
Johdamme
jokapäiväistä toimintaamme

tiedolla niin strategisesti
kuin operatiivisestikin

Tavoite 2020

Helsingin, Tampereen ja Espoon seurakuntayhtymät sekä
Kirkkohallitus aloittivat vuonna 2019

kattavan tiedolla johtamisen kehittämisen
yhdessä Innolinkin kanssa.

Lähtötilanne

Seurakunnilla on valtavasti olemassa olevaa
tilasto- ja tutkimustietoa. Seurakunnat ovat

kuitenkin havainneet valtakunnallisesti,
että tietoa hyödynnetään hajanaisesti niin

strategisessa kuin operatiivisessakin
päätöksenteossa. Tietoa nostetaan esiin

satunnaisesti yksittäisinä havaintoina, eikä
se ohjaa toimintaa parhaalla mahdollisella

tavalla kohti tavoitetta. Yhteinen,
kokonaisvaltainen tietoarkkitehtuuri ja
tiedolla johtamisen kulttuuri puuttuu.

Nämä olivat päällimmäiset taustatiedot ja
kysymykset, jotka erityisesti mietityttivät

Helsingin, Espoon ja Tampereen
seurakuntayhtymiä sekä Kirkkohallitusta,

kun ne päättivät yhdistää voimansa yhdessä
Innolinkin kanssa systemaattiseen,

kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamisen
kehittämiseen keväällä 2019.

Miten tilasto- ja
tutkimustieto laitetaan
töihin?

Miten dataa, kokemuspohjaista
tietoa ja organisaation hiljaista
tietoa yhdistellään yhteisen
ymmärryksen
muodostamiseksi?

Miten tietoa voisi
hyödyntää paremmin, jotta
tieto ohjaisi toimintaa ja
tavoitteiden toteutumista?



Hankkeen osapuolet kokosivat yhteisen ohjausryhmän ja
muodostivat kokonaiskuvan tiedolla johtamisen tarpeista. Tiedolla

johtamisen hanke käynnistyi arvioimalla seurakuntien tiedolla
johtamisen nykytila ja jäsentämällä tahtotila tulevaisuuden

tiedolla johtamiseen.

Tämän jälkeen on mahdollista rakentaa tiedolla johtamisen
arkkitehtuuri, jossa kirkastetaan toiminnot, joita tavoitteisiin

pääsemiseksi tarvitaan. Määrittelimme missä, miten, milloin ja
keneltä aktiviteetteja mitataan, jotta ne ohjaavat

toimintaa optimaalisesti.

Mittariston tueksi loimme lisäksi tiedolla johtamisen prosessin, jossa
kuvataan kuka tietoa hyödyntää ja millä aikajänteellä tietoa

raportoidaan. Tältä pohjalta hahmotamme
tiedolla johtamisen mallin.

Tiedolla johtamisen nykytila ja
tahtotila kirkkaaksi

Evaluointi

Hankkeen alkuvaiheessa oli erityisen tärkeää
kartoittaa seurakuntien tiedolla johtamisen nykytila.
Tiedolla johtamisen evaluoinnin avulla tunnistettiin
tiedolla johtamisen lähtötilanne sekä yhteinen
tulevaisuuden tahtotila. Prosessin kautta hankkeen
ohjausryhmän oli mahdollista muodostaa yhdessä
Innolinkin kanssa kokonaiskuva tärkeimmistä
kehityspisteistä ja konkreettinen askellus siihen, mitä
tahtotilan saavuttaminen vaatii.

Seurakuntayhtymät saivat evaluoinnin avulla
kokonaiskuvan tiedolla johtamisen nykytilasta
omassa organisaatiossaan: tietoa on runsaasti, mutta se
on sirpaleista eikä sitä käytetä tehokkaasti hyväksi.
Siksi tietoa on myös ollut vaikea tulkita ja ymmärtää.
Tiedolla johtamisen arkkitehtuuria ja toimintamalleja ei
ollut vielä määritetty.

Kuva: Kirkon kuvapankki Aarne Ormio



Seurakuntien yhteisessä tavoitetilassa päätöksenteon
tulisi olla entistä analyyttisempaa ja informatiivisempaa,

toimintaa ja strategian toteutumista tulisi seurata
systemaattisesti ja yhteistä tietoa jakaa ja käyttää oman

toiminnan kehittämisessä.

Ta v o i t e t i l a n  t e e m a t

Asiakaskokemuksen sekä asiakkaiden
tarpeiden ja toiveiden mittaaminen
Toiminnan edistynyt mittaaminen,
arviointi ja vaikuttavuus
Kustannustehokkuuden mittaaminen
Laadun mittaaminen

Datan jalostaminen ymmärrettäväksi
Monimuotoisen tiedon jalostaminen
älykkäästi
Tiedon tulkinnan ja raportoinnin
helppous ja reaaliaikaisuus
Tiedon hyödyntäminen tehokkaasti 
yhtymässä, seurakunnissa ja tiimeissä

K a n t a v a t  p e r i a a t t e e t

Strategialähtöinen
tiedolla johtamisen malli
päätöksenteon tueksi

Evaluoinnin myötä seurakuntayhtymien tunne
vahvistui, että tiedolla johtaminen vaatii
onnistuakseen vankan arkkitehtuurin ja prosessin.
Strategisten tavoitteiden toteutumisen mittaamiseksi
ja arvioimiseksi ryhdyttiin kehittämään selkeää ja
arkea lähellä olevaa mittaristoa, jonka
seurakuntayhtymät ja kaikki seurakunnat voivat
kokea omakseen.

Mittaristotyö aloitettiin tunnistamalla yhtymille
yhteiset seurakuntatyön strategiset teemat sekä
yhtymien yksiköiden tavoitteet. Helsingin, Espoon ja
Tampereen työryhmät työstivät mittaristoa eri
näkökulmista, jotta työpajoissa pystyttiin
keskittymään juuri niihin merkityksellisiin osa-
alueisiin, jotka yhtymät olivat valinneet syksyn 2019
kehittämiskohteikseen. Näitä osa-alueita olivat
yhtymän yhteiset palvelut ja läpileikkaavat sisäiset
palvelut sekä seurakuntatyön strategiset teemat.

Tiedolla johtamisella
tavoitellaan

kunnianhimoista,
ihmiskeskeistä

tiedolla johtamisen
mallia, joka

ottaa huomioon myös
inhimilliset,

pehmeät
arvot.

Hankkeen
ohjausryhmä
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Tiedolla johtamisen mallin keskiöön
nostettiin kaupunkilainen, jotta saatiin
kasvatettua ymmärrystä asiakkaiden

odotuksista, tarpeista ja kokemuksista.

Seurakunnat tavoittelevat toiminnallaan
vaikuttavuutta. Seurakuntatyön strateginen
mittaristo jäsenneltiin siksi vaikuttavuusketju -
ajattelun (iooi-menetelmä) mukaisesti. Malli auttaa
hahmottamaan, millaista elementeistä toiminnan
vaikuttavuus muodostuu ja tuo esille niiden väliset
suhteet. (Sitra 2019). Seurakuntatyön mittariston
tavoitteena on tunnistaa vaikuttavuuden jalanjälki.
Alkupäässä olevat mittarit kertovat panoksista ja
teoista, loppupäässä olevat mittarit vaikutuksista ja
vaikuttavuudesta.

Lisäksi työryhmissä luotiin tiedon hyödyntämistä
tukevat prosessit sekä yhteiset reagointi- ja
puuttumismallit organisaatioiden eri tasot
huomioiden. Tiedolla johtamisen prosessin avulla
arjen työhön tuodaan vain sellainen
tarkoituksenmukainen tieto, johon kyseinen tiimi tai
yksikkö pystyy itse omalla toiminnallaan
vaikuttamaan. Lisäksi prosessit sovitettiin yhtymien
olemassa olevaan johtamisen vuosikelloon, jotta
tiedon pohjalta pystytään keskustelemaan ja
tekemään päätöksiä olemassa olevissa palaveri- ja
kokouskäytännöissä.

Panos

Teko

Käytetyt resurssit

Vaikutus
Konkreettinen muutos ihmisissä tai

rakenteissa

TAVOITE
Vaikuttavuus
Ihmisten hyvinvointi ja

yhteiskunnallinen hyöty

Mitattava tehty työ

”Espoon seurakuntien
työskentelyssä korostui tiedolla
johtamisen kehittämisprosessin

anti. Olemme löytäneet ne pisteet,
mistä tietoa on saatava ja miten sitä

systemaattisesti voidaan
hyödyntää. Tiedolla johtamisen

malli on olemassa ja tästä on hyvä
jatkaa”, valaisee Syke-hankkeen
koordinaattori ja Espoonlahden
seurakunnan kasvatuksen pappi

Heikki Lehti.

Sitra 2019

Kuva: Kirkon kuvapankki Juuso Westerlund

https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf


Tiedolla johtaminen on
koko organisaation tehtävä

Yhteinen tavoite oli, että tieto tuodaan osaksi strategialähtöistä
tekemistä ja työntekijöiden arkea. Seurakuntayhtymät haluavat
myös oppia sparraamaan henkilöstöään toimimaan tiedon
pohjalta. Yhteistyössä rakennettu tiedolla johtamisen malli voisi
palvella kaikkien Suomen suurimpien kaupunkien seurakuntia ja
seurakuntayhtymiä sekä niiden tiedolla johtamista.

Tiedolla johtamisen hankkeen onnistumisen kannalta oli tärkeää,
että projekti linkitettiin osaksi käynnissä olevia
kehityshankkeita, minkä kautta työlle löydettiin luontaisesti
kokoonpanot, yhteistyöfoorumit ja rakenteet valmiiksi
organisaation sisältä.

Helsingin, Espoon ja Tampereen seurakuntayhtymät panostivat
hankkeeseen asiantuntijansa, antoivat käyttöönsä olemassa
olevat tietolähteet ja toivat näkemyksensä seurakuntatyön arjen
tiedolla johtamiseen; tavoitteisiin, kokemuksiin, onnistumisiin ja
haasteisiin, joiden avulla kokonaismalli rakentui.

”Yhteisessä tiedolla johtamisen hankkeessa
pääsimme oppimaan toisiltamme paljon.

Vaikka seurakuntayhtymillä on paljon
yhteistä, niin olemme loppujen lopuksi

erilaisia. Yhdessä tekeminen on voimavara.
Kaikki tiimit ja yksiköt on tärkeää valjastaa

ja opastaa tiedolla johtamisen äärelle.
Uskon, että tiedolla johtamisen kokonaisuus

on kirkon ja jäsenten hyvän ja paremman
tulevaisuuden tae”, kertoo Tampereen
seurakuntayhtymän viestintäjohtaja

Sami Kallioinen.
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Tieto osaksi kulttuuria

Syksyn 2019 lopulla oli aika tarkastella uutta tiedolla
johtamisen mallia ja suunnata katse kohti tulevaa. Jotta
malli alkaa elää seurakuntien arjessa, sovittiin vuodelle

2020 yhteinen tavoite: johdamme jokapäiväistä
toimintaamme tiedolla niin strategisesti kuin

operatiivisesti! Tavoite jakautui seuraaviin
kehittämisteemoihin vasemmalla.

Seurakuntien matka jatkuu kyseisten kehittämissuuntien
äärellä tiedolla johtamisen pilottien muodossa kohti

valmentavaa tiedolla johtamista. Ketterät pilotit
mahdollistavat tiedolla johtamisen jalkautumisen

toiminnan arkeen pala kerrallaan. Kun tiedolla johtaminen
otetaan osaksi organisaation kulttuuria, siitä tulee tapa ja

kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa.

Uusiutumista tukee valmentava tiedolla johtaminen,
jossa olennaista on löytää luonteva tapa käydä esimiehen

johdolla keskustelua tiedon merkityksistä, tuloksista ja
tarvittavista toimenpiteistä. Valmentavaan otteeseen
kuuluu mm. ratkaisukeskeisyys, läsnäolo, innostavuus

sekä tunteiden huomiointi muutoksessa.

Toimintatavan näkökulma
Tieto tuotetaan ja
hyödynnetään
yhtenäisellä
toimintamallilla

Kulttuurin ja
osaamisen näkökulma

Kulttuurilliset esteet tehokkaalle
tiedolla johtamiselle ylitetään

yhdessä! Johto, esimiehet ja
työntekijät ymmärtävät tiedon

hyödyn ja käyttävät tietoa
toiminnan ohjauksessa

Teknologian näkökulma
Tietolähteet saadaan
tuottamaan mittaritietoa
raportointijärjestelmään,
johon luodaan roolipohjaiset
näkymät ja analytiikka

Lopuksi

Tiedolla johtamisen malli antaa edellytyksiä yhtymille palvella seurakuntalaisia
entistä paremmin muuttuvassa toimintaympäristössä luoden muutosvalmiutta.

Lisäksi henkilöstön jaksamista voidaan seurata säännöllisesti ja henkilöstön
johtaminen pohjautuu saatuun tietoon. Yhteisen mittariston avulla oman työn

yhteys strategiaan on jatkuvasti esillä ja jokainen työntekijä voi kokea, kuinka oma
työ vaikuttaa strategian toteutumiseen.

”Suurkiitos kumppaneille mielenkiintoisesta yhteishankkeesta! Tiedolla
johtaminen laittaa miettimään, miksi olemme olemassa. Helsingissä

saimme tämän kautta lisää intoa ja voimme tehdä vieläkin paremmin
sitä, mikä on annettu tehtäväksemme. Johdamme tiedolla yhä

tiiviimmin!” kannustaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen
seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén.

Lisää aiheesta:
Tiedolla johtamisen

opas (Innolink),
Vaikuttavuuden

askelmerkit (Sitra)

Kuva: Kirkon kuvapankki Elfhill Pentti Mansukoski

https://issuu.com/innolink/docs/parempi_tiedolla_johtaja_web_v2?e=33075847/60048413
https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf

