille ryhmille 

omat tulokset läpikäynnin yhteydessä.  

8 Tulosten analysointi 

Työpajan tulosten purkamisen ja analysoinnin ensimmäinen askel oli jakaa tutkimustulokset 

teemoihin. Teemoja syntyi neljä erilaista, vaikka moni pystyttäisiinkin laittamaan myös toiseen 

lokeroon. Tulokset kuitenkin jaoteltiin niiden olennaisimman ominaisuuden tai tuoman tiedon 

mukaan. Teemat muodostuivat oman työssä kokemani termistön kautta. 
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Kuvio 1: Tulosten teemoittelu. 
 
Esille nousi tietenkin myös niin sanottuja perusraportteja, joita käytetään säännölliseen 

raportointiin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tilojen lukumäärä ja neliöt, rakennuksen 

kuukausittaiset tilakustannukset, tilakohtaiset kustannukset ja yksikön kuukausittaiset 

kokonaiskustannukset. Nämä tiedot ovat kuitenkin helposti saatavilla, eivätkä tarvitse sen 

syvällisempää tutkiskelua tai jalostusta tässä vaiheessa. Myöhemmin on määriteltävä näille 

raporteille oikeat käyttäjät.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole pohtia perusraportteja, joita kaikki organisaatiot käyttävät 

poikkeuksetta. Mikäli käsittelyyn otettaisiin kaikki sote-toimintaan kuuluvat tila ja kustannus 

raportit, tulisi tutkimuksesta aivan liian laaja. 

Taulukko havainnollistaa, kuinka suurin osa raporteista ja tiedoista yhtenevät toisiinsa. 

Yksittäisen tiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja päätöksen teossa ei vielä kerro tarpeeksi. 

 

•Toiminnan kustannukset
•Hankkeiden vuokravaikutus
•Budjetti toteuma- ja ennuste
•Käyttötarkoitusten muutokset ja 
niiden vaikutukset
•Maakuntien välisten tunnuslukujen 
vertailtavuus 
kiinteistökustannusten osalta

•Skenaariosuunnittelu
•Panorama vai Power BI

•Palveluverkon suunnitteluun 
raportointi
•Tilojen todellinen 
käyttöaste
•Tilatietojen ja 
paikkatietojen yhdistäminen

•Raportit tilakustannuksista 
”3+1” ajalta kuntien tiloista

•Alivuokrasopimusten ajanjaksot 
ja niiden kannattavuuden 
seuraaminen

•Tilakeskuksen 
edelleenvuokraamien tilojen 
seuranta

Vuokraus Tilatieto

KustannuksetVisualisoitni
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Taulukko 2: Raporttien ja tietojen väliset yhteydet 
 
Yksittäisen raporttien yhdistäminen ja soveltaminen suurempaan kokonaisuuteen auttaa 

päätöksen teossa. On jopa välttämätöntä kerätä informaatiota monesta eri lähteestä, jotta 

voidaan tunnistaa syy, jollekin tietylle tiedolle. 

 

8.1 Toiminnan kustannukset ja tulevaisuus 

 

Taulukko kuvaa tutkimuksessa esille nousseiden raporttien ja tietotarpeiden välisiä yhteyksiä. 

Nämä tiedot tukevat toinen toisiaan ja niitä käyttämällä yhdessä voidaan tuottaa tietoa, jonka 

avulla voidaan tehdä toimintaa edeltäviä muutoksia. 
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Kuvio 2: Tietojen väliset suhteet 
 

Toiminnan kustannuksia seuratessa voidaan skenaariosuunnittelun työkalun avulla nähdä miten 

kustannukset muuttuvat. Toiminnan kustannuksilla tarkoitetaan tilassa tapahtuvan yksittäisen 

toiminnan kustannusta, esimerkiksi yhden leikkauksen kustannus. Toiminnan kustannusten 

seuraaminen kaikissa tiloissa ei ole tarpeellista tai se ei anna oikeanlaista kuvaa kustannuksista. 

Toimistoissa tapahtuvan yksittäisen toiminnan mittaaminen tilakustannusten näkökulmasta on 

erittäin hankala määritellä, eikä se välttämättä siksi tuo arvokasta tietoa käyttäjilleen. 

 

Hankkeiden vuorovaikutusta voidaan simuloida järjestelmässä. Hankkeen kustannukset voidaan 

jakaa tiloille ja niiden käyttäjille, joita uudisrakennus, sen osa, korjaus- tai muutostyö koskee. 

Investoinnin kustannusten jakautuessa eri käyttäjille, voidaan seurata sen vuokravaikutusta 

tulevaisuudessa. Tämä vaikuttaa toiminnan kustannuksiin tilakustannusten kautta, jolloin se 

täytyy huomioida esimerkiksi budjetissa. 

 

Skenaariosuunnittelulla tarkoitetaan vaihtoehtoisia tilanteita, joissa tilojen paikkoja voidaan 

järjestelmässä muuttaa. Tämän avulla voidaan esimerkiksi sairaalassa vaihtaa eri osastojen tai 

yksittäisten tilojen paikkaa, jotta löydettäisiin tilatehokkaampia ratkaisuja. 

Skenaariosuunnittelun avulla parhaassa tapauksessa voidaan säästyä kokonaan uuden tilan 

vuokraamiselta. Skenaariosuunnittelun osalta hankkeiden simulointi on myös erittäin hyödyllinen 

työkalu. Kun hanke etenee tarpeeksi pitkälle ja sen pohjakuva voidaan viedä sähköisesti 

Hankkeiden 
vaikutukset 

Toiminnan 
kustannukset 

Skenaariosuunnit
telu 
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järjestelmään, voidaan alkaa tiloja ja niiden kustannuksia syöttämään pohjakuvaan. Suurissa 

rakennushankkeissa täytyy ottaa huomioon mahdolliset viivästykset ja muutokset, joten tarkkoja 

kustannuksia on vaikea määritellä etukäteen. Kuitenkin suuntaa antavia lukuja voidaan verrata ja 

niiden pohjalta miettiä ratkaisuja tulevaisuuteen.  

 

8.2 Palveluverkkosunnittelu ja tilojen seuranta 

Tilojen seuranta ja niiden merkitys pitkässä juoksussa on osa palveluverkkosuunnittelua. 

Palveluverkkosuunnittelu on suuri kokonaisuus, johon liittyy paljon erilaisia muuttujia. Sen 

uudistaminen on pitkäjänteinen prosessi ja tausta tutkimusta on tehtävä huolella, jotta 

suurimmat muutokset hyödyttävät palveluverkon käyttäjiä. Oikeanlaisen infrastruktuurin 

saaminen palveluiden ympärille on aikaa vievää. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kuvio 3: Palveluverkkosunnittelun raportit 

 

Kuviossa näkyy palveluverkkosuunnittelun ja vuokratilojen sekä tila- ja paikkatietojen 

yhdistämisen suhteet. Vuokrauksen lohkon raportit ”3+1” ajalta tarkoittaa kuntien omistamien 

kiinteistöiden vuokrausta kunnalta maakunnalle Tilakeskuksen kautta. Sopimuksen pituus optio-

vuosi mukaan lukien tulee laki esityksestä, eikä siihen pysty vaikuttamaan kumpikaan sopimuksen 

osapuoli. Tilat vuokrataan kolmen vuoden sopimuksella, jossa on yksi optiovuosi. Tämän ajan 

jakson aikana maakunnan on tarkoitus arvioida ja päättää, aikooko se pitää kyseisen tilan vai 

onko järkevämpi luopua tilasta. Tämän takia näiden kohteiden seuranta ja raportointi on 

erityisen tärkeää. Juuri näissä tapauksissa tarvitaan tietoa, jonka avulla voidaan tehdä päätöksiä.  

 

Näiden tilojen seuranta liittyy olennaisesti myös palveluverkkosuunnitteluun. Maakunnan, 

kuntayhtymän tai muun vastaavan sairaanhoitopalveluiden pohjalta määritellyn alueen 

palveluverkkoa suunnitellessa on olennaista pohtia tilojen sijaintia tulevaisuudessa, jolloin 

kolmen tai neljän vuoden periodi on jo merkittävän pitkä aika. Huonokuntoiset rakennukset, 

Palveluverkkosuunnittelu 

”3+1” ajan seuranta Tila- ja paikkatietojen 
yhdistäminen 
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jotka ovat korjaushankkeen tarpeessa ja mahdollisesti huonolla paikalla, täytyy arvioida 

palveluverkon suunnittelussa. Mikäli puhutaan sairaalarakennuksesta, voi olla erittäin haastavaa 

tai mahdotonta löytää toimivaa ratkaisua vaihtoehtoiseksi tilaksi suhteellisen lyhyellä aikavälillä. 

Siinä tapauksessa mietitään tarkkaan, kuinka kauan tilan käyttöä kannattaa jatkaa ja missä 

vaiheessa korvaava tila saadaan. On myös mahdollista järjestää tilaa jo käytössä olevista tiloista, 

jos tilat ja niiden toiminta mahdollistaa sen. Skenaariotyökalun käyttö näissä tilanteissa voi olla 

hyödyllinen. Esimerkiksi toimistotilojen osalta korvaavien tilojen löytäminen on helpompaa ja 

tilojen suunnittelu on joutavampaa kuin monissa terveydenhuollon tai asumispalveluiden tiloissa. 

 
Tila- ja paikkatietojen yhdistäminen on yksi palveluverkon suunnittelun olennaisista tiedoista. 

Palveluverkkosuunnitteluun liittyy toki monia tekijöitä, kuten liikennejärjestelyt, maankäyttö ja 

digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Suunnittelua voidaan edistää kuitenkin raportoimalla 

tilojen tietoja eri maantieteellisistä sijainneista. Karttanäkymään voidaan yhdistää rakennuksia 

ja niiden alla olevia tilatietoja. Tämän avulla voidaan havainnollistaa eri tilojen määriä ja niiden 

etäisyyksiä. Tämän kautta nähdään, miten eri toimintoja on hajautettu ja voidaanko niiden 

uudelleen sijoittelulla tehostaa mahdollisesti toimintaa. On myös mahdollista todeta, että jotkut 

toiminnot ovat sijoitettu niin lähekkäin, että osasta tai kaikista lähekkäin olevista tiloista voidaan 

luopua tai niiden käyttötarkoitusta voidaan vaihtaa.  

 

9 Maakuntien välinen vertailu 

Kuten jo aikaisemmin tekstissä mainitsin, pohjatyötä tilatietojen taustalle on tehty niin, että ne 

olisivat yhtenäiset jokaisessa maakunnassa. Tämä mahdollistaa maakuntien välisen 

vertailtavuuden tietojen välillä. Näin voidaan saada tietoa joltain paikkakunnalta tai koko 

maakunnalta, miten tietyt palvelut tai tilajärjestelyt kannattaisi hoitaa. Kaikkien maakuntien 

käyttäessä samanlaista raportointipohjaa ja raportointiperiodeja, on raporttien vertailu 

helpompaa. Maakunnissa on kuitenkin eroja, jotka vääristävät tilastoja, jos niitä verrataan 

suoraan yksi yhteen. 

Eniten vaikuttavat tekijät, jotka vaikeuttavat maakuntien välistä vertailua ovat; 

− Maakuntien asukasluvut 

− Maakuntien maantieteellinen koko 

− Rakennus- ja ylläpitokustannusten eriäväisyydet 
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Uusimaa on alueena melko radikaalisti muista poikkeava melkeinpä kaikilla eri tasoilla. 

Asukasluvun ollessa erittäin suuri verrattuna sen maantieteelliseen kokoon, on pakollista 

järjestää palveluita tiheästi. Uudella maalla myös tilojen kustannukset ovat muuta Suomea 

selvästi korkeammat. ”Vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä vanhan osakehuoneiston 

keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2692 euroa, pääkaupunkiseudulla 4290 euroa ja 

muualla Suomessa 1886 euroa.” (Asuntojen hinnat, 2019) Vaikka tässä viitataankin asuntojen 

hintoihin, toimitilojen ja muiden rakennusten hinnan muodostuminen on melko samankaltainen.  

 

Suurilla alueilla joudutaan hajauttamaan palveluita, jolloin tiloja joudutaan vuokraamaan tai 

rakentamaan hajanaisesti. Kustannukset ovat suuremmat, kun tilat ovat hajautuneet, verrattuna 

siihen, että ne olisivat esimerkiksi samassa rakennuksessa. Myöskin tilojen jakaminen ja 

yhdistäminen, on vaikeaa tilojen ollessa hajallaan. Toimintojen siirtäminen ja uudelleen 

järjestäminen suuressa tilojen joukossa on helpompaa. 

 

Pinta-alaltaan suurten maakuntien välillä vertailu näiden haasteiden kanssa on kuitenkin erittäin 

tärkeää. Vertaamalla palveluverkon suurta kuvaa, voidaan jonkin maakunnan hyvin onnistuneen 

toimintatavan periaatteita heijastaa muihin samankaltaisiin maakuntiin. Hyvien toimintatapojen 

jakaminen muille toimijoille edistää valtakunnallista palveluiden kehittymistä. 

 

Asukaslukujen, pinta-alojen ja kustannusten poikkeavuuden ulkopuolella on kuinekin tietoa, jota 

voidaan maakunnissa verrata, esimerkiksi; 

− Tilojen todellinen käyttöaste 

− Asiakas-, vuode-, ja työpistepaikat neliömäärää kohden 

− Monikäyttöisten tilojen vertailu 

− Eri käyttötarkoituksien osuudet kokonaisuudesta 

− Tilaluokkien ja kustannuspaikkojen kustannusten suhde kokonaisuuteen 

Kustannuksia voidaan vertailla kuitenkin suhdelukuina. Euromääräinen vertailu on 

harhaanjohtavaa, mutta tiettyjen kustannusten suhteita kokonaisuudesta voidaan verrata. Mikäli 

huomataan, että jonkin kustannuspaikan kulut maakunnassa ovat suhteessa muita maakuntia 

suuremmat, voidaan siihen etsiä syy ja mahdollisesti tehdä muutoksia. Vertailtavuus erinäisten 
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raporttien välillä voi tuoda esiin kysymyksiä ja toimintamalleja, joita ei välttämättä ole osattu 

ennen pohtia. 

10 Johtopäätökset - Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen 

Päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon on oltava luotettavaa. Tarkoituksena on luoda 

valtakunnallinen ja yhtenäinen tapa tilanhallinnan sektorilla. Siksi kaikkien toimijoiden on 

noudatettava yhteisesti sovittuja nimikkeitä ja merkintätapoja järjestelmän sisällä. Esimerkiksi 

tilaluokat on pyritty määrittelemään niin, että ne sopivat kaikille toimijoille. Mikäli niissä 

huomataan puutteita, muutokset tehdään yhtenäisesti. Laihonen (2013, 21) painottaa myös 

kirjassaan, että sääntöjen määritteleminen ja yhteisten toimintaohjeiden noudattaminen ja 

seuranta, takaa organisaation päätöksenteon tukena olevan tiedon laadun ja oikeellisuuden. 

Henkilöstön kouluttaminen käsitteiden ja järjestelmän pariin on yhtä lailla tiedon laadun 

ylläpitoa, kuin itse datan oikeellisuuden tarkistaminen.  

Raporttien data perustuu tila- ja rakennustietoihin. Tilatietoja syöttävät järjestelmään niistä 

eniten tietävät henkilöt, jotka usein ovat tilojen käyttäjät. Tähän mennessä varmasti eri puolilla 

Suomea, sairaanhoitopiiriä tai kuntaa, on käytetty erilaisia käsitteitä tiloista. Tämä voi olla 

haaste, koska vanhoista totutuista tavoista on vaikea luopua. Kouluttamalla ja kertomalla syy 

muutokseen sekä näyttämällä, että tilanhallinta voi helpottaa myös päivittäisiä tehtäviä, 

esimerkiksi yksikössä tai osastolla, helpottaa ymmärtämään yhteisiä ohjeita. Koulutuksen on 

oltava kuitenkin jatkuvaa, koska ihmiset vaihtuvat organisaatioissa. Vastuuhenkilöt on 

määriteltävä pitämään huolta henkilöstön osaamisesta. Näin voidaan turvata datan oikeellisuus.  

Askel informaatiosta aidosti hyödynnettävään tietoon vaatii osaamista ja tietotaitoa. 

Organisaatiot, joissa johtaminen ei ole parhaalla mahdollisella tavalla toteutettu, yleensä 

päätökset tehdään henkilöiden toimesta, joilla ei ole aitoa tietämystä asiasta. Väärille henkilöille 

tuotettaessa raportteja, jäävät ne vain informaatioksi. Tämän takia on tarkkaan määriteltävä 

mitä raportteja tuotetaan ja kenelle. Tietoa pystytään hyödyntämään myös parhaiten niin, että 

toimintaa lähellä olevat henkilöt ovat osallisena päätöksenteossa. Esimerkiksi tilajärjestelyjen 

muutoksessa on hyvä käydä läpi uusien tilojen sopivuudesta tilojen käyttäjien kanssa 

skenaariotyökalun avulla. Tilojen käyttäjät huomaavat pieniä, mutta merkittäviä asioita, jotka 

voivat olla este toiminnalle. Etenkin terveydenhuoltoon liittyvissä päätöksissä ei voida joustaa 

toiminnan toimivuudesta. 

Laihonen ym. (2013, 46) kuvaavat liiketoimintatiedon hallinnan prosessimallin ja keskeiset 

tehtävät, jota mukauttamalla muodostin kuvion raportoinnin prosessista. 
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Kuvio 4: Mukailtu raportoinnin prosessi. (Laihonen ym. 2013, 46) 

Kun oikeat henkilöt organisaatiossa on löydetty ja määritelty käsittelemään tietoa, täytyy tietoa 

oikeasti käyttää johtamiseen. Kehityskohteiden tunnistaminen voi olla kuitenkin haastavaa. 

Oikeanlaisen tiedon löytämiseen tarvitaan kyky tunnistaa etsittävän tiedon syyt. Organisaatiolla 

voi olla jo käsitys siitä, miksi tai mitä pitää parantaa, jolloin tiedon löytäminen on helpompaa. 

Raportointitarve tietyn tiedon saamiseksi voi olla ennalta määriteltyjen raportointitarpeiden 

pohjalta aloitettavaa tietotarpeiden kartoitusta ja relevantin tiedon tunnistamista ja 

hyödyntämistä. Raportoinnin tarve voi lähteä myös yksittäisen tapahtuman tai suunnitelman 

pohjalta. 

Kuten aiemmin tutkimuksessani ilmeni, monet raportit tukevat toisiaan ja ovat yhteydessä 

toisiinsa. Useiden raporttien pohjalta saadun informaation tutkiminen antaa vakaamman, 

laadukkaamman ja luotettavamman tietopohjan tiedon prosessoinnin vaiheeseen. 

1. Raportointitarve

-Keskeisten tietotarpeiden 
selvittäminen

-Turhan tiedon keräämisen 
välttäminen

-Relevantin tiedon 
hyödyntämisen edistäminen

2. Tiedonhankinta

-Useiden olennaisten 
raporttien ajaminen

3. Tiedon prosessointi

-Tiedon laadun, 
luotettavuudesn ja 

käytettävyyden arviointi
-Tiedon analysointi

-Tiedon analyysien luokittelu ja 
varastointi

4. Tiedon jakaminen

-Tiedon toimittaminen 
päätöksentekijöille

-Tiedon ja tietämyksen 
jakaminen vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa

5. Tiedon hyödyntäminen ja 
palaute

-Päätösten tekeminen ja 
toimiminen tiedon perusteella
-Palautteen antaminen tiedon 

hyödyllisyydestä ja 
tietotarpeiden täyttymisestä
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Kuten Laihonen ym. (2013, 46) sanovat, “käytännössä tehtävien jaottelu eri vaiheisiin ei ole näin 

yksioikoista, vaan vaiheet ovat osittain päällekkäisiä. Esimerkiksi tietoa arvioidaan yleensä läpi 

koko prosessin, samoin tilanteiden mukana muuttuvia tietotarpeita voidaan tarkentaa ja 

määritellä uudelleen prosessin aikana.” Tiedon luokittelun ja varastoinnin vaiheessa voidaan 

käydä läpi mikä on raporttien keskeisin tietosisältö, kuten tutkimuksessani luokittelin raportteja. 

Näin voidaan tunnistaa, jos raportit kertovat esimerkiksi samoja asioita, mutta eri sanoin. 

Tiedon jakaminen organisaation kesken osallistaa kaikki toimintaan liittyvät osapuolet tiedon 

jalostamiseen. Tietämyksen ja niin sanotun hiljaisen tiedon merkitys kasvaa ennen päätöksen 

tekoa. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota ihminen on kerryttänyt itselleen kokemusten 

pohjalta ja tiedon alkuperää on vaikea tunnistaa. Numeroihin ja faktoihin voidaan soveltaa 

henkilöiden kokemuksen mukana karttunutta tietoa, jolla datasta luotua informaatiota voidaan 

kritisoida tai tukea. 

Tiedon hyödyntämisen eli sen käyttämisen johtamisessa kannattaa olla läpinäkyvää ja päätöksiä 

kannattaa tukea raporttien antaman tiedon avulla. Tutkimuksessa tuli esille että, visualisoidussa 

muodossa esitetyt raportit ovat helpompia lukea, hahmottaa ja tulkita. Niitä kannattaa käyttää 

johdon esittäessä raportteja henkilöstölle. 

Jotta johtaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja raportointi ei jäisi taka-alalle, olisi hyvä 

perustaa maakuntien välinen työryhmä. Jokaisen maakunnan edustaja voisi jakaa hyödylliseksi 

kokemansa toimintatavat ja ratkaisuja ongelmiin voitaisiin etsiä yhdessä. Työryhmä voisi itse 

päättää ja kokeilla, kuinka usein kokoukset kannattaa pitää. Myös järjestelmän osalta varmasti 

kannattaa olla yhteydessä toimittajaan ja miettiä, onko joitain uusia tarpeita raportoinnille tai 

joitakin parannettavia ominaisuuksia. Tätä kautta jatkuva kehittäminen tukisi myös raportoinnin 

tarkoitusta. 

11 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa mitä tietoa johtamisen tueksi maakunnissa 

raportoinnin avulla tarvitaan. Myös raportoinnin prosessi nousi esille ja miten tieto saadaan 

jaettua maakunnissa. Työn suunnittelu ja aloitus vaiheessa oli jo tiedossa, että sote- ja 

maakuntauudistus ei välttämättä tule menemään keväällä 2019 läpi sellaisessa muodossaan. Näin 

kävi, että hallitus kaatui ja uudistus jäi odottamaan tulevaa. Tähän oli kuitenkin aiheen osalta 

varauduttu ja tehtyä työtä voidaan soveltaa, vaikka malli nykyisestä muuttuisikin. 

Aihe oli minulle jokseenkin vieras vielä opinnäytetyön aloittamishetkellä, mutta teoriatiedon 

lukeminen lähteistä avasi aihetta ja soveltaminen sitä omaan työhöni selkeytyi nopeasti. 
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Tietojohtaminen jakautuu kahteen osaan, missä tiedolla johtaminen on prosessi ja tiedon 

johtaminen on organisaation kyky kerätä ja hallita tietoa. (Laihonen ym. 2013, 32.) Tiedon 

jakaminen dataan, informaatioon ja tietämykseen avasi raportoinnin eri vaiheiden ja tiedon 

jalostamisen vaiheita. Järjestelmään syötetyn datan eli tila- ja rakennustietojen täytyy olla 

luotettavia, jotta raportoinnista on hyötyä. Luotettavuuden takaamiseksi tiedon syöttäjällä 

täytyy olla osaamista ja yhteisten ohjeiden noudattaminen on tärkeää. Tämä on onneksi nostettu 

jo esille järjestelmää pilotoidessa. 

Käyttäjien määrittely raporttien suhteen ja kenelle niitä tuotetaan, on myös otettava huomioon. 

Raportoinnista saatu informaatio täytyy muuttaa tietämykseksi ja tiedoksi osaamisen ja hiljaisen 

tiedon kautta. Useamman tietolähteen eli raportin analysoiminen ristiin voi paljastaa mitä ja 

miksi raportit näyttävät tiettyjä asioita. Tiedon tuottaminen tarvitsee siis tulkitsijalta 

tietotaitoa, jotta paras mahdollinen hyöty saadaan irti tiedolla johtamisen prosessissa. 

Tutkimus onnistui mielestäni hyvin työpaja muotoisena ratkaisuna. Työpaja saatiin toteutettua 

osana kaksipäiväistä työpajaa, jonka toisena päivänä sain toteutettua tutkimusosuuteni. Mukana 

oli henkilöitä, jotka osasivat henkilökohtaisten kokemustensa ja tiedon kautta tuoda esille 

asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon raportoinnissa. Tietenkään kaikkia mahdollisia jatkossa 

hyödylliseksi koettavia raportteja on vaikea määrittää ennen toiminnan aloitusta. Lähtökohtaisia 

malleja oli hyvä saada pohjalle enne aloittamista. Myös ymmärrys siitä, että uusien tai 

muuttuvien tarpeiden tullessa, järjestelmän toimittajan kanssa voidaan etsiä uusia ratkaisuja. 

Tutkimus tulokset ovat syntyneet suoraan tämän suuremman projektin parissa työskentelevien 

henkilöiden yhteistyössä ja tutkimus onnistui suunnitellusti, joten tuloksia voidaan pitää 

luotettavina. 
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