Tietoperustainen kehittäminen – mitä, miksi ja miten?
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Mitä on tietoperustainen kehittäminen?
Evidence-based = näyttöön perustuvaa

Perusajatus:
1.

Tukeudutaan parhaaseen saatavissa olevaan tietoon

2.

Sovitetaan tieto käsillä olevaan tilanteeseen (tieto ei yksin johda toimintaa!)

Lähtökohdat rationalisaatiossa ja tieteen edistyksessä
Ajattelua kehitelty erityisesti hoitotyössä
Rantautunut johtamiseen, koulutukseen, politiikkaan, jne. (esim. Raivio 2014)
Ennen kaikkea asenne ja tapa toimia
Mikä ei ole tietoperusteista kehittämistä?
Raivio, K., 2014. ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – suomalainen neuvonantojärjestelmä.” Valtioneuvoston kanslia.
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Miksi?
Tapa ottaa huomioon kaikki relevantit näkökulmat, jotta
tehdään parempia päätöksiä ja sitä kautta onnistunutta
toimintaa
Esim. Kahneman: Ihmisen ajattelun vinoumat ja harhat:
Tukeutuminen maalaisjärkeen ja peukalosääntöihin, ”intuitioon”, jne.

Monimutkaisessa päätöksenteossa saattavat johtaa merkittäviin virheisiin.
Tarvitaan tukea rationaaliselle päätöksenteolle. Evidenssin kerääminen
on tätä.

Henkilösidonnaisuuden vähentäminen (personalized decisionmaking) → tapa rakentaa selkänojaa omalle työlle.
Tapa tukea yhteisiä arvoja, kuten osallisuutta ja
läpinäkyvyyttä:
”kolmasosa ei osannut sanoa kantaansa” vs. ”oltiin sitä mieltä,
että…”

→ uusi ”luottamus” järjestöelämässä?

Miten?
Tieto ilmiöstä,
toimintaympäristöstä:
Tutkimukset, selvitykset, muiden
tuottama tieto

Tieto osallisten ja sidosryhmien
tarpeista ja arvoista

Päätökset,
ratkaisut, valinnat
ennen toimintaa

Tieto organisaation omasta
toiminnasta: tunnusluvut, tk&tp,
muu seuranta ja arviointi

Tieto asiantuntijoiden ja
toteuttajien näkemyksistä ja
kokemuksista: refleksiivinen
tarkastelu

Tieto meistä

Tieto toimijoista

Tieto asioista

Tieto muista

Muokattu mm. lähteistä:
Briner ym.2009. EvidenceBased Management: Concept
Cleanup Time? Academy og
Management Perspectives 23
(4), 19-32.
Barends, ym. 2014. EvidenceBased Management: The
Basic Principles. Amsterdam:
Center for Evidence-Based
Management

Päätöksentekoprosessi
Tietoperusteinen kehittäminen prosessina
Haasteen
määrittely

Tutkimusten,
selvitysten,
muiden tuottaman
tiedon
hyödyntäminen

Oman toiminnan
tiedon
hyödyntäminen

Tiedon käsittely ja
haasteen
uudelleen
tarkastelu

Sidosryhmien
osallistaminen ja
ratkaisuvaihtoehto
jen määrittely

Tietoperusteisen
ratkaisun muotoilu
ja
käyttöönotto

Keskeistä oppia tiedosta ja toiminnasta sekä määritellä haastetta uudelleen prosessin aikana

Wright et al. 2015. Evidence-Based Management in Practice: Opening up the Decision Process, Decision-maker
and Context. British Journal of Management 27, 161–178.

Esimerkkejä!
Tähtiseuratoiminta – miten?
Tutkimukset, selvitykset, muiden tuottama tieto
Suomalaiset urheiluseurat muutoksessa 1986-2016, Pasi Koski ja Pasi Mäenpää Pasi, Asiantuntijatyö urheilijan
polun lapsuusvaiheen määrittelemiseksi tutkimustiedon pohjalta, Valintavaiheen asiantuntijatyö, Liikunta ja
urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena, KIHU tutkimusyhteistyön tuottama materiaali, KV-benchmarking
Tieto organisaation omasta toiminnasta

Sinettiseuradata, oman seuran analyysi, seurojen palautekyselyt
Osalliset ja sidosryhmät
Seurakehittäjien aamukahvityöskentely, kokeiluryhmät, workshopit, Facebook, one-to-one
Asiantuntijoiden ja toteuttajien näkemykset ja kokemukset
OK:n seurakehitystiimi ja muut asiantuntijat, tutkijayhteistyö KIHU, muut asiantuntijat mm. Laatukeskus ja Sitra
Tähtiseuratoiminta prosessina
Kehitysprosessi syksy 2017-syksy 2018
Jatkuva kehittäminen ja oppiminen prosessin aikana
2019 tukena Microsoft Planner

