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It has been shown that the knowledge management will intensify the operation 

of organisations. However, the investigation of the challenges of the information 

management has been minor and the subject matter has not been studied at all 

in the context of the Finnish judicial bodies which give judgements. The purpose 

of this thesis is to study the challenges of the information management in the 

judicial bodies which give judgements. In the thesis, it is also clarified what are 

legal preconditions set for the leader's choice and with what kind of 

management education the Ministry of Justice supports the leaders' work. These 

underlying factors contribute to understand challenges that are met in the 

knowledge management work. The point of view of this thesis are precisely 

Finnish judicial bodies which give judgements and boards with their leaders. The 

empiric share of the study was carried out as a multi case study for which five 

leaders were interviewed. The interview material was interpreted and analysed 

for the integration of research results for the knowledge management study. The 

research results show that the leaders of judicial bodies meet several challenges 

of the knowledge management some of which are caused by the characteristics 

of the judicial bodies, such as from the independence of the individual judge. 

The study can be considered to promote the present study of the challenges of 

the knowledge management because it gives information about the environment 

of the legal practice.  
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mukanaan tietojohtamisen maailmaan.  
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osoitan tutkimukseen haastateltaviksi osallistuneille lainkäyttöelinten johtajille 

antamastanne arvokkaasta ajasta ja opettavaisista keskusteluista. 

Lämpimät kiitokset äidilleni Eijalle ja isälleni Karille koko elämän mittaisesta 

kannustuksesta. Teiltä olen oppinut opiskeluun panostamisen tärkeyden ja periksi 

antamattomuuden. Yhdessä käymämme antoisat ja ajatuksia herättävät keskustelut 

ovat olleet minulle tärkeä voimavara tutkimusprojektin aikana.  

Sydämellisin kiitos kuuluu rakkaalle aviomiehelleni Olegille. Sinun loputon tukesi on 

ollut korvaamattoman arvokasta – se on mahdollistanut tämän kaiken. Olet valvonut 
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huolimatta olet aina löytänyt minulle aikaa, kun olen apuasi tarvinnut. 

Suvi Räty-Ivanov 

Vantaa 7.5.2017
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1. JOHDANTO  

Oikeushallintoon on kohdistettu viime aikoina valtavasti säästötavoitteita. 

Lainkäyttöelinten organisaatiorakenteita ja toimintatapoja pyritään jatkuvasti 

kehittämään, jotta organisaatiot vastaisivat paremmin niille asetettuja vaatimuksia. 

Erityistä huomiota on kiinnitetty lainkäyttöelinten toiminnan tehostamiseen. 

Tuomioistuinten ja lautakuntien tulisi ratkaista niiden käsiteltävänä olevat asiat 

mahdollisimman tehokkaasti.  

Lainkäyttöelimillä on merkittävä rooli ja erityistehtävä oikeussuojan turvaajana 

yhteiskunnassa. Tieto on lainkäyttöelinten tärkein resurssi. Virkamiehet hyödyntävät 

työssään valtavaa tietomäärää, jolle on ominaista jatkuva kasvu ja uusiutuminen. 

Uudeksi haasteeksi onkin muodostunut, miten tätä tietomäärää voidaan hallita ja 

johtaa tehokkaasti. 

Tieto on valtaa. Organisaatioiden menestys riippuu siitä, miten ne onnistuvat 

erottamaan merkityksellisen tiedon epäolennaisesta informaatiosta (Jalonen 2008, 

96). Tietojohtaminen tarjoaa käsitteitä ja malleja, joiden avulla voidaan ymmärtää 

tiedon eri muotoja sekä tiedon roolia osana organisaation toimintaa ja menestystä 

(Laihonen et al. 2013). Tietojohtamista hyödyntämällä lainkäyttöelimet voivat hallita 

tietoa paremmin ja soveltaa sitä tehokkaasti ratkaisutoiminnassaan. 

Tietojohtaminen tarjoaa johtajille konkreettisen keinon vastata omalle 

organisaatiolle esitettyihin haasteisiin.  

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan tietojohtamisen haasteita suomalaisissa ratkaisuja 

antavissa lainkäyttöelimissä. Lainkäyttöelimiä ovat tuomiovaltaa käyttävät 

tuomioistuimet ja lautakunnat sekä ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat. 

Lainkäyttöelimet ovat asiantuntijaorganisaatioita, joissa työskentelee joukko 

asiantuntijoita. Asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityistä tietoutta tai 

ammattiosaamista jossain aihealueessa (Valpola 1961, 195), kuten oikeudellista 

osaamista. Asiantuntijuuden ominaisuuksiin kuuluvat Hungin (2001, 199-178) 

mukaan muun muassa alueellisuus ja asteittain tapahtuva kehittyminen. Stenmark 

(2001, 10-11) puolestaan toteaa, että asiantuntijuus on ominaisuus, joka on 
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riippuvaista hiljaisesta tiedosta. Asiantuntijuus voidaan tunnistaa sen 

lopputuloksena syntyvästä tekemisestä, kuten riita-asiaan annettavasta 

oikeudellisesta päätöksestä. Rennie ja Gibbons (1993, 40) painottavat, että 

asiakkaat luottavat asiantuntijoiden kykyyn ratkaista hankalia ongelmia. Drucker 

(2000, 31) katsoo, että asiantuntijat tietävät yleensä työstään enemmän kuin kukaan 

muu organisaatiossa. 

Johtaja on esimiesasemassa oleva henkilö, joka on toiseen nähden määräävässä 

asemassa ja johtaa organisaatiota (Valpola 1961, 531). Tuomioistuinlain 

(25.8.2016/673) 1 luvun 5 §:n mukaan korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-

oikeuden, hovioikeuksien ja työtuomioistuimen johtajia nimitetään presidenteiksi. 

Kyseisen pykälän mukaan käräjäoikeuksien päällikkötuomareina toimivat laamannit 

sekä hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden 

päällikkötuomareina toimivat ylituomarit. Lautakunnissa johtajasta käytetään 

useimmiten nimitystä puheenjohtaja. Koska ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten 

johtajista käytetään eri nimiä, tässä työssä käytetään jatkossa selvyyden vuoksi 

kaikista johtajista nimitystä johtaja.    

Tutkielmassa keskitytään lainkäyttöelinten tietojohtamisella johtamiseen. 

Tietojohtamisella (knowledge management) tarkoitetaan tiedon syntyyn ja 

jalostumiseen liittyvien prosessien käsitteellistämistä sekä käytäntöjen kehittämistä 

niiden hallintaan (Kirjavainen ja Laakso-Manninen, 2000, 12). Tietojohtaminen 

määritellään tässä tutkimuksessa prosessiksi, joka auttaa organisaatiota 

hankkimaan, varastoimaan, jakamaan, soveltamaan ja luomaan tietoa (muun 

muassa Babita et al. 2000; Nonaka & Takeuchi 1995; Bukowitz & Williams 1990; 

Babita et al. 2000; Sydänmaanlakka 2001, 165; Choon 2002).      

Tunnettuja tietojohtamisen käsiteperustan kehittäjiä ovat muun muassa Nonaka, 

Sveiby, Roos, Davenport, Prusak sekä Leonard-Barton. Tietojohtaminen näkee 

tiedon tietoyhteiskunnan taloudellisena resurssina, joka Druckerin (1993) mukaan 

on merkityksessään ohittanut pääoman, luonnonvarat ja työvoiman. Kirjavainen ja 

Laakso-Manninen (2000, 36) toteavat, että tietojohtamisen tarve on syntynyt 

ensinnäkin siitä, että johtajat joutuvat toimimaan nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä, jossa ei ole riittävästi tietoa käytettävissä ja toiseksi 

tilanteessa, jossa jatkuva tietotulva hankaloittaa päätöksentekoa. 
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Julkisen organisaation toimintaan liittyy erityispiirteitä, jotka heijastuvat niiden 

tapaan käsitellä ja hyödyntää tietoa. Tietojohtamisen tutkimustraditiossa ei ole 

riittävästi kiinnitetty huomiota julkisen organisaation toiminnallisiin ja rakenteellisiin 

erityispiirteisiin. (Jalonen 2008, 96-97) 

Oikeusministeriö on kiinnostunut löytämään keinoja, joilla lainkäyttöelinten toimintaa 

pystyttäisiin kehittämään kustannustehokkaasti. Oikeusministeriö onkin perustanut 

komiteoita, kuten tuomioistuinten kehittämiskomitean vuonna 2001, jonka tehtävänä 

oli selvittää tuomioistuinlaitoksen pitkän tähtäimen kehittämislinjoja. 

Kehittämiskomitea totesi mietinnössään (2003:3), että se ei ole voinut käsitellä 

johtamista koko laajuudessaan, vaan on tyytynyt nostamaan esille vain muutamia 

keskeisiä näkökulmia. Oikeusministeriön työryhmämietintö (2006:17) on puolestaan 

keskittynyt tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksen kehittämiseen. Valtiontalouden 

tarkastusviraston tarkastuskertomus (125/2006) on perehtynyt tutkimaan 

ainoastaan käräjäoikeuksien tulosohjausta ja johtamista yleisellä tasolla. 

Tietojohtamisesta on kirjoitettu useita kirjoja ja artikkeleita, jotka sisältävät 

korkeatasoista teoreettista pohdiskelua. Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2000, 

153) toteavat, että teoreettinen keskustelu on kuitenkin varsin etäällä käytännöstä. 

Heidän mukaansa tämä johtuu alan teorioiden sirpaleisuudesta ja siitä, että aihealue 

kattaa monia yritystoiminnan osa-alueita, mikä nostaa aihealueen abstraktitasoa. 

Suomessa tietojohtamisen alueelta on tehty useita kymmeniä väitöskirjoja 

(Jääskeläinen 2008, 48). Tietojohtamista käsittelevässä kirjallisuudessa ja alan 

tutkimuksissa tietojohtamisen haasteet ovat kuitenkin jääneet hyötyjen varjoon. 

Tietojohtamisen haasteita ei ole selvitetty lainkaan suomalaisten ratkaisuja antavien 

lainkäyttöelinten johtajien näkökulmasta. Täten tutkimusaukko on ilmeinen.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia tietojohtamisen haasteita oikeudellisia 

ratkaisuja antavissa lainkäyttöelimissä. Tutkielmassa selvitetään, miten 

lainkäyttöelimen ominaispiirteet vaikuttavat tietojohtamiseen. Lisäksi tutkitaan, 

mitkä ovat johtajan valinnalle asetetut lakisääteiset kelpoisuusvaatimukset ja 

minkälaisella johtamiskoulutuksella oikeusministeriö tukee lainkäyttöelinten 

johtajien työtä. Oikeusministeriön tarjoama johtamiskoulutus on erittäin 

merkittävässä roolissa tarkasteltaessa lainkäyttöelinten johtajien 

johtamisosaamista. Oikeustieteellinen koulutus ei sisällä johtamiskoulutusta. Täten 
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lainkäyttöelinten johtajien johtamisosaaminen perustuu lähes ainoastaan 

työssäoppimiseen ja oikeusministeriön tarjoamiin johtamista käsitteleviin kursseihin. 

Täten on selvitettävä, tarjoaako oikeusministeriö laadullisesti ja määrällisesti 

riittävää johtamiskoulutusta ja sisältääkö se tietojohtamiseen liittyviä osa-alueita. 

Nämä taustatekijät auttavat osaltaan ymmärtämään tietojohtamistyössä kohdattuja 

haasteita. 

1.2 Tutkimuskysymykset ja teoreettinen viitekehys 

Pro Gradussa esitetään tutkimuskysymykset, joihin tutkielmassa pyritään 

löytämään vastaus. 

Päätutkimuskysymys: 

- Mitkä ovat tietojohtamisen merkittävimmät haasteet lainkäyttöelimissä?   

Alatutkimuskysymykset: 

- Minkälaiset kelpoisuusvaatimukset lainsäädäntö asettaa lainkäyttöelimen 

johtajalle?  

- Millä tavalla oikeusministeriö tukee lainkäyttöelimen johtajan 

johtamiskoulutusta?   

- Miten lainkäyttöelimen ominaispiirteet vaikuttavat tietojohtamiseen?       

Seuraavaksi esitellään teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään esittämään 

tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. 
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Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisen viitekehyksen tarkastelu lähtee vasemman puoleisesta nuolesta, joka 

kuvaa ratkaisuja antavia lainkäyttöelimiä ja niiden ominaispiirteitä. Seuraava nuoli 

kuvastaa lainkäyttöelinten johtajia ja heidän valintakriteerejään sekä heidän 

saamaansa oikeusministeriön tukea johtamiskoulutuksen muodossa. Viimeinen 

nuoli kuvaa tietojohtamista, jota johtajat harjoittavat lainkäyttöelimissä. Tämän 

yhtälön avulla on tarkoitus yksilöidä lainkäyttöelinten johtajien tietojohtamistyössä 

kohtaamat haasteet. Kun haasteet ja niiden syyt on nimetty, voidaan 

organisaatioiden toimintaa tehostaa.  

1.3 Rajaukset 

Tutkimus rajataan koskemaan Suomen julkisella sektorilla toimiviin ratkaisuja 

antaviin lainkäyttöelimiin. Tällaisia lainkäyttöelimiä ovat tuomiovaltaa käyttävät 

tuomioistuimet ja lautakunnat sekä ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat. 

Lautakuntien ja tuomioistuinten vertaamista keskenään helpottaa se, että 

molemmat ovat päällikkövirastoja ja oikeusministeriön tulosohjauksessa.   

Lainkäyttöelinten osalta tarkastelu kohdistetaan ainoastaan kyseisten virastojen 

johtajiin. Näin ollen muut johtoasemassa olevat henkilöt jäävät tarkastelun 

ulkopuolelle. 

Ratkaisuja antavat lainkäyttöelimet

- Tuomioistuimet

- Lautakunnat

-> ominaispiirteet, kuten 
riippumattomuuden 
vaatimus

Johtajat

- Lakisääteiset 
kelpoisuusvaatimukset:  
laintuntemus ja 
johtamistaito

- Oikeusministeriön 
tarjoama 
johtamiskoulutus

Tietojohtaminen

- Tiedon hankkiminen

- Tiedon varastointi

- Tiedon jakaminen

- Tiedon soveltaminen

- Tiedon luominen

Haasteet

Syiden 
analysointi

Toiminnan 
tehostuminen
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Tutkimuksessa ei selvitetä oikeusministeriön näkemystä sen tarjoaman 

johtamiskoulutuksen määrästä ja laadusta. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan myös 

tuomarinvalintalautakunta, joka tekee esitykset muun muassa käräjäoikeuksien 

johtajien nimityksistä.  

1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkielman rakenne  

Tässä tutkielmassa on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää. Jääskeläisen 

(2008, 42) mukaan laadullista tutkimusotetta puoltaa tietojohtamisen tutkimuksessa 

erityisesti tutkimusalueen nuoruus, monitieteisyys ja aihepiiriin luonne. Pro Gradu -

tutkielmassa on selvitetty lainkäyttöelinten johtajien tietojohtamistyössä kohtaamia 

haasteita, joten laadullinen tutkimusote on perusteltu valinta tutkimusotteeksi. 

Tutkielmassa on hyödynnetty myös oikeusdogmaattista eli lainopillista 

tutkimusotetta siltä osin, kun tutkimus kohdistuu oikeusnormien tulkintaan. 

Lainopillisella tutkimusotteella tarkoitetaan voimassa olevan oikeuden, kuten lain 

säännösten tulkintaa tai systematisointia (Sutela et al. 2003; Hirvonen, 2011, 36). 

Laadullinen ja sitä tukeva lainopillinen tutkimusote yhdessä mahdollistavat 

vastauksen antamisen johdantoluvussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen tiedonhankintastrategiaksi valittiin tapaustutkimus, koska valituista 

tapauksista haluttiin mahdollisimman kattavasti tietoa tapausten ymmärtämiseksi ja 

yleistämiseksi. Aineiston keräämisessä hyödynnettiin haastattelua, joka on yleisesti 

käytetty metodi laadullisessa tutkimuksessa (Silverman 1993; Metsämuuronen 

2008, 14 ja 37; Hirsjärvi et al.  2004, 151; Eskola & Suoranta 1998, 15). Haastattelun 

muodoksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu.  

Työssä on kaikkiaan kuusi päälukua. Ensimmäisessä luvussa lukija johdatetaan 

tutkittavaan aiheeseen kuvaamalla aihepiirin taustaa ja tutkimuksen tavoitetta. 

Johdantoluvussa esitellään myös tutkimuskysymykset, teoreettinen viitekehys ja 

aiheen rajaukset. Toisessa luvussa perehdytään tuomioistuinlaissa ja lautakunnista 

annetuissa laeissa säädettyihin johtajan kelpoisuusvaatimuksiin. Johtajan on 

täytettävä lain tasolla säädetyt kelpoisuusvaatimukset tullakseen valituksi johtajan 

virkaan. Lisäksi kyseisessä luvussa tarkastellaan julkisten organisaatioiden ja 

erityisesti lainkäyttöelinten erityispiirteitä. Kolmannessa luvussa käsitellään tietoa, 

tietojohtamista ja tietojohtamistyön haasteita. Neljännessä luvussa kuvataan 
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tutkimusmetodologiaa ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Viidennessä 

luvussa esitetään empiirisen tutkimuksen avulla saatuja tutkimustuloksia. 

Tutkimuksen lopuksi esitetään johtopäätökset, jatkotutkimustarpeet ja loppusanat.  
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2. LAINKÄYTTÖELIMET 

Tässä luvussa esitellään ensin suomalaiset ratkaisuja antavat lainkäyttöelimet. Sen 

jälkeen perehdytään tarkemmin lainkäyttöelinten johtajien valintakriteereihin ja 

tehtävänkuvaan. Lainkäyttöelimet ovat julkisia organisaatioita, jotka eroavat 

merkittävällä tavalla yksityisistä yrityksistä. Lisäksi lainkäyttöelimillä on omia 

erityispiirteitä, jotka vaikuttavat tuomioistuinten ja lautakuntien tietojohtamistyöhön. 

Tämän vuoksi tässä luvussa käsitellään myös julkisen organisaation ja 

lainkäyttöelinten tärkeimmät erityispiirteet. 

2.1 Tuomioistuimet ja lautakunnat 

Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 3 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät 

riippumattomat tuomioistuimet. Tuomioistuimen riippumattomuudella tarkoitetaan 

päätösvallan itsenäisyyttä. Tuomioistuinten tulee lainkäyttötoiminnassa olla 

riippumattomia muiden tahojen, kuten lainsäätäjän tai hallitusvallan käyttäjän 

vaikutuksista (HE 1/1998 vp, 76). 

Tuomioistuinlaitokseen kuuluu ensinnäkin yleiset tuomioistuimet, joita ovat 

käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Käräjäoikeudet, joita on tällä 

hetkellä 27 kappaletta, käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Käräjäoikeuden 

ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen, joita on Suomessa viisi. Suurin osa 

hovioikeuksien käsittelemistä asioista on valituksia käräjäoikeuksien ratkaisuista. 

Hovioikeudet käsittelevät ensimmäisenä asteena valtio- ja maanpetosasioita sekä 

eräitä virkasyyteasioita. Hovioikeuksien tehtäviin kuuluu myös valvoa yleisellä 

tasolla piirinsä käräjäoikeuksien toimintaa. (Oikeusministeriö 1, 2016) Hovioikeuden 

ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus antaa 

valitusluvan. 

Tuomioistuinlaitokseen kuuluu myös erityistuomioistuimet. Suomessa on neljä 

erityistuomioistuinta: markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja 

valtakunnanoikeus. (Oikeusministeriö 2, 2016) Erityistuomioistuimen toimivalta on 

rajattu vain tiettyjen asioiden käsittelyyn ja tuomioistuimen kokoonpano poikkeaa 

yleisistä tuomioistuimista. Erityistuomioistuinten kokoonpanoon kuuluu lakimiesten 

lisäksi tuomioistuimen alan asiantuntijoita.  
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Tuomioistuinlaitokseen kuuluu lisäksi hallintotuomioistuimina kuusi hallinto-oikeutta 

ja korkein hallinto-oikeus. Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä 

tehtyjä valituksia. Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmasta 

hallinto-oikeudesta. (Oikeusministeriö 3, 2016) 

Lautakunnilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa tuomiovaltaa käyttäviä lautakuntia. 

Tuomiovaltaa käyttävät lautakunnat eroavat erityistuomioistuimista lähinnä vain 

organisaationsa ja hallintonsa puolesta. Nämä lautakunnat ovat myös 

riippumattomia lainkäyttöelimiä, jotka toimivat tavallisesti ensimmäisenä 

muutoksenhakuasteena haettaessa muutosta viranomaisen tai vastaavan 

päätöksentekijän päätökseen.  

Tuomiovaltaa käyttäviä lautakuntia ovat muun muassa tapaturma-asioiden 

muutoksenhakulautakunta ensimmäisenä muutoksenhakuasteena vakuutusyhtiön 

päätöksestä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa, 

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta työeläkeasioissa, sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunta haettaessa muutosta kansaneläkelaitoksen ja 

työpaikkakassojen päätöksiin sekä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 

työttömyysetuusasioissa. (Finanssivalvonta 2010) 

Lautakunnilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa myös ratkaisusuosituksia antavia 

lautakuntia. Näiden lautakuntien päätösten noudattaminen perustuu 

vapaaehtoisuuteen. Ratkaisusuosituksia antavia lautakuntia ovat muun muassa 

arvopaperilautakunta, kuluttajariitalautakunta, liikennevahinkolautakunta, 

pankkilautakunta, potilasvahinkolautakunta ja vakuutuslautakunta. 

2.2 Johtajien kelpoisuusvaatimukset ja tehtävänkuva 

Tietojohtamisen prosessien hallinta on organisaation johtajan tehtävä, vaikka kaikki 

organisaation jäsenet niihin osallistuvatkin. Monissa julkisen sektorin 

organisaatioissa on tavallista, että johtotehtävään valitaan virkamies, joka tuntee 

organisaation toimialan erityisen hyvin. Huuhka (2010, 42) ja Nöllke (2004, 9) 

toteavatkin asiantuntemuksen auttavan johtajaa johtamistyön hoitamisessa. Nöllken 

(2004, 9-10) mukaan johtajan toimialakohtainen substanssiosaaminen auttaa muun 

muassa alaisten työn arvioinnissa. Huuhka (2010, 42-43) ja Nöllke (2004, 9) ovat 

kuitenkin yksimielisiä siitä, että johtajan ei pidä olla koko organisaation pätevin 
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asiantuntija. Nöllken (2004, 10) mukaan asiantuntijaorganisaation johtajan pitää 

pystyä hyödyntämään optimaalisesti organisaation asiantuntijoiden osaamista ja 

pätevyyttä. Mikäli johtajaksi valitaan asiantuntija, vaarana on Huuhkan (2010, 43) 

sekä Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2000, 134) mukaan se, että johtaja pitää 

edelleen asiantuntijatyötä tärkeimpänä tehtävänään ja organisaation johtaminen 

kärsii. Oikeiden henkilöiden löytäminen johtotehtävään on haasteellista erityisesti 

sellaisissa julkisissa organisaatioissa, joissa johtoaseman tarjoaminen on ainoa 

mahdollisuus edetä organisaation hierarkiassa ja täten urakehityksen välttämätön 

osa (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2000, 134). Nöllke (2004, 10) toteaa 

puolestaan kriittisesti, että useimmiten asiantuntijat osoittautuvat sopimattomaksi 

johtamaan muita. 

Tuomioistuinten johtajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty tuomioistuinlain 10 

luvussa. Luvun 1 §:ssä on säädetty yleisistä tuomarin kelpoisuusvaatimuksista, 

jotka myös johtajien on täytettävä. Luvun 1 §:n mukaan tuomariksi voidaan nimittää 

oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja 

vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen 

kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa 

tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran 

menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä 

tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Korkeimman oikeuden ja korkeimman 

hallinto-oikeuden johtajaksi voidaan nimittää luvun 2 §:n mukaan etevä laintuntija, 

jolla on johtamistaitoa. Myös muiden oikeusasteiden johtajilta edellytetään luvun 3 

§:n mukaan johtamistaitoa.  

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden johtajan nimittää tasavallan 

presidentti valtioneuvoston esityksestä. Muiden oikeusasteiden johtajat nimittää 

tasavallan presidentti tuomarinvalintalautakunnan esityksen perusteella. 

Lautakuntien johtajilta vaaditaan yleinen kelpoisuus tuomarin virkaan ja hyvä 

perehtyneisyys lautakunnan ratkaisutoiminnassa keskeisiin oikeudenaloihin. 

Johtamisosaaminen ei ole kuitenkaan edellytyksenä kaikkien lautakuntien johtajille. 

Esimerkiksi liikennevahinkolautakunnan johtajalle ei ole asetettu lakisääteistä 

edellytystä johtamisosaamisesta. Kuluttajariitalautakunnan johtajalta puolestaan 
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edellytetään johtamistaitoa. (Laki liikennevahinkolautakunnasta 3 § ja laki 

kuluttajariitalautakunnasta 7 §) 

Huuhkan (2010, 198) näkemyksen mukaan julkishallinnon johtajalta edellytetään 

tiettyä korkeakoulututkintoa mutta ei johtamiskoulutusta eikä näyttöä 

aikaisemmasta johtamistyöstä. Huuhka katsoo, että organisaation johtajaa 

valittaessa johtamistaidon pitäisi olla ensisijaisena valintakriteerinä. Kirjavaisen ja 

Laakso-Mannisen (2000, 134) mukaan organisaation tehtävänä on tarjota 

johtotehtäviin valituille riittävä koulutus ja johtamistyötä tukevia apuvälineitä.  

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden johtajien virat ovat 

vakinaisia virkoja. Tuomioistuinlain 11 luvun 2 §:n mukaan muiden oikeusasteiden 

johtajan virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään 

seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean 

mietinnön (2003:3) mukaan määräaikaisuudesta voi koitua etuja esimerkiksi 

tuomioistuimen jatkuvan kehittämisen ja toiminnan korkean laadun kannalta. Mikäli 

havaitaan, että johtajan työteho tai motivaatio on laskenut, hänen tilalleen voidaan 

nimittää sitoutuneempi henkilö. Järjestelmä tukee virkakiertoa ja turvaa täten 

tuomioistuimen toiminnan jatkuvan kehittämisen ja ammattitaitoisen johtamisen. 

Lautakuntien puheenjohtajien virat ovat kuitenkin useimmiten vakinaisia.  

Tuomioistuinlain 8 luvun 1 §:n mukaan tuomioistuinta johtaa ja sen 

tuloksellisuudesta vastaa johtaja. Johtoryhmä voi olla tukena tuomioistuimen 

toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Luvun 2 §:n mukaan johtaja huolehtii 

tuomioistuimen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Hän asettaa tuomioistuimen 

tulostavoitteet ja huolehtii niiden toteutumisesta. Johtajan tulee valvoa 

oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta 

tuomioistuimen ratkaisuissa. Johtaja osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen 

muut tehtävänsä sen sallivat. Luvun 3 §:n mukaan johtaja ratkaisee tuomioistuimelle 

kuuluvat hallinto- ja talousasiat, joita ei ole määrätty muun virkamiehen 

ratkaistavaksi. 

Lautakuntien johtajien tehtävänkuvista on määrätty tarkemmin lautakuntien 

työjärjestyksissä. Esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan työjärjestyksen 7 §:n 

mukaan johtaja tarkastaa valtaosan jaostoilla tehdyistä päätöksistä ja päättää niiden 
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täysistuntokäsittelystä. Johtaja toimii täysistunnon puheenjohtajana I ja II 

kokoonpanossa. Johtaja toimii täysistunnon puheenjohtajana myös III 

kokoonpanossa sen käsitellessä ryhmävalitusasioita ja lautakunnan toimivaltaa 

koskevia asioita. Hän päättää, missä yksikössä lautakunnan virkamiehet ja 

sivutoimiset esittelijät työskentelevät. Edelleen johtaja päättää yksiköiden välisestä 

työnjaosta tai henkilöstössä tehtävistä muutoksista asianomaisia yksikönjohtajia 

kuultuaan. Johtaja käy vuosittaiset kehityskeskustelut lautakunnan henkilöstön 

kanssa.  

2.3 Julkisen organisaation erityispiirteet 

Tässä luvussa tarkastellaan julkisen organisaation erityispiirteitä. Erityispiirteiden 

määrittäminen on perusteltua, sillä ne vaikuttavat lainkäyttöelimen tietojohtamiseen 

ja tuovat omat haasteensa johtamistyöhön.  

Julkisen organisaation tarkoituksena on toteuttaa lakisääteistä tehtävää 

palvelemalla kansalaisia ja yhteisöjä, kun yritykset puolestaan tähtäävät voiton 

tuottamiseen omistajilleen (Rainey & Young 2005). Koska jo yrityksen ja 

julkishallinnollisen olemassaolon tarkoitukset poikkeavat toisistaan, myös niiden 

organisatoriset piirteet, kulttuurit ja toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia. Oulasvirta 

(2007, 54) viittaa väitöstutkimuksessaan Pollittin ja Harrisonin (1994, 1-11) 

luokitteluun julkisten organisaatioiden erityispiirteistä verrattuna yksityisiin yrityksiin. 

Myös Rainey ja Young (2005) ovat tunnistaneet vastaavia erityispiirteitä. 
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Oheisessa taulukossa on esitetty yleisimmät julkisen organisaation erityispiirteet: 

1. Organisaatiot ovat vastuussa poliittisille päätöksentekijöille. 

2. Tavoitteet ovat puutteellisia, epämääräisiä ja ristiriitaisia. 

3. Toimintaympäristö on monimutkainen. 

4. Toimintaympäristö ei ole kilpailullinen. 

5. Tulot eivät yleensä ole riippuvaisia palveluiden käytön määrästä. 

6. Palveluiden käyttö on vaikeasti standardoitavissa ja vaikuttavuus vaikeasti 

mitattavissa. 

7. Professionaalisten ryhmien olemassaolo. 

8. Säädösympäristö. 

 

Taulukko 1. Julkisten organisaatioiden erityispiirteet 

Kallion (1995) mukaan julkisen organisaation tavoitteenasettelu on usein 

puutteellista. Julkisen organisaation tavoitteiden epämääräisyys johtuu usein 

poliitikkojen epäselvästä tavasta ilmaista tavoitteita (Pollittin & Harrisonin 1994, 1-

11; Rainey & Young 2005). Julkisen organisaation tavoitteet saattavat olla myös 

keskenään ristiriitaisia (Etzioni 1973). Jalosen (2008, 103) mukaan 

monitavoitteisuuden ja konfliktiherkkyyden perusta juontaa juurensa julkisen 

organisaation rakenteeseen, joka on useimmiten poliittinen ja hallinnollinen. 

Poliittisen johtamisen ja virkamiesten johtamisen valtasuhteet ja niiden välinen 

rajanveto eivät ole aina selvillä (Virtanen & Stenvall 2010, 18, 38–39, 199). Johtajan 

on saatava organisaation professionaaliset ryhmät, kuten lakimiehet toimimaan 

organisaation tavoitteiden mukaisesti (Pollittin ja Harrisonin 1994, 1-11). 

Julkisen organisaation johtajat kohtaavat työssään painostusta julkisuuden ja 

sidosryhmien taholta. Julkisen organisaation toimintaympäristön kilpailuttomuus ja 

toimiminen asetetun budjetin rajoissa saattaa johtaa toiminnan keskinkertaisuuteen. 

Budjettia harvoin lisätään palveluiden kysynnän kasvaessa. Palvelun käyttäjällä on 

kuluttaja-aseman lisäksi myös kansalaisen rooli, johon liittyy muun muassa 

edustuksellisuus, osallistuminen ja tasa-arvo. Palveluiden on täten täytettävä 

kriteerit, joiden toteutumista on vaikea mitata. Lisäksi vahva säädösympäristö 
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asettaa haasteita johtamistyölle. (Pollittin & Harrisonin 1994, 1-11; Rainey & Young 

2005) 

Tehokkuuden ja joustavuuden vaatimuksia voidaan pitää Jalosen (2008, 109) 

mukaan uuden julkisjohtamisen doktriinin lähtökohtana. Julkishallintoa on 

luonnehdittu joustamattomaksi, tehottomaksi ja ei-responsiiviseksi (Haveri 2002). 

Kallion (1995) mukaan julkishallinnon organisaatioille on tyypillistä omaehtoisen 

toiminnan ehkäiseminen, huonot sisäiset ja ulkoiset kommunikaatio- ja tietoyhteydet 

sekä sopeutumiskapasiteetin puute.    

2.4 Lainkäyttöelinten erityispiirteet 

Tässä luvussa yksilöidään suomalaisten ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten 

keskeisimmät erityispiirteet. Erityispiirteiden esille nostaminen on perusteltua, koska 

ne vaikuttavat tietojohtamistyöhön. Erityispiirteet auttavat myös osaltaan 

vastaamaan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.    

Lainkäyttöelinten ensimmäisenä erityispiirteenä voidaan pitää niiden 

matalahierarkkista organisaatiorakennetta. Tyypillisesti ne rakentuvat osastoista, 

joita kutakin johtaa osastonjohtaja. Koko organisaatiota johtaa puolestaan viraston 

johtaja. Matalan hierarkian voidaan olettaa helpottavan osaltaan muun muassa 

tiedon jakautumista vertikaalisesti organisaation sisällä. Toisaalta tiedon 

jakaantuminen horisontaalisesti voi muodostua haasteeksi, mikäli organisaatiossa 

on useita osastoja. Oheisella kuvalla on pyritty havainnollistamaan lainkäyttöelinten 

organisaatiorakennetta. 
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Kuva 2. Lainkäyttöelinten organisaatiorakenne 

Toisena erityispiirteenä voidaan mainita se, että lainkäyttöelimet ovat toisiinsa 

nähden hierarkkisessa asemassa. Ylemmällä hierarkkisella tasolla oleva 

lainkäyttöelin voi ottaa ratkaistavakseen alemman lainkäyttöelimen antaman 

ratkaisun. Tieto liikkuu lainkäyttöelinten välillä ja mahdollistaa esimerkiksi 

muutoksenhakuasteelle pidemmän reakointiajan. Lisäksi perustuslain 99 §:n 

mukaan korkeimmat oikeudet valvovat lainkäyttöä omalla toimialallaan. Lain 

esitöiden (HE 1/1998 vp. 57) mukaan valvontatehtävä koostuu muun muassa 

lainkäytön yhtenäisyyden, käsittelyaikojen ja voimavarojen riittävyyden 

huolehtimisesta.   

Kolmas erityispiirre tulee perustuslain 3 §:stä, jonka mukaan tuomiovaltaa käyttävät 

riippumattomat tuomioistuimet. Riippumattomuudella tarkoitetaan 

tuomioistuinlaitoksen ulkoista ja sisäistä riippumattomuutta. Ulkoisen 

riippumattomuuden periaatteen mukaan tuomioistuinten tulee olla 

lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia tuomioistuimen ulkopuolisten tahojen 

toiminnasta. Sisäinen riippumattomuus taas merkitsee sitä, että muilla kuin asiaa 

käsittelevällä tuomioistuimella, kuten ylemmällä tuomioistuimella, ei ole oikeutta 

vaikuttaa ratkaisuun. Myös yksittäinen tuomari on lainkäyttötoimintaa 

harjoittaessaan riippumaton. Lautakuntien toiminta on myös riippumatonta. 

Johtaja

Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3

Osastonjohtajat
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Esimerkiksi kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 1 §:ssä todetaan, että 

lautakunta on riippumaton oikeussuojaelin.  

Lainkäyttötoiminnan perustuslaissa määritelty riippumattomuus 

lainsäädäntövallasta ja toimeenpanovallasta aiheuttaa tuomioistuinlaitoksen ja 

yksittäisen tuomioistuimen johtamisessa sekä tulosohjausjärjestelmän 

soveltamisessa ongelmia, joita muualla valtionhallinnossa ei ole. Valtiovallan muut 

osa-alueet eivät saa puuttua lainkäyttötoimintaan tai horjuttaa hallinnollisilla 

päätöksillä ja järjestelyillä tuomioistuinlaitoksen riippumatonta asemaa. 

(Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 125/2006) 

Neljäntenä erityispiirteenä on normihierarkia. Tämä on huomioitava myös 

tietojohtamisessa. Mikäli organisaatio ei huomioi päätöksenteossa ylimpänä 

normihierarkiassa olevaa oikeuslähdettä, yksittäinen virkamies saattaa syyllistyä 

virkavirheeseen. Suomessa kansalliset oikeuslähteet jaetaan vahvasti velvoittaviin, 

heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin. Lainsäädännön normihierarkia on 

seuraava: 

1. perustuslaki 

2. tavalliset lait 

3. tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön asetukset ja 

4. alempien viranomaisten antamat oikeussäännöt. (European Justice 2017) 

Viidentenä erikoispiirteenä on ratkaisupakko. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokainen 

vireille saatettu oikeustapaus on ratkaistava. Täten on tärkeää, että 

lainkäyttöelimellä on käytettävissään kaikki olennainen tieto päätöksenteon tukena. 

Kuudentena erityispiirteenä voidaan todeta, että lainkäyttöelimet ovat 

päällikkövirastoja. Lähtökohtana siis on, että organisaation päällikkö tekee yksin 

kaikki virastoa koskevat päätökset.   
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Oheiseen taulukkoon on koottu ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten erityispiirteet: 

1. Lainkäyttöelimen organisaatiorakenteen matalahierarkkisuus 

2. Lainkäyttöelinten keskinäinen hierarkia ja korkeimpien oikeuksien 

valvontatehtävä 

3. Lainkäyttöelimen ja yksittäisen tuomarin riippumattomuus 

4. Normihierarkia 

5. Ratkaisupakko 

6. Johtajan asema päällikkövirastossa 

 

Taulukko 2. Ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten erityispiirteet   
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3. TIETOJOHTAMINEN JA HAASTEET 

Tässä luvussa esitellään, mitä tietoa tutkittavasta aiheesta on tällä hetkellä 

saatavissa. Kirjallisuuskatsaus pyrkii luomaan kokonaiskuvan organisaation 

johtajan tietojohtamistyöstä ja erityisesti siinä ilmenevistä haasteista. 

Myöhemmässä vaiheessa tutkimustuloksia peilataan kirjallisuuskatsauksessa 

esitettyyn. Tämän vuoksi luku toimii pohjana koko tutkimukselle.  

Kirjallisuuskatsaus muodostuu kolmesta osa-alueesta: tiedosta, tietojohtamisesta ja 

haasteista. Aluksi perehdytään itse tietoon. Tätä voidaan pitää perusteltuna, koska 

tietojohtamisessa johdetaan nimenomaan organisaatiossa olevaa tietoa. Täten on 

tärkeää ymmärtää tiedon määritelmä ja tiedon eri luokittelut.  

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan itse tietojohtamista. Kirjallisuuskatsauksessa 

on pyritty tarkasti määrittelemään, mitä tietojohtamisella tarkoitetaan, koska 

tietojohtamiselle ei ole muotoutunut yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 

Tietojohtamista käsitellään erityisesti prosessinäkökulmasta, koska alan 

kirjallisuudessa ja tutkimuksissa tietojohtaminen nähdään usein prosessina, johon 

kuuluu tiedon hankkiminen, organisointi, varastointi, jakaminen ja soveltaminen. 

Tämä osio luo pohjaa viimeisessä osiossa käsiteltäville tietojohtamistyön haasteille. 

3.1 Tieto johtamistyön kohteena 

Nykypäivän yhteiskunnassa tieto on asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi ja 

sillä on myös olennainen merkitys organisaation tuottavuudelle (Zins 2007; 

Karvonen 2000; Jalonen 2008, 98; Virtanen et al. 2015, 40). Organisaatiot 

tarvitsevat tietoa tehdäkseen päätöksiä, ymmärtääkseen toimintaympäristöön 

vaikuttavia tekijöitä ja luodakseen uutta tietoa (Choo 1996; Jalonen 2008, 105). 

Tiedon ominaispiirteisiin kuuluu, että tieto on muokattavissa ja siirrettävissä 

kustannustehokkaasti eteenpäin organisaatiossa (Nöllke 2004, 74; Alavi & 

Leidnerin 2001). Tietoa ei voi käyttää loppuun. 

Tiedon määrittämisessä on haasteena se, että tieto sekoitetaan usein dataan ja 

informaatioon (Virtainlahti 2009, 32; Sydänmaanlakka 2001, 176 ja 185). 

Virtainlahden (2009, 31) mukaan tämä johtuu siitä, että kyseisten käsitteiden väliset 

rajat ovat epäselvät. Jalosen (2008, 104) mukaan epäselvyys selittyy osittain 

käsitteiden merkityseroilla eri kielissä. Jotta tiedetään, mikä on nimenomaan 
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tietojohtamisen kohteena olevaa tietoa, on syytä käydä läpi, mikä erottaa datan ja 

informaation tiedosta. 

Data on numeroita, tekstiä ja kuvia eli irrallista faktaa, jota ei ole liitetty mihinkään 

kontekstiin (Ackoff 1989; Zins 2007; Jankowski & Skowron 2007; Sydänmaanlakka 

2001, 176; Virtainlahti 2009, 32). Informaatio on puolestaan sellaista uutuusarvoa 

sisältävää dataa, joka on muunnettu merkitykselliseksi kokonaisuudeksi ja jossa 

voidaan erottaa lähettäjä ja vastaanottaja. (Sydänmaanlakka 2001, 176; Lönnqvist 

et al. 2005, 36; Virtainlahti 2009, 32; Karvonen 2000).  

Bierly et al. (2000), Jasparan (2004), Lönnqvistin (2005, 36), Huuhkan (2010, 120), 

Davenportin ja Prusakin (2001) sekä Alavin ja Leidnerin (2001) mukaan informaatio 

muuttuu tiedoksi, kun se on vastaanotettu ja analysoitu esimerkiksi keskustelemalla 

informaatiosta kollegoiden kanssa ja tekemällä vertailuja ja johtopäätöksiä. Tiedon 

määrittelyssä toiminnallinen näkökulma korostuu. Sveibyn (1997), Viitalan (2005) ja 

Lönnqvist et al. (2005, 36) mukaan tiedolla tarkoitetaan nimenomaan kykyä toimia. 

Sharov (1991), Zins (2007) ja Rowley (2007) määrittelevät tiedon puolestaan 

kyvyksi lisätä päämäärän tai tavoitetilan todennäköisyyttä. 

Datan, informaation ja tiedon välinen suhde esitetään usein hierarkkisena ketjuna, 

joka etenee vaiheittain (Davenport & Prusak 1998; Alavi & Leidner 2001; Virtainlahti 

2009, 33). Datasta siirrytään informaatioon ja informaatiosta siirrytään tietoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Tiedon luokittelu 

Tieto

 
Informaatio

 
Data
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Tietojohtamisen kirjallisuudessa tieto määritellään yleensä yksilöiden väliseksi, 

hiljaiseksi, tilanteeseen sitoutuneeksi ja dynaamiseksi (Alvesson & Kärreman 2001; 

Leonard & Sensiper 1998; Cook & Brown 1999; Spender 1996b). On syytä 

huomioida, että tiedon erilaiset määritelmät saattavat johtaa erilaisiin 

tietojohtamisen näkökulmiin. Tässä tutkielmassa tieto nähdään edellä määritellyllä 

tavalla toimintana, joka johtaa kohti tietojohtamisen prosessinäkökulmaan. Tällöin 

tietojohtamisessa keskitytään tietovirtoihin eli esimerkiksi tiedon jakamiseen.   

Tietoa voidaan luokitella useilla eri tavoilla. Tietojohtamisen näkökulmasta tiedon 

luokittelulla on merkittävä rooli. Tiedon tyypistä nimittäin riippuu, miten kyseistä 

tietoa kannattaa johtaa ja mitä haasteita juuri kyseiseen tietoluokkaan kuuluu. 

Seuraavaksi esitellään muutamia tapoja luokitella tietoa. 

Blackler (1995) jakaa tiedon viiteen eri lajiin, joita ovat sisäistetty tieto, kehollistettu 

tieto, kulttuuristettu tieto, sijoitettu tieto ja koodattu tieto. Sisäistettyyn tietoon kuuluu 

muun muassa sisäistettyjä faktoja. Kehollistettu tieto on puolestaan tietoa ”miten". 

Kyseinen tiedon tyyppi on toimintaorientoitunutta. Kulttuuristettu tieto liittyy 

sosiaalisiin prosesseihin ja se on sekä aikaan että paikkaan sidottua. Sijoitettu tieto 

on objektiivista ja sitä esiintyy rutiineissa. Sijoitettu tieto jää organisaatioon yksilön 

vaihtaessa työpaikkaa. Koodattu tieto ilmaistaan puolestaan merkkien ja symbolien 

avulla. 

Poikela (2001) luokittelee tiedon teoriatietoon, käytäntötietoon ja kokemustietoon. 

Teoriatieto ja käytännöntieto ovat objektiivisista tietoa, kun taas kokemustieto on 

subjektiivista tietoa. Gorman (2002) jakaa tiedon puolestaan informaatioon, 

taitoihin, harkintaan ja viisauteen. Informaatiolla Gorman tarkoittaa faktatietoa eli 

tietoa ”mitä”. Taidolla Gorman tarkoittaa tietoa ”miten”, harkinnalla tietoa ”milloin” ja 

viisaudella tietoa ”miksi”. Voidaan tulkita, että Quinn et al. (1996) yhtyvät Gormanin 

esittämään tiedon tyypittelyyn mitä-tiedon, miten-tiedon ja miksi-tiedon osalta. 

Neljäntenä tiedon luokkana he kuitenkin mainitsevat miksi-tiedon välittämisen, joka 

osoittaa halua ja kykyä omaehtoiseen toimintaan. Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen 

(2000, 104) mukaan kolmen ensimmäisen tason tietoa voi olla yksilöissä ja 

organisaatiossa, mutta neljännen tason tietoa voi olla vain yksilöissä ja 

organisaation kulttuurissa.  
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Tietojohtamisessa yleisimmin käytetty tiedon luokittelu on tiedon jakaminen 

hiljaiseen ja näkyvään tietoon (Polanyi 1958; Nonaka & Takeuchi 1995; 

Sydänmaanlakka 2001, 181; Lönnqvist et al. 2005, 36; Virtainlahti 2009, 42). 

Hiljaisen ja näkyvän tiedon eron on ottanut ensimmäistä kertaa esille Polanyi (1958). 

Hän lähti siitä, että hiljainen ja näkyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa eikä 

niitä tulisi erottaa erillisiksi luokikseen. Myös Virtainlahti (2009, 42) korostaa hiljaisen 

ja näkyvän tiedon välistä kiinteää yhteyttä toteamalla, että niiden välinen raja ei ole 

täysin selvä. Seuraavaksi on syytä perehtyä tarkemmin siihen, mitä tarkoitetaan 

näkyvällä ja hiljaisella tiedolla. 

Näkyvä tieto on luonteeltaan objektiivista. Näkyvä tieto on usein tallennettu 

esimerkiksi organisaation tietokantoihin. Näkyvää tietoa voidaan helposti jakaa ja 

tallentaa. (Srikantaiah & Koenig 2000, 270; Virtainlahti 2009, 43; Sydänmaanlakka 

2001, 181)  

Hiljainen tieto on puolestaan henkilökohtaista, abstraktia, käytännöllistä ja 

kokemuksen kautta saavutettavaa. Hiljainen tieto liitetään tärkeäksi osaksi 

asiantuntijuutta. (Nonaka & Takeuchi 1995; Nunes et al. 2006, 105; Haldin-Herrgård 

2001; Virtainlahti 2009, 42) Sydänmaanlakan (2001, 181) mukaan hiljaista tietoa ei 

ole dokumentoitu ja sitä on täten vaikea siirtää. Hän myös painottaa, että hiljainen 

tieto on nimenomaan ihmisissä.  

3.2 Tietojohtaminen ja strategian valinta  

Tietojohtamista voidaan lähestyä eri näkökulmista, minkä johdosta se saatetaan 

ymmärtää ja määritellä eri lailla (Sydänmaanlakka 2001, 175). Tässä alaluvussa 

perehdytään tietojohtamisen käsitteen tarkempaan määrittelyyn. 

Tietojohtaminen voidaan jakaa kahteen eri pääsuuntaukseen. Esser ja 

Scheinemakers (1996) mainitsevat, että tietojohtamisessa keskitytään uusien 

ideoiden tuottamiseen ja organisaation osaamisen kehittämiseen, kun taas 

tiedonhallinnassa keskitytään tiedon tehokkaaseen levittämiseen ja 

hyödyntämiseen organisaation päätöksenteossa. Myös Virtanen ja Stenvall (2010, 

33) tunnistavat tietojohtamisessa kyseiset suuntaukset. Lönnqvistin (2008, 12) 

mukaan kansainvälisessä kentässä tietojohtamiseen luettavia teemoja ovat 
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edellisten kahden suuntauksen lisäksi aineeton pääoma ja sen johtaminen sekä 

liiketoimintatiedon hallinta.  

Tietojohtamisen suomenkielinen termi on ollut käytössä noin 15 vuotta. 

Suomalainen tietojohtamisen käsite kattaa nämä edellisessä kappaleessa mainitut 

teemat. Täten termiä voidaankin luonnehtia eräänlaiseksi kattokäsitteeksi. 

(Lönnqvist 2008, 12) 

Jalosen (2008, 96) mukaan tietojohtamista käsittelevässä kirjallisuudessa ei ole 

annettu selkeää vastausta siihen, mitä tietojohtamisella tarkoitetaan käytännössä. 

McKenzie ja Winkelen (2004) toteavat, että tietojohtamisen kirjallisuus sisältää 

selkeiden vastauksien sijaan lukuisia ristiriitaisuuksia. Kyseinen lähestymistapa 

johtuu MacKenzien ja Winkelen mukaan muun muassa siitä, että erilaiset intressit 

aiheuttavat konflikteja. Doz ja Parahalad (1993) toteavat, että organisaation 

kehittäminen on jatkuvaa tasapainoilua tehokkuuden ja luovuuden sekä tietoisen 

valinnan ja sopeutumisen välillä. Jalonen (2008, 96) nostaa vastakkainasettelusta 

esille havainnollistavana esimerkkinä tilanteen, jossa lyhyen tähtäimen 

tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää olemassa olevien tietoresurssien 

tehokasta hyödyntämistä, mutta toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 

edellyttävät uuden tiedon aktiivista luomista. 

Virtanen et al. (2015, 40-41) määrittelevät tietojohtamisen tarkoituksen 

ytimekkäästi. Heidän mukaansa tietojohtamisella pyritään vähentämään tiedon 

puutteesta johtuvaa epävarmuutta ja hallitsemaan informaation paljoudesta 

syntyvää monitulkintaisuuden vaaraa. Voidaan pitää tärkeänä, että jokainen 

organisaatio määrittää itse, mitä juuri kyseisessä organisaatiossa tietojohtamisella 

tarkoitetaan (Sydänmaanlakka 2001, 175-176). Oheinen tietojohtamisen viitekehys 

auttaa hahmottamaan tietojohtamista. 
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Kuva 4. Tietojohtamisen viitekehys (mukaillen Sydänmaanlakka 2001, 166) 

Organisaation strategia ja tavoitteet määrittelevät, millainen tieto on organisaatiolle 

tärkeää. Oppimisen tukijärjestelmät auttavat puolestaan luomaan, hankkimaan, 

varastoimaan, jakamaan ja soveltamaan tietoa. Merkitystä on myös 

henkilöstöjohtamisella, tietojärjestelmillä ja organisaatiokulttuurilla, joiden tulisi 

tukea tietojohtamista. Organisaation tulisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että 

sen arvot tukisivat tiedon jakamista. Myös yksilön kyvyllä ja halulla oppia uutta, 

muuttua, jakaa, vastaanottaa ja soveltaa tietoa on olennainen merkitys. Tämä 
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koskee myös tiimejä, koska ne ovat usein tiedon oppimisen ja jakamisen 

perusyksiköitä. (Sydänmaanlakka 2001, 165)  

Tietojohtamisessa on tunnistettu kaksi päästrategiaa. Nöllke (2004, 92) käyttää 

kyseisistä tiedon hallintaan liittyvistä strategioista nimitystä tiedon koodaus ja 

personointi, kun taas Hansen et al. (1999) nimeää ne kodifioinniksi ja 

personoinniksi. Vaikka kirjoittajat käyttävät toisesta strategiasta eri nimitystä, he 

tarkoittavat käsitteillä samaa asiaa. Nöllken (2004, 92) mukaan organisaation on 

valittava jompikumpi strategia prioriteetiksi. Hansen et al. (1999) puolestaan 

painottaa, että käytännössä organisaatioissa hyödynnetään kyseisten strategioiden 

erilaisia yhdistelmiä. 

Koodaus- ja kodifiointistrategiaa käyttävät organisaatiot keskittyvät näkyvään 

tietoon. Tieto tallennetaan elektroniseen dokumenttijärjestelmään. Tietoa 

päivitetään jatkuvasti ja se on kaikkien käytettävissä. Tieto välitetään eteenpäin 

dokumentteina. Koodausstrategian keskeinen kohta on tarvittavan ohjelmiston 

implementointi. Organisaatiolla on oltava selkeä käsitys, millaista tietoa varten 

tietopankki rakennetaan, miten sitä hyödynnetään ja miten sitä hoidetaan. Mikäli 

organisaation tietoa voi standardoida ja on olemassa paljon samankaltaisia 

tapauksia, koodausstrategiaa kannattaa suosia. (Nöllke 2004, 92-93; Hansen et al. 

1999) 

Personointistrategiaa hyödyntävät organisaatiot keskittyvät puolestaan hiljaiseen 

tietoon. Työntekijät antavat omaa asiantuntemustaan eteenpäin ja vaihtavat tietoa 

keskenään. Tässä strategiassa tietotekniikan rooli nähdään työntekijöiden välisen 

kommunikaation ja verkostoitumisen tukijana. Personointi kannattaa valita 

organisaatioon, mikäli käsiteltävät ongelmat ja työtehtävät ovat mutkikkaita, 

jäsentymättömiä ja jokainen tapaus sisältää yksilöllisiä ominaisuuksia. Personointi 

on usein kalliimpi strategia kuin koodaus. (Nöllke 2004, 92-94; Hansen et al. 1999; 

Ståhle & Grönroos 1999) 

3.3 Tietojohtamisen alaprosessit 

Tietojohtaminen nähdään usein prosessina (Nonaka & Takeuchi 1995; Bukowitz & 

Williams 1990; Babita et al. 2000; Sydänmaanlakka 2001, 165; Choon 2002; 

Laihonen et al. 2013). Sydänmaanlakka (2012, 183) jakaa tietojohtamisen 
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alaprosessit tiedon hankintaan, tiedon varastointiin, tiedon jakamiseen, tiedon 

soveltamiseen ja tiedon luomiseen. Tässä tutkimuksessa noudatetaan 

Sydänmaanlakan tekemää alaprosessijakoa. 

 

Kuva 5. Tietojohtamisen alaprosessit 

Sydänmaanlakan (2001, 174) mukaan organisaation on määriteltävä, ylläpidettävä 

ja kehitettävä tietojohtamisen alaprosesseja jatkuvasti. Näin tietojohtaminen 

muuttuu hänen mukaansa konkreettisiksi toimenpiteiksi, joita voidaan mitata ja 

kehittää. Merkittävimpinä tietojohtamisen prosessimalleina pidetään Nonakan ja 

Takeuchin (1995) SECI-prosessia ja Choon (2002) tiedonhallinnan prosessimallia.  

3.3.1 Tiedon hankkiminen 

Nykypäivänä tietoa on saatavilla erittäin paljon. Osa tiedosta on relevanttia ja osa 

tarpeetonta. Sydänmaanlakan (2002, 172) mukaan organisaatioiden on 

kiinnitettävä erityistä huomiota tiedonhankintatapoihin. Tiedon hankkiminen voidaan 

jakaa kahteen osa-alueeseen. Organisaatio voi hankkia tietoa organisaation 

ulkopuolelta ja sisäpuolelta (Drucker 2000, 117; Sydänmaanlakka 2002, 172; 

Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 176). 

Druckerin (2000, 117) mukaan tiedon hankkimista organisaation ulkopuolelta on 

pidettävä uutena ja tärkeänä alueena, johon ei ole vielä kehitetty järjestelmällistä 
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menetelmää. Tiedon hankkimisen uusilla menetelmillä on Druckerin (2000, 118) 

mukaan kaksi yhteistä piirrettä. Ne antavat datan sijasta tietoa, ja ne on suunniteltu 

ylimmälle johdolle tehtävien ja päätösten tueksi. Sydänmaanlakan (2001, 172) 

mukaan tietoa voidaan hankkia organisaation ulkopuolelta esimerkiksi 

osallistumalla kursseille ja lukemalla tieteellistä kirjallisuutta ja alan julkaisuja. Tietoa 

voi myös hakea muista organisaatioista. 

Useimmiten johtajat ja asiantuntijat hankkivat tietoa organisaation sisältä, kuten 

organisaation omista tietokannoista tai työntekijöiltä (Drucker 2000, 145). 

Hankittaessa tietoa organisaation työntekijöiltä korostuu Jalosen (2008, 100) 

mukaan kunkin työntekijän hallussa oleva tietämyksen taso. Sydänmaanlakka 

(2001, 172) jatkaa tätä näkemystä toteamalla, että tällöin ratkaiseva merkitys on 

hiljaisen tiedon muuntumisella näkyväksi tiedoksi. 

Riippumatta siitä, hankitaanko tieto organisaation ulkopuolelta vai sisäpuolelta, 

ratkaisevana tekijänä tiedon saannin kannalta on pidettävä toimivaa viestiyhteyttä. 

Jotta johtajat saisivat tarvitsemansa tiedot, heidän pitää pohtia, mitä tietoja toinen 

henkilö saattaisi tarvita. Vastavuoroisuuden periaatteen ymmärtäminen takaa usein 

toimivan viestiyhteyden, jossa molemmat tahot saavat hankittua tarvitsemaansa 

tietoa. (Drucker 2000, 145) Lai (2001), Stenmark (2002) ja Edenius (2003) 

puolestaan katsovat, että tieto- ja viestintäteknologiaan panostaminen edistää 

vuorovaikutusta ja erilaisia yhteistyömalleja. Sydänmaanlakka (2001, 178) 

korostaa, että johtajat hankkivat usein tarvitsemastaan tiedosta 2/3 suorien 

kontaktien kautta.   

3.3.2 Tiedon varastointi 

Organisaation ja yksittäisen työntekijän hankkima tai luoma tieto on saatettava 

sellaiseen muotoon, että se on helposti saatavilla. Tiedon hyvä varastointi säästää 

organisaation aikaa ja parantaa tiedon laatua. Näiden etujen ansiosta organisaation 

toiminta on myös tehokkaampaa. (Sydänmaanlakka 2001, 173; Drucker 2000, 147; 

Watson et al. 2002). 

Tieto saatetaan helposti saatavilla olevaan muotoon käsittelemällä, jäsentämällä ja 

editoimalla sitä niin, että organisaation tietovarastot ovat loogisesti organisoituja, 

luotettavia ja täsmällisiä (Sydänmaanlakka 2001, 172). Druckerin (2000, 147) 
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mukaan ei ole selvää, millä tavalla ja mihin muotoon tiedot olisi mielekkäintä 

organisoida. Käyttötarkoituksesta riippuen samat tiedot voidaan joutua 

organisoimaan hänen mukaansa eri tavalla. Kukin johtaja organisoi tiedot omalla 

tavallaan. 

Organisaation tavoin myös yksittäisen johtajan ja virkamiehen on pidettävä sisäiset 

ja ulkoiset tietovarastonsa järjestyksessä. Tällä tarkoitetaan erityisesti koetun 

reflektointia ja sisäistämistä. Jos tietovarastot eivät ole järjestyksessä, tieto muuttuu 

haitalliseksi informaatiotulvaksi eikä sitä voida hyödyntää. Jotta varastointi on 

tehokasta, tieto on saatava sähköiseen muotoon eli on käytettävä 

tietokantapohjaisia järjestelmiä. (Sydänmaanlakka 2001, 172-173) Lintilä (2001) 

yhtyy Sydänmaanlakan näkemykseen todeten, että varsinkin uusi teknologia tarjoaa 

monipuolisia työkaluja tiedon tallentamiseen. Bennis (2014) vie ajatuksen vielä 

pidemmälle toteamalla, että lähitulevaisuudessa tullaan pyrkimään tiedon 

ennakoivaan varastoimiseen 5G-verkossa.  

Ydintapahtumien menetelmä on tiedon organisointimenetelmä, jossa keskitytään 

niihin tapahtumiin, joista johtajan suoritukset pääasiassa riippuvat. Toinen 

menetelmä perustuu todennäköisyysteoriaan. Tässä menetelmässä tiedoksi 

katsotaan se poikkeus, joka jää todennäköisyysjakauman ulkopuolelle. Kolmantena 

menetelmänä on kynnysilmiö, jossa data muuttuu tiedoksi ylitettyään tietyn 

voimakkuuden tai havainnointikynnyksen. (Drucker 2000, 148) 

Savagen (1990) mukaan ainoastaan 10-30 prosenttia organisaation tarvitsemasta 

tiedosta voidaan varastoida organisaation tietojärjestelmiin, tietokantoihin ja 

manuaaleihin. Pääosa tarvittavasta tiedosta on hänen mukaansa työntekijöillä, 

minkä vuoksi tehokkaan tiimitoiminnan luominen on hyvin tärkeää. Harding ja Yu 

(1999) yhtyvät Savagen näkemykseen painottaen tietovarastoinnin merkitystä. 

Heidän mukaansa tietovarastointi perustuu siihen, että organisaation hankkimaa 

tietoa jalostetaan jatkuvasti tietokannoista organisaation käyttöön. 

3.3.3 Tiedon jakaminen ja soveltaminen 

Tiedon jakaminen ja soveltaminen ovat organisaation toiminnan kannalta erityisen 

tärkeitä toimintoja. Tiedon tulee päätyä mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti 

niille, jotka sitä käyttävät.   
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Nöllke (2004, 82-85) yksilöi tiedon jakamisessa kaksi periaatetta, joita hän kutsuu 

tiedon antamisen periaatteeksi (push-periaate) ja tiedon pyytämisen tai noutamisen 

periaatteeksi (pull-periaate). Push-periaatteen avulla voidaan Nöllken mukaan jakaa 

avaintietoja, joita tarvitaan jatkuvasti tai sellaista tärkeää tietoa, jonka 

olemassaolosta ei olla tietoisia ja jota ei voida täten pyytää. Pull-periaatteen 

tehokkaan toteutumisen kannalta on tärkeää, että tietoja pyytävä taho saa tiedot 

mahdollisimman nopeasti. 

Tietoa voidaan jakaa useita eri kanavia pitkin (Sydänmaanlakka 2001, 173; 

Virtainlahti 2009, 116). Oheiseen kuvioon on koottu yleisimmät tiedon jakamisen 

menetelmät. 

  



29 
 

 

 

 

 

Kuva 6. Tiedon jakamisen menetelmät (mukaillen Viitala 2006 ja Virtainlahti 2009, 

117) 

Asiantuntijaorganisaatioissa tieto on usein sidoksissa yksittäiseen henkilöön, jolloin 

erityistä huomiota pitää kiinnittää hiljaisen tiedon jakamiseen. Tällaista tietoa 

voidaan jakaa vain henkilökohtaisessa vuorovaikutustilanteessa. Tiedon jakamista 

voidaan edistää asiantuntijaverkostojen välityksellä. (Virtainlahti 2009, 108; Nöllke 

2004, 92-94; Kolehmainen 2004) Stenmark (2002) ja Edenius (2003) näkevät 

puolestaan tieto- ja viestintäteknologiassa mahdollisuuden, jonka avulla 

organisaatiot voivat rakentaa sosiaalisia prosesseja organisoivia virtuaalisia tiloja ja 

ympäristöjä, jotka auttavat jakamaa tietoa. 

Luottamuksen, motivaation ja oikeudenmukaisuuden on todettu edistävän tiedon 

jakamista (Davenport & Prusak 1998; Goodman & Darr 1998; Hansen et al. 2005; 

Itseopiskelu, esimerkistä 
oppiminen, erityistehtävät, 

työtehtävien laajentaminen, 
verkostot, työnopastus, 

sijaisuudet

Vapaamuotoiset kohtaamiset, 
kuten kahvitauot, tiimit ja 

ryhmät, 
ongelmanratkaisutilanteet, 

dialogi, palaverit, 
suunnitteluyhteistyö

Mentorointi, työkierto, 
tutorointi, valmentaminen, 

perehdyttämisohjelmat, 
kehityskeskustelut

Kokeilut, arvioinnit, 
kehittämisprojektit

Tiedon 
jakamisen 

menetelmiä
Yksilötaso Yhteistyötaso 

Epämuotoinen, tilannelähtöinen 
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Dignum & van Eijk 2005; Levin et al. 2002; Thomas 2002; Wu et al. 2007). Tiedon 

jakamisen edistäminen saattaa edellyttää palkitsemiskeinojen hyödyntämistä. 

Palkitsemiskeinoina voi olla esimerkiksi palkankorotus, erillinen korvaus, julkinen 

tunnustus, vaativampaan tehtävään siirtäminen, tavoiteltujen tehtävien antaminen 

(Huuhka 2010, 88; Sydänmaanlakka 2001, 175; Virtainlahti 2009, 181).  

Organisaatiolla saattaa olla perusteltu syy estää tiedon jakaminen (Baughn et al. 

1997). Organisaatiot pyrkivät säilyttämään itsellään esimerkiksi hiljaisen tiedon, joka 

koskee liikesalaisuutta ja ylläpitää kilpailuetua (Norman 2002; Liebeskind 1997). 

Ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten näkökulmasta tiedon jakamiskielto koskee 

erityisesti salassa pidettäviä tietoja. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(21.5.1999/621) yksilöi salassa pidettävät tiedot, kuten terveystiedot, joita 

viranomainen ei saa luovuttaa kenellekään ilman asianosaisen lupaa. Myös 

Virtainlahti (2009, 112) toteaa, että tietoa ei pidä jakaa kaikissa tilanteissa. 

Esimerkkeinä hän mainitsee tilanteet, joissa tiedon jakaminen voi johtaa 

väärinkäytöksiin, tieto on henkilön oman osaamisen menestystekijä, tieto tiedetään 

vääräksi tai se sisältää ennakkoluuloja.      

Sydänmaanlakka (2012, 183) on yksilöinyt tietojohtamisen alaprosessiksi myös 

tiedon soveltamisen. Druckerin (2000, 151) mukaan johtajien pitää kiinnittää 

erityistä huomiota tiedon soveltamiseen. Drucker toteaa, että tietoa pitää soveltaa 

toimenpiteisiin, sillä tiedon tarkoituksena ei ole kasvattaa tietämystä vaan antaa 

perusta oikeille toimenpiteille. 

3.3.4 Uuden tiedon luominen  

Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat kehittäneet tiedon luomisen prosessimallin. Lähes 

kaikessa tiedon luomista käsittelevässä tietojohtamisen kirjallisuudessa viitataan 

kyseiseen prosessimalliin. Sen keskiössä on hiljaisen tiedon ja näkyvän tiedon 

vuorovaikutuksen kautta muodostettu uusi tieto. Tiedon luomisen prosessimalli 

koostuu sosialisaatiosta (sosialization), ulkoistamisesta (externalization), 

yhdistämisestä (combination) ja sisäistämisestä (inernationalization).  
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           Hiljainen tieto Hiljainen tieto          

Hiljainen tieto            Näkyvä tieto 

 

Hiljainen tieto            Näkyvä tieto 

           Näkyvä tieto          Näkyvä tieto  

 

Kuva 7. Seci-malli (mukaillen Nonaka & Takeuchi 1995) 

Sosialisaatiolla tarkoitetaan työntekijöiden välillä tapahtuvaa hiljaisen tiedon 

välittämistä. Tiedon lisäksi sosialisaatiossa siirretään taitoa, toimintamalleja, arvoja 

ja normeja. Tiedon siirtäminen voi tapahtua sanallisesti, havainnoimalla tai 

matkimalla. (Nonaka ja Takeuchi 1995; Sydänmaanlakka 2001, 182; Virtainlahti 

2009, 98) 

Ulkoistamisessa hiljainen tieto muutetaan näkyväksi tiedoksi. Tieto muunnetaan 

näkyväksi työntekijöiden välisen vuoropuhelun tai havainnoinnin avulla. 

Havainnointia voidaan helpottaa kielikuvien ja vertausten avulla. Kun tieto on 

muutettu näkyväksi, sen jakaminen on tehokkaampaa. (Nonaka ja Takeuchi 1995; 

Sydänmaanlakka 2001, 182; Virtainlahti 2009, 100) 

Yhdistämisessä näkyvä tieto muuttuu monimutkaisemmaksi ja laajemmaksi 

näkyväksi tiedoksi. Esimerkiksi käsitteitä yhdistetään osaksi laajempaa 

kokonaisuutta. Yhdistämisen avulla tieto jalostuu. (Nonaka ja Takeuchi 1995; 

Sydänmaanlakka 2001, 182)   

Sisäistämisprosessissa näkyvä tieto muuntuu hiljaiseksi tiedoksi oppimisprosessin 

kautta. Kun tieto sisäistetään, kukin määrittelee tiedon uudelleen omalla tavallaan. 

Kun henkilö on sisäistänyt asian, uusi tieto ohjaa työntekijän toimintaa. 

Sosialisaatio Ulkoistaminen 

Sisäistäminen Yhdistäminen 
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Sisäistämisen kautta yksilö uudistuu, mikä johtaa puolestaan organisaation 

uudistumiseen. (Nonaka ja Takeuchi 1995; Sydänmaanlakka 2001, 182) 

Nonaka on havainnollistanut tiedon luomista myös spiraalina. Siinä on kuvattu 

edellä kerrottujen neljän prosessin lisäksi yksilö, ryhmä, organisaatio ja muut 

organisaatiot -tasot. Tiedon luomisen prosessi etenee spiraalimaisesti jokaisen 

prosessin läpi. (Nonaka; Sydänmaanlakka 2001, 183) 

 

 

 

Yhdistely Ulkoistaminen 

 

 

 

Hiljainen 

tieto 

  

 

 

 

Sosialisaatio 

 

 

 

 

Sisäistäminen 

 

 

Näkyvä 

tieto 

Yksilö    Ryhmä        Organisaatio     Muut organisaatiot 

Kuva 8. Organisaation tiedon luomisen taso 

Organisaation näkökulmasta katsottuna organisaation pitäisi pyrkiä siihen, että 

mahdollisimman paljon hiljaista tietoa muunnetaan näkyväksi tiedoksi. Tällä 

varmistetaan se, että organisaation toiminnan kannalta relevantti tieto ei poistu 

organisaatiosta yksittäisen työntekijän mukana. Näkyvää tietoa arvioidaan olevan 

organisaatioissa vain noin 10-20 prosenttia. Aktiivisella tietojohtamisella tämä 

määrä on mahdollista kaksinkertaistaa. (Sydänmaanlakka 2001, 185) 

Tiedon luomisen prosessimallia on myös kritisoitu. Engeström (2001) ja Gourlay 

(2006) ovat kritisoineet mallia, koska se ei ota huomioon muun muassa 

organisaatioissa vallitsevia ristiriitoja tiedon luomisen perustana. Bereiterin (2002, 

174-175) mukaan malli ei ota riittävästi huomioon ihmisen luovuutta 
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tiedonluonnissa. Tuomi (1999, 333) puolestaan katsoo, että malli ei erottele 

riittävästi yksilön ja ryhmän tasolla tapahtuvaa tiedon luontia.   

3.4 Yleiset tietojohtamistyössä kohdatut haasteet 

Tässä haasteita käsittelevässä luvussa keskitytään niihin haasteisiin, joita 

organisaatioiden johtajat kohtaavat tietojohtamistyössään. Hopen ja Hopen (1997) 

sekä Probstin (2000) mukaan tietojohtamisen tekee haastavaksi se, että 

tietojohtamista esiintyy organisaation eri tasoilla ja se on luonteeltaan niin 

moninaista. Jääskeläisen (2008, 35) muistuttaa, että arvioitaessa tietojohtamisen 

haasteita on huomioitava, että haasteet määräytyvät tilannekohtaisesti. 

Jääskeläisen mukaan esimerkiksi organisaation perustehtävä tai strategia 

vaikuttavat kunkin organisaation tietojohtamisessa kohtaamiin haasteisiin. 

3.4.1 Tiedon saatavuus päätöksentekotilanteessa  

Organisaatioiden haasteena on, että päätöksenteon tukena ei ole aina riittävän 

laadukasta tietoa oikeaan aikaan. Organisaation johtaja tarvitsee päätöksenteon 

tueksi oikeansisältöistä tietoa. Jos päätös perustuu puutteelliseen tai jopa 

virheelliseen tietoon, johtajan päätökset eivät ole organisaation edun mukaisia. 

Johtaja luo päätöksenteolle paremman pohjan parantamalla tiedon laatua. Tiedon 

pitää tällöin myös olla johtajan saatavilla oikeaan aikaan. (Nöllke 2004, 75; Daft & 

Langel 1986; Sydänmaanlakka 2001, 164) Nöllke 2004, 77 painottaa, että tätä 

ongelmaa ei voida kokonaan poistaa tietojohtamisen tarjoamia oppeja ja välineitä 

hyödyntämällä. Tiedonkeruun osalta olisi tehtävä päätös siitä, mitä tietoa pitää 

ylipäänsä kerätä ja millä tavalla. 

Sydänmaanlakan (2001, 164) mukaan toisinaan organisaatioilla olisi laadukasta ja 

oikeaa tietoa käytettävissään päätöksentekoa varten, mutta ongelmana on, että 

organisaatiot eivät tiedä, että niillä on kyseistä tietoa tai ne eivät tiedä, missä tieto 

tarkalleen ottaen sijaitsee. Myös Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2000, 155) 

painottavat tietovarantojen paikallistamisen tärkeyttä.  

Pahimmassa tapauksessa organisaatiot eivät Sydänmaanlakan (2001, 164) 

mukaan edes tiedä, mitä niiden pitäisi tietää. Nämä ovat organisaatioiden kohtaamia 

yleisiä tietojohtamisen haasteita, toteaa Sydänmaanlakka. Lönnqvist et al. (2005, 

121) toteavat, että on esitetty väite, jonka mukaan yhden henkilön työpäivästä kuluu 
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tunti 48 minuuttia tuottavaan työhön ja loppuaika tiedon etsimiseen tai jo tehdyn työn 

toistamiseen. 

Edellä esitettyä voidaan havainnollistaa tutkimuksentekijän laatiman kolmiportaisia 

rappusia esittävän kuvan avulla:  

 

Kuva 9. Organisaation tietämisen tason haasteet    

Kirjallisuuskatsauksessa esitettiin kolmiportainen taso koskien organisaation 

tarvitseman tiedon saatavuudesta: 1. organisaatiot eivät tiedä, mitä niiden pitäisi 

tietää, 2. organisaatioilla on tarvittava tieto, mutta ne eivät tiedä sen olemassaolosta, 

3. organisaatioilla on tarvittava tieto, mutta ne eivät tiedä, missä tieto sijaitsee.   

Zack (2001) esittää tieto-ongelman viitekehyksen, johon kuuluu epävarmuus, 

monimutkaisuus, epäselvyys ja monitulkintaisuus. Nämä aiheuttavat johtajille 

haasteita tietojohtamistyössä. Daft & Langel (1986) toteavat, että epävarmuus 

ilmenee nimenomaan relevantin tiedon puutteena. Monimutkaisuus syntyy Jalosen 

(2015, 56) mukaan muun muassa asiantilojen välisistä suhteista. Epäselvyydellä 

tarkoitetaan Jalosen mukaan asiantilan tulkintavaikeutta, kun taas 

monitulkintaisuudella asiantilojen erilaisia tulkintoja. Monimutkaisuutta voi 

yksinkertaistaa visualisoimalla ilmiöiden välisiä riippuvuussuhteita ilmentävää 

informaatiota (Jalonen 2015, 59). 

Taso 1.

Organisaatio ei 
tiedä, mitä tietoa 
sillä pitäisi olla.

Taso 2.

Organisaatiolla on 
tarvittava tieto, 
mutta se ei tiedä 
sitä.

Taso 3.

Organisaatiolla on 
tarvittava tieto, 
mutta se ei tiedä, 
missä se sijaitsee.
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3.4.2 Tiedon määrä ja vanhentuminen 

Organisaatioiden johtajien merkittävä haaste tietojohtamistyössä on tiedon määrän 

jatkuva lisääntyminen (Nöllke 2004, 74; Jalonen 2015, 50; Virtanen et al. 2005, 40). 

Lisäksi Nöllke (2004, 76) yksilöi tietojohtamisen haasteeksi tiedon entistä 

nopeamman vanhenemisen. 

Tiedon määrän hallitsematonta kasvua on Nöllken (2004, 74) mukaan varottava, 

koska tiedon määrä ei kuvasta suoraan tiedon arvoa organisaatiossa vaan voi jopa 

vähentää sitä. Virtanen et al. (2005, 40-41) puhuvat massadatasta, jolla tarkoitetaan 

digitaalisen informaation merkittävää kasvua. Heidän mukaansa massadatalle on 

ominaista informaation suuren määrän lisäksi informaation leviämisen nopeus ja 

monet eri muodot. 

Sydänmaanlakka (2001, 185) sekä Nonaka ja Takeuchi (1995) puolestaan toteavat, 

että tiedon valtava määrä ei ole haaste. Nonaka ja Takeuchi perustelevat 

näkemystään tiedon luomisen spiraalilla, jonka mukaan tiedon alue laajenee koko 

ajan. Heidän mukaansa tieto lähtee yksilöstä, josta se laajenee ryhmään. Ryhmästä 

tieto laajenee puolestaan organisaatioon, muihin organisaatioihin ja lopulta koko 

yhteiskuntaa. 

Vaikka Sydänmaanlakka (2001, 180) toteaa edellä, että tiedon valtava määrä ei ole 

sinänsä haaste, hän myöntää, että jos tietoa on liikaa tai sitä yritetään johtaa tai 

hallita liikaa, se muuttuu takaisin informaatioksi tai dataksi. Näin ollen 

Sydänmaanlakan mukaan on tärkeää, että organisaatio pystyy ymmärtämään ja 

sisäistämään hallussaan olevan tiedon. Nöllke (2004, 76) mainitsee, että johtajat 

joutuvat jatkuvasti omaksumaan entistä suurempia tietomääriä, koska tiedontarve 

kasvaa. Nöllke mainitseekin tässä yhteydessä tietojohtamisessa käytettävän 

käsitteen nimeltä tiedon dilemma, joka kuvaa kriittistä rajaa, jonka jälkeen 

päätöksenteko alkaa heikentyä, jos johtaja ottaa vastaan lisää tietoa. Nöllke myös 

muistuttaa, että mitä enemmän johtaja haluaa ottaa tietoa huomioon, sitä vähemmin 

hänellä on aikaa tiedon omaksumiseen ja ymmärtämiseen.   

Feldmanin ja Marchin (1981) mukaan osa organisaatioista syyllistyy liiallisen 

informaatiomäärän hankkimiseen, mikä johtuu organisaation vääristyneistä 

käytännöistä. Koska päätökset tiedonhankinnasta tehdään ylemmällä tasolla kuin 
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työ, päätöksentekijällä on mahdollisuus siirtää osa tiedonhankinnan kustannuksista 

muiden kannettavaksi ja kerätä itse hyöty. Toisena tekijänä he mainitsevat 

toimintaympäristön luotaamisen, jolla tarkoitetaan informaation keräämistä ilman 

välitöntä liityntää päätöksentekoon. Kolmanneksi tekijäksi he nimeävät puolestaan 

strategisen juonittelun. Informaation ja disinformaation hyödyntämistä voidaan pitää 

Feldmanin ja Marchin mukaan vallan välineenä, mikä on yksi tietojohtamisen 

haasteista.  

Nöllke (2004, 77) tarjoaa avuksi tietomäärän hallintaan tietotekniikkaa. Hän 

kuitenkin painottaa, että tietoa vastaanotetaan myös monien muiden kanavien 

kautta, kuten keskusteluissa kollegoiden kanssa, kokouksissa, neuvotteluissa, 

lehdistä ja epävirallisissa kontakteissa. Druckerin (2000, 151) mukaan johtajien 

pitää sivuuttaa sellainen data, joka ei liity heidän tarvitsemaansa tietoon. Johtajan 

on opittava organisoimaan, analysoimaan ja tulkitsemaan datamuotoista tietoa.  

Ensin on selvitettävä, mitä tietoa johtaja ja organisaatio tarvitsevat. Olennaista on 

lähteä liikenteeseen siitä, minkälaista tietopohjaa organisaatiossa käytetään. Monet 

organisaatiot syyllistyvät sellaisen tiedon keräämiseen, jota kukaan ei käytä. 

Tietojohtamista ei voi ajatella irrallaan organisaation kokonaisuudesta. 

Organisaatiossa on huolehdittava siitä, että saman tyyppinen tieto kerätään samalla 

tavalla. Muussa tapauksessa tietojen vertailukelpoisuus saattaa vaarantua. (Nöllke 

2004, 77-79) 

3.4.3 Tiedon välttäminen ja tieto valtapelin välineenä  

Tietojohtamisessa on tunnistettu merkittävänä ongelmana tiedon aktiivinen välttely. 

Tätä kutsutaan tietojohtamisen kääntöpuoleksi. Tiedon välttämisellä tarkoitetaan 

sitä, että organisaation johtaja välttelee tarkoituksenmukaisesti vastaanottamasta 

olennaista tietoa. (Jalonen 2015, 50; Johnson 1996; Wilson 1997) 

Johnsonin (1996) mukaan joidenkin organisaatioiden johtajat hyödyntävät 

tietojohtamistyössään informaation välttämistä. Tällöin johtaja voi Johnsonin 

mukaan perustella toimimattomuuttaan sillä, että hänellä ei ole ollut käytettävissään 

riittävästi tietoa. Johnson toteaa, että tietämättömyyteen saatetaan valheellisesti 

vedota, kun halutaan välttää ottamasta kantaa vaikeaan asiaan. Wilsonin (1997) 

mukaan tämä voi johtua esimerkiksi yksilöön liittyvistä tunneperäisistä tekijöistä. 



37 
 

Johnsonin (1996) mukaan syynä voi myös olla teknisluonteinen este 

organisaatioympäristössä. Teknisluonteisena esteenä voi Jalosen (2015, 53) 

mukaan olla esimerkiksi tiedonhankintaan kuluva aika.   

Jalosen (2015, 50) ja Virtainlahden (2009, 115) mukaan tietojohtamisen ongelmaksi 

voidaan myös nimetä tiedon hyödyntäminen valtapelin välineenä. Virtainlahden 

(2009, 115) mukaan johtaja voi kuvitella saavuttavansa etulyöntiaseman pitämällä 

tietyt tiedot vain itsellään, vaikka toiminta heikentäisi työyhteisön asemaa. 

Virtainlahti (2009, 115) ja Lönnqvist et al. (2005, 71) kuitenkin korostavat, että 

toisinaan voi olla kyse myös tahattomasta tiedon panttaamisesta. Tällöin on heidän 

mukaansa kyse siitä, että yksittäinen työntekijä ei ymmärrä, että tiedosta voisi olla 

hyötyä muille. Pahimmassa tapauksessa tieto pääsee poistumaan työntekijän 

mukana organisaatiosta, toteavat Virtainlahti (2009, 109) ja Lönnqvist et al. (2005, 

71).  

3.4.4 Tiedon jakaminen ja tiedonkulun pullonkaulat  

Monien organisaatioiden tietojohtamisen suurimpana haasteena on se, että tietoa 

ei saada jaettua tehokkaasti kaikille niille henkilöille, jotka tietoa tarvitsisivat 

(Sydänmaanlakka 2001,164; Nöllke 2004, 76; Virtainlahti 2009, 109). Nöllken 

(2004, 76-77) mukaan tiedon tehokasta jakamista saattaa ensinäkin hidastaa se, 

että tietoa ei ymmärretä oikein. Tietoa pitää siis muokata, jotta vastaanottaja 

varmasti ymmärtää sen. Toisena tiedonjakamisen esteenä Nöllke nimeää 

organisaation johtajan ja muidenkin työntekijöiden valtavan kiireen. Mikäli 

esimerkiksi johtaja on todella kiireinen, tiedonjakaminen muun työn ohella ei 

välttämättä onnistu. Myös Lönnqvist et al. (2005, 231) toteavat, että ajanpuute on 

haaste tiedon jakamisen näkökulmasta. 

Laihosen (2009) mukaan organisaatiossa tieto liikkuu tietovirtoina. Hän määrittelee 

tietovirran prosessiksi, jossa erilaisista tapahtumista syntyvää informaatiota 

välitetään lähettäjältä vastaanottajalle. Jalosen (2015, 50-58) mukaan 

tiedonkulussa esiintyy useita pullonkauloja, jotka estävät tiedon kulkeutumisen 

organisaation sisällä tai vastaavasti organisaation ja sen ympäristön välillä. Oma 

haasteensa tiedon jakamisessa syntyy siitä, miten työntekijöiden hiljainen tieto 

saadaan jaettu toisille työntekijöille (Huuhkan 2010, 90). 
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Edellisessä luvussa käytiin läpi tiedon jakamisen pääperiaatteet. Molemmissa 

periaatteissa on omat haasteensa, jotka hankaloittavat tiedon jakamista. Push-

periaatteen ongelmana on, että eteenpäin lähetetään liikaa tietoa, josta valtaosa on 

epäoleellista. Vastaanottajan on tällöin rajoitettava saamansa tiedon määrää. Pull-

periaatteen ongelmana on puolestaan se, että tietovarastoja ei juurikaan käytetä, 

koska työntekijät eivät tunne tai osaa käyttää niitä. Tietokoneohjelma saattaa myös 

olla sopimaton tiedon etsimiseen. Jos työntekijä joutuu käyttämään aikaa tiedon 

etsimiseen, se on tärkeiden resurssien haaskaamista. Jokaisen työntekijän, joka 

pyytää tietoa, tulee tietää, mistä tiedon löytää tai kuka vastaa tiedon toimittamisesta. 

(Nöllke 2004, 82-85) 

3.4.5 Virheelliset mittarit 

Jalonen (2015, 54), Nöllke (2004, 75) ja Lönnqvist et al. (2005, 231) mainitsevat 

yhtenä organisaatioiden tietojohtamistyön haasteena virheelliset mittarit. 

Organisaatiot pyrkivät usein mittaamaan suoritustaan erilaisten mittareiden avulla. 

Lähtökohta on, että mittarit pitäisi suunnitella niin hyvin, että ne antavat oikeaa ja 

riittävää tietoa johtajan tarvitsemasta osa-alueesta.   

Jalosen (2015, 55) mukaan mittareista on tullut yleinen johtamisen väline julkisella 

sektorilla, koska niiden avulla johtaja saa tärkeää tietoa. Ongelman aiheuttavat 

Jalosen mukaan puutteellisesti toteutetut mittarit, jotka antavat johtajalle virheellistä 

tietoa päätöksentekoa varten. Nöllke (2004, 75) puolestaan painottaa, että on syytä 

muistaa, että pelkät luvut sinänsä eivät kerro vielä mitään, vaan ne pitää ensin 

tulkita.   

3.5 Julkisen organisaation erityispiirteistä aiheutuvat tietojohtamisen 

haasteet 

Julkisten organisaatioiden ominaispiirteet asettavat tietojohtamistyölle erityisiä 

haasteita. Jalonen (2008, 101-106) toteaa, että julkisen organisaation 

erityispiirteistä johtuen osa tietojohtamisen teoreettisista lähtökohdista ja käsitteistä 

on arvioitava uudelleen. Myös tiedon jaottelu näkyvään ja hiljaiseen tietoon (Nonaka 

& Takeuchi 1995; Polanyi, 1967), informaation- ja tiedonhallinnan prosessimallit 

(Nonaka & Takeuchi 1995; Choo 1996) sekä tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntäminen (Thierauf 2001; Maier 2004) saattavat osoittautua riittämättömiksi 

tietojohtamistyössä julkisen sektorin organisaatioiden kohdalla. 
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Julkisten organisaatioiden moninaiset tavoitteet ja poliittis-hallinnollinen rakenne 

aiheuttavat jännitettä, jotka voivat Jalosen (2008, 106) mukaan vaikuttaa 

organisaatioiden mahdollisuuteen hyödyntää ja soveltaa tietojohtamisen 

tutkimuksessa todettuja käytäntöjä ja tekniikoita. Tämä ilmenee Jalosen mukaan 

erityisesti silloin, kun tietojohtamista tarkastellaan julkisen organisaation 

päätöksenteon kontekstissa.  

Brunsson (1985) toteaa, että julkinen organisaatio on vaihtoehtoja tuottava, 

seurauksia ennakoiva ja rationaalisia valintoja tekevä päätöksentekijä. Julkisen 

sektorin organisaation päätöksentekoprosessin erikoispiirteenä on Jalosen (2008, 

107) mukaan informaation ja tiedon epäsymmetria. Hänen mukaansa 

epäsymmetrialla tarkoitetaan sitä, että informaatio ja tieto jakaantuvat kahden tai 

useamman toimijan välillä siten, että joku tai jotkut ovat informaation ja tiedon 

suhteen paremmassa asemassa. Yksityiseen yritykseen verrattuna julkisen 

organisaation päätöksenteossa korostetaan faktatiedon merkitystä (Jalonen, 2008, 

109).  

Julkisen sektorin organisaatiossa poliittis-hallinnollisesta rakenteesta johtuen 

organisaatiossa vallitsee myös jännite tiedon ja informaation sekä arvojen ja 

ideologioiden välillä. Hallinnollinen toiminta perustuu formaaliin tietoon, ja poliittinen 

toiminta tuo tehtävään informaalista tietoa. Formaali tieto on määrällistä, 

objektiivista ja kommunikoitavissa olevaa faktatietoa. Informaalinen tieto on 

puolestaan subjektiivista ja laadullista tietoa, kuten arvot. (Jalonen 2008, 108; Heuru 

2000; Möttönen 1997) 

Jalonen (2008, 108-109) vertaa formaalia ja informaalia tietoa Nonakan ja 

Takeuchin näkyvään ja hiljaiseen tietoon. Jalosen mukaan näiden tietoluokkien 

välillä on yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja voidaan havaita. Näkyvästä ja hiljaisesta 

tiedosta jää puuttumaan julkisen sektorin organisaation tiedolle ominainen 

poliittinen luonne. Jalonen havainnollistaa onnistuneesti implisiittisen ja 

informaalisen tiedon haasteita toteamalla, että implisiittisen tiedon haasteena on 

yksilöiden toimintaan sitoutuneen tiedon ulkoistaminen, kun taas informaalisessa 

tiedossa haasteena on vastakkaisten tai vähintään keskenään kilpailevien arvojen 

välisestä kamppailusta. 
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Uudessa julkisjohtamisessa ja tietojohtamisessa on samanlaisia tavoitteita. 

Molemmissa on kyse sellaisten johtamisoppien kehittämisestä, jotka edistävät 

asioiden tekemistä mahdollisimman nopeasti, halvalla ja tehokkaasti. Erona on, että 

uudessa julkisjohtamisessa painopiste on toiminnan taloudellisuudessa, 

tehokkuudessa ja joustavuudessa, kun taas tietojohtamisessa korostetaan 

enemmän organisaation luovuutta ja innovatiivisuutta. Tätä voidaankin pitää 

tietojohtamisen suurimpana antina julkisen sektorin organisaation päätöksenteolle. 

(Jalonen 2008, 109)  

Tietojohtamisen näkökulmasta julkisen organisaation päätöksenteossa pitää 

kiinnittää enemmän huomiota toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja 

mahdollisuuksien havainnointiin. Tämä edellyttää sellaisia toimintamalleja, jotka 

mahdollistavat eri osapuolten näkemysten kohtaamisen, intuitiivisen ja 

tavanomaisesta poikkeavan ajattelun ja ristiriitojen käsittelyn. (Jalonen 2008, 110) 

Julkisen organisaation tietojohtamistyön ongelma on, miten päätöksenteossa 

kyetään huomioimaan erilaisia näkemyksiä sekä puutteellista ja ristiriitaista 

informaatiota (Jalonen 2008, 111). Kysymys on epäselvyyden ja epävarmuuden 

välttämisestä, missä epäselvyydellä tarkoitetaan tulkintojen moniselitteisyyttä ja 

epävarmuudella informaation puutetta (Draft ja Lengel, 1986; Weick, 1995).  

Jalosen (2008, 112) mukaan julkisen organisaation tulee panostaa tietojohtamisen 

käytäntöjen ja rakenteiden kehittämiseen, jotka mahdollistavat näkyvän ja hiljaisen 

tiedon tehokkaan hyödyntämisen osana tietojohtamistyötä. Tällä hän tarkoittaa 

tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia toimintamalleja tiedon hankkimisessa, 

säilyttämisessä, organisoinnissa ja levittämisessä. Jalonen myös painottaa, että 

käytäntöjen ja rakenteiden on tuettava yksilöiden hiljaisen tiedon näkyväksi 

tekemistä ja tiedon kollektiivista käsittelyä edistävän vuorovaikutuksen 

rakentumista. Tätä tavoitetta voidaan hänen mukaansa edistää virtuaalisilla 

työympäristöillä, jotka mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman 

osallistumisen. Marchin (1991) mukaan julkishallinnon organisaatioiden 

tietojohtamisen tavoitteena on tasapainon löytäminen tiedon tehokkaan 

hyödyntämisen sekä uuden ja jäsentymättömän tiedon ennakkoluulottoman 

etsimisen välillä. Tätä voidaan pitää tärkeänä, sillä esimerkiksi Virtanen et al. (2005, 

40) toteavat, että erityisesti julkisella sektorilla toimivien organisaatioiden 
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informaatioympäristö muuttuu tällä hetkellä kovaa vauhtia muun muassa 

informaatiomäärän jatkuvan kasvun myötä.         
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4. EMPIIRINEN TUTKIMUS LAINKÄYTTÖELIMISSÄ 

Tässä luvussa esitellään Pro Gradu -tutkielman empiirinen toteutus. Pääasiallisena 

tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 

Säädöksien tulkinnassa ja soveltamisessa on puolestaan hyödynnetty apuna 

oikeusdogmaattista eli lainopillista tutkimusotetta. 

Luvussa esitellään yksityiskohtaisesti tutkimuskohde eli haastatteluihin osallistuneet 

lainkäyttöelinten johtajat ja heidän taustatietonsa. Seuraavaksi syvennytään 

tutkimusmenetelmiin. Tämän jälkeen kuvataan, miten tutkimusaineisto on kerätty ja 

analysoitu. Lopuksi keskitytään aineiston luotettavuuteen ja rajoituksiin. 

Tutkimusprosessin kokonaisuuden hahmottamiseksi on laadittu oheinen kuva, joka 

havainnollistaa tutkimusprosessin etenemisen vaiheittain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Tutkimusprosessi 

Tutkimustyö alkoi aiheen valinnalla. Aihe muotoutui yhteistyössä silloisen esimiehen 

ja tutkimuksen ohjaajan kanssa. Seuraavaksi tutkimuksentekijä perehtyi tutkittavan 

aiheen kannalta relevanttiin kirjallisuuteen, artikkeleihin ja muihin tutkimuksiin sekä 

laati niiden pohjalta tutkimussuunnitelman. Kirjallisuuskatsaus muotoutui hankitun 

1. Aiheen valinta 

2. Aiheeseen perehtyminen 

3. Tutkimussuunnitelman laadinta 

4. Kirjallisuuskatsauksen laadinta 

 

5. Tutkimusaineiston hankinta 

7. Tulosten raportointi 

6. Aineiston analysointi 

8. Johtopäätökset 
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lähdemateriaalin avulla. Tämän jälkeen laadittiin haastattelukysymykset ja 

suoritettiin haastattelut. Tutkimusaineisto analysoitiin ja tulkittiin. Lopuksi oli 

vuorossa tutkimustulosten esittäminen ja johtopäätösten tekeminen.   

4.1 Tutkimuskohde 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tutkimuskohteena on ratkaisuja antavien 

lainkäyttöelinten johtajat. Tutkielman ulkopuolelle on jätetty kaikki muut 

organisaation työntekijät, kuten osastonjohtajat. Tutkittavana ilmiönä on 

lainkäyttöelinten johtajien tietojohtamisessa kohtaamat haasteet. 

Oheisessa taulukossa on esitelty Pro Gradu -tutkielman tutkimuskohteet. 

Haastateltava

  

Johdettavan 

organisaation 

koko 

Johtajan 

koulutustausta 

Työkokemusvuodet 

lainkäyttöelimen 

johtajana 

Haastateltava 1 noin 40 henkilöä OTK vajaa 1 vuosi 

Haastateltava 2 noin 30 henkilöä OTT noin 20 vuotta 

Haastateltava 3 noin 40 henkilöä OTK vajaa 1 vuosi 

Haastateltava 4 noin 150 henkilöä OTK noin 12 vuotta 

Haastateltava 5 noin 80 henkilöä OTT noin 5 vuotta 

 

Taulukko 3. Tutkimuskohteet 

Haastateltavien nimiä ei tuoda tutkielmassa esille, koska nimet eivät ole oleellisia 

tutkimuksen kannalta. Anonyymiys mahdollisti myös rehellisen vastauksen 

antamisen esitettyihin kysymyksiin. Tässä työssä ei ole myöskään eritelty, mitä 

lainkäyttöelintä kukin haastateltava edustaa. Suomessa muutoksenhakuasteena 

toimivia lainkäyttöelimiä on määrällisesti niin vähän, että organisaatioiden tarkempi 

yksilöinti saattaa johtaa haastateltavan tunnistamiseen. Haastateltavat erotetaan 
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toisistaan käyttämällä heistä nimitystä haastateltava 1, haastateltava 2 jne. 

Haastateltavat työskentelevät joko tuomioistuimen tai lautakunnan johtajan virassa. 

Koulutustaustaltaan haastateltavat ovat joko oikeustieteen kandidaatteja 

(oikeustieteen maisterin tutkinnon nimi oli vuoteen 2005 asti oikeustieteen 

kandidaatti) tai oikeustieteen tohtoreita. 

Haastateltavien työkokemusvuodet lainkäyttöelimen johtajana vaihtelevat 0,5 

vuodesta 20 vuoteen. Kolmella haastateltavista on työkokemusta yhden 

lainkäyttöelimen johtamisesta. Kahdella haastateltavalla on puolestaan kokemusta 

useamman eri lainkäyttöelimen johtamisesta.  

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkielmassa on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää. Denzin ja Lincoln 

(2005, 3) määrittelevät laadullisen tutkimuksen kokonaiseksi joukoksi erilaisia 

tulkinnallisia ja luonnollisissa olosuhteissa toteutettavia tutkimuskäytäntöjä. Eskola 

ja Suoranta (1998, 13) puolestaan toteavat yksinkertaistetusti laadullisella 

tutkimusmenetelmällä tarkoitettavan aineiston muodon kuvaamista.   

Laadullisen tutkimusotteen hyödyntämistä voidaan pitää perusteltuna silloin, kun 

ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista, tapahtumassa 

mukana olleiden henkilöiden merkitysrakenteista, tutkitaan luonnollisia tilanteita ja 

halutaan saada tietoa tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista (Syrjälä 1994, 12-

13). Jääskeläisen (2008, 42) mukaan laadullista tutkimusotetta puoltaa 

tietojohtamisen tutkimuksessa erityisesti tutkimusalueen nuoruus, monitieteisyys ja 

aihepiiriin luonne. Pro Gradu -tutkielmassa on selvitetty lainkäyttöelinten johtajien 

tietojohtamistyössä kohtaamia haasteita, joten laadullinen tutkimusote on perusteltu 

valinta tutkimusotteeksi. 

Tutkielmassa on hyödynnetty myös oikeusdogmaattista eli lainopillista 

tutkimusotetta siltä osin, kun tutkimus kohdistuu oikeusnormien tulkintaan. 

Lainopillisella tutkimusotteella tarkoitetaan voimassaolevan oikeuden, kuten lain 

säännösten tulkintaa tai systematisointia (Sutela et al. 2003; Hirvonen, 2011, 36). 

Laadullinen ja sitä tukeva lainopillinen tutkimusote yhdessä mahdollistavat 

vastauksen antamisen johdantoluvussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
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Tutkimus oli tapaustutkimus. Tapaustutkimus on laadullisen tutkimuksen 

tiedonhankintastrategia (Metsämuuronen 2008, 16). Syrjälä (1994, 10-11) 

määrittelee tapaustutkimuksen toiminnassa olevan tapahtuman tutkimiseksi. Hänen 

mukaansa tapaus voi olla esimerkiksi yksilö tai ryhmä. Eskolan ja Suorannan (1998, 

65) mukaan tapaus voi olla mahdollisimman tyypillinen ja edustava tai 

poikkeuksellinen tapaus.  

Tutkimuksen tiedonhankintastrategiaksi valittiin tapaustutkimus, koska valituista 

tapauksista haluttiin mahdollisimman kattavasti tietoa tapausten ymmärtämiseksi ja 

yleistämiseksi. Yin (1994) ja Syrjälä (1994, 11-12) toteavatkin, että tapaustutkimus 

sopii erityisen hyvin sellaiseen tutkimukseen, jossa tutkittavasta tapauksesta 

pyritään saamaan tietoa monipuolisesti. Cohen ja Manion (1995, 123) mainitsevat 

tapaustutkimuksen etuina puolestaan tutkimuksen sallimat yleistykset, erilaiset 

tulkintavaihtoehdot ja tuloksien sovellettavuuden suoraan käytäntöön. Stake (2005, 

448) sekä Eskola ja Suoranta (1998, 18) kuitenkin painottavat, että tutkimustulosten 

yleistäminen ei saa olla itsetarkoitus, vaan tärkeämpää on tapauksen tosiasiallinen 

ymmärtäminen. Alasuutari (1999, 251) jopa toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa 

ei saisi puhua yleistämisestä lainkaan, vaan pikemminkin analyysin 

suhteuttamisesta muuhun kuin vain kyseiseen aineistoon. 

Tässä tutkimuksessa oli viisi eri tapausta. Useamman tapauksen tutkimusta 

kutsutaan monitapaustutkimukseksi (Yin 2013, 6-7). Lähtökohtana tutkimukselle 

pidettiin sitä, että tutkittavia tapauksia tulee olla enemmän kuin yksi, koska 

tapaustutkimus on laadukkaampaa, kun tapauksia on useampia (Yin 2013, 11). 

Tosin Eskola ja Suoranta (1998, 18 ja 62) muistuttavat, että laadullisessa 

tutkimusotteessa keskitytään lähtökohtaisesti varsin pieneen määrään laadukkaita 

tapauksia. Heidän mukaansa ei ole kuitenkaan olemassa mitään sääntöä aineiston 

koon määräämiseksi. 

Aineistonkeruussa hyödynnettiin haastattelua, joka on yleisesti käytetty metodi 

laadullisessa tutkimuksessa (Silverman 1993; Metsämuuronen 2008, 14 ja 37; 

Hirsjärvi et al.  2004, 151; Eskola & Suoranta 1998, 15). Haastattelun muodoksi 

valittiin puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu.  
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Teemahaastattelussa teemat on valittu ennakkoon, mutta kysymysten muoto ja 

niiden esittämisjärjestys saattavat vaihdella (Hirsjärvi & Hurme 1985, 36; Eskola & 

Suoranta 1998, 87). Pro Gradu -tutkielma keskittyi tietojohtamisen haasteisiin, 

joiden ennakoitiin aiheuttavan haastateltavissa itsetutkiskelua ja jopa omien 

toimintatapojen kritisointia. Teemahaastattelun valintaa voidaan pitää perusteltuna, 

koska Hirsjärven ja Hurmeen (1985, 36) mukaan teemahaastattelu sopii 

nimenomaan intiimeihin tilanteisiin, jolloin halutaan saada tietoa myös heikosti 

tiedostamattomista asioista. He myös korostavat, että teemahaastattelussa 

haastateltavien määrä on yleensä melko pieni, mutta saatu tieto on syvällistä. 

4.3 Aineiston keruu ja analysointi 

Aineiston kerääminen aloitettiin siten, että tutkimuksentekijä listasi kaikki tietämänsä 

ratkaisuja antavat lainkäyttöelimet. Tämän jälkeen varmistettiin mm. oikeus.fi -

sivuston avulla, ettei mikään lainkäyttöelin ollut jäänyt pois listalta. Ratkaisuja 

antavia lainkäyttöelimiä on Suomessa useita kymmeniä.  

Tavoitteena oli, että haastateltavat johtajat edustavat ratkaisuja antavia 

lainkäyttöelimiä mahdollisimman monipuolisesti. Kun otetaan huomioon valittu 

tutkimusote ja metodi, ei pidetty tarkoituksenmukaisena pyrkiä haastattelemaan 

kaikkia lainkäyttöelinten johtajia. Tutkimuksentekijä laati neljä kriteeriä, joita 

hyödynnettiin haastateltavien valinnassa. Konkreettiset kriteerit helpottivat 

haastateltavien valintaa ja ne toimivat myös tarkastuslistana. Kriteerien avulla 

varmistuttiin siitä, että haastateltavien joukko olisi mahdollisimman kattava. 

Tarkoituksena oli, että haastateltavien joukko täyttää kyseiset kriteerit. 

Tutkimuksessa tuli olla edustettuina: 

1. tuomioistuimet ja lautakunnat 

2. henkilömäärältään pienet, keskisuuret ja suuret organisaatiot 

3. alioikeudet ja muutoksenhakuasteet 

4. lyhyen ja pitkän johtajakokemuksen omaavat henkilöt 

  

Tutkimuksentekijä lähetti sähköpostitse seitsemälle lainkäyttöelimen johtajalle 

haastattelukutsun. Seitsemästä henkilöstä viisi ilmoitti osallistuvansa haastatteluun. 

Jokaista lainkäyttöelimen johtajaa haastateltiin kasvotusten johdettavan 
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organisaation tiloissa. Ennen haastattelua kullekin haastateltavalle kerrottiin 

tutkimuksesta ja heiltä pyydettiin lupa haastattelun nauhoittamiseen. Lisäksi 

haastateltaville ilmoitettiin, että tutkimuksentekijä näyttää ennen tutkimuksen 

julkaisemista haastatteluiden perusteella työhön otetut lainaukset ja mihin 

kontekstiin ne on sijoitettu. Tämä menettelytapa on omiaan tuomaan luottamusta 

haastattelutilanteeseen sekä tutkimuksentekijän ja haastateltavan välille. 

Haastattelut kestivät 30-90 minuuttia. Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi 

haastatteluteemat (Liite 1). Jokaisessa haastattelussa vaihteli kuitenkin se, mitä 

tarkentavia kysymyksiä lainkäyttöelinten johtajille esitettiin haastattelun aikana. 

Haastateltavat kysyivät myös rohkeasti, mikäli he eivät ymmärtäneet jotain 

yksittäistä kysymystä. Tällöin heille kerrottiin tarkemmin, mitä kysymyksellä 

tarkoitettiin. 

Aineiston keräämisen jälkeen nauhoitetut äänitteet siirrettiin äänitiedostoina 

tietokoneelle. Tämän jälkeen aineisto litteroitiin eli puhtaaksikirjoitettiin 

tekstimuotoon suorine lainauksineen ja järjestettiin teemoittain. Seuraavassa 

vaiheessa lainaukset tiivistettiin ja yhdistettiin tutkimuksen teoreettiseen 

näkökulmaan. Kyseistä menetelmää kutsutaan Gioia-metodiksi (Gioia et al. 2013).  

Aineistoa tulkittiin huolellisesti moneen kertaan, jotta siitä saatiin hyödynnettyä 

tutkimuksen kannalta relevanteimmat osiot oikeine merkityssisältöineen. Aineiston 

tulkinnassa on pyritty varmistamaan, etteivät tulkinnat häivytä aineiston alkuperäistä 

kontekstia, mikä on Syrjäläisen (1994, 103) mukaan tärkeä hyvän laadullisen 

raportin ominaisuus. Sulkunen (1990, 272) puolestaan toteaa, ettei yleistyksiä voi 

edes tehdä suoraan aineistosta, vaan ne voi tehdä vasta tulkinnoista.      

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset  

Tuomen ja Sarajärven (2002, 105) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan 

reliabiliteetin eli pysyvyyden ja validiteetin eli pätevyyden avulla. Pysyvyyttä ja 

pätevyyttä tulee arvioida läpi tutkimusprosessin (Eskola & Suoranta 1998, 211). 

Hirsjärvi et al. (2003, 123) ja Mäkelä (1990, 42-61) määrittelevät tutkimuksen 

pysyvyyden mittaustulosten toistettavuuden avulla. Tämän tutkimuksen pysyvyyttä 

on pyritty lisäämään siten, että haastattelut, havainnot ja tulkinnat ovat 

toistettavissa. Pysyvyysarvioinnissa on kuitenkin painotettava tutkimustulosten 
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toistettavuutta tällä hetkellä. Koska tutkimuksessa on tulkittu myös voimassa olevaa 

lainsäädäntöä, toistettavuusarvioinnissa on huomioitava mahdolliset 

lainsäädäntöuudistukset. Mikäli lainsäädäntö uudistuu, myös tulkinta ja sitä kautta 

toistettavuus todennäköisesti muuttuu. Voimassa olevan oikeuden tulkinnassa on 

myös huomioitava tulkitsijasta riippuvat tulkintaerot. 

Tutkimuksen pätevyyttä on mahdollista tarkastella sisäisen ja ulkoisen 

pätevyyskriteerin avulla. Sisäisellä pätevyydellä tarkoitetaan tutkimuksen 

teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen sopusointua. Ulkoisella pätevyydellä 

tarkoitetaan puolestaan tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen 

pätevyyttä. (Eskola & Suoranta 1998, 214) Grönforsin (1982, 174) mukaan 

tutkimushavainto on ulkoisesti pätevä, jos se kuvaa tutkimuskohteen täsmällisesti 

sellaisena kuin se on. 

Tutkimusta voidaan pitää pätevänä, jos valituilla tutkimusmenetelmillä ja mittareilla 

voidaan kuvata sitä, mitä on tarkoitus mitata (Hirsjärvi et al. 2003, 213). Nyt käsillä 

olevaa tutkimusta voidaan pitää validina, koska valitut tutkimusotteet ja 

tutkimusmenetelmät, kuten haastatteluissa esitetyt kysymykset ja niihin saadut 

vastaukset vastaavat tutkimuksen alussa esitettyyn tutkimusongelmaan sekä 

tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen pätevyyttä puoltaa tutkittavan aiheen kannalta valittavat relevantit 

lähteet sekä tutkimusprosessin tarkka kuvaaminen. Edelleen pätevyyttä puoltaa se, 

että tutkimuksessa ei tyydytty pelkästään yhden menetelmän käyttöön. Työssä 

hyödynnettiin sekä laadullista että lainopillista tutkimusmenetelmää. Eri 

tutkimusmenetelmät tukevat toisiaan sekä mahdollistavat osaltaan saavuttamaan 

pätevämmän tutkimustuloksen. Mahdollisimman pätevän tutkimuksen laadintaan 

pyrittiin myös sillä, että haastateltavat valittiin tarkkaan mietittyjen kriteerien avulla. 

Kyseiset kriteerit toimivat myös tarkastuslistana sille, että tutkittavat tapaukset 

edustavat mahdollisimman kattavasti lainkäyttöelinten johtajia ja organisaatioita.   

Eskolan ja Suorannan (1998, 211) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tärkeä 

luotettavuuden kriteeri on tutkija itse. Tutkimuksentekijällä on oikeustieteellinen ja 

kauppatieteellinen koulutustausta. Lisäksi tutkimuksentekijä on itse työskennellyt 

sekä lautakunnassa että tuomioistuimessa. Tutkimuksentekijällä on täten 
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omakohtaista kokemusta siitä, mitä tietojohtamisen haasteita lainkäyttöelimissä on 

havaittavissa. Lisäksi tutkimuksentekijä on motivoitunut tutkittavasta aiheesta. 

Tutkimuksentekijä tunsi työn puolesta entuudestaan viidestä haastateltavasta kaksi. 

Kaikkien haastateltavien kohdalla haastattelut suoritettiin kuitenkin samalla tavalla 

haastattelijan ollessa objektiivisessa roolissa. Jääviysongelmaa ei voida katsoa 

muodostuneen kahden haastatellun johtajan ja haastattelijan välille.  

Mäkelän (1990, 42-61) mukaan aineiston arvioinnissa on huomioitava aineiston 

yhteiskunnallinen merkittävyys. Aineiston merkittävyyttä voidaan perustella sillä, 

että lainkäyttöelinten näkökulmasta on olennaista tiedostaa ilmenneet haasteet. 

Kun haasteet on yksilöity, kukin organisaatio voi pohtia, miten havaittuihin ongelmiin 

puututaan osana organisaation toiminnan tehostamista. Suomen valtio onkin 

asettanut julkiselle sektorilla isoja säästöpaineita, jotka pakottavat organisaatioita 

pohtimaan toiminnan tehostamista. Tämä aineisto tarjoaa yhden vaihtoehdon 

tehostamispyrkimyksille. 

Mäkelä (1990, 42-61) ja Yin (2013, 19) painottavat aineiston arvioinnissa aineiston 

riittävyyttä. Tutkimuksen aineisto koostuu viidestä tapauksesta, joten aineistoa ja 

tutkimustuloksia ei voida sellaisenaan yhdenmukaistaa koskemaan kaikkia 

lainkäyttöelimiä. Tätä voidaan pitää selkeästi aineiston rajoituksena.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään Pro Gradu -tutkielman tutkimustulokset. Tutkimustulosten 

avulla pyritään vastaamaan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Lisäksi tutkimustuloksia peilataan teoriaosuudessa esitettyihin teoriaviitteisiin 

yksilöimällä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.   

Ensin käydään läpi johtajien näkemyksiä siitä, painotetaanko johtajan 

kelpoisuusvaatimuksissa riittävästi johtamisosaamista. Toiseksi tarkastellaan 

johtajien johtamistyötä tukevaa oikeusministeriön tarjoamaa koulutustarjontaa ja 

sen riittävyyttä. Kolmanneksi tutkimustuloksissa avataan johtajien johtamistyöhön 

käyttämää aikaa sekä lakimiesasiantuntijatyön ja johtamistyön yhdistämisestä 

aiheutuvia haasteita. 

5.1 Oikeudellisen tietojohtamistyön taustatekijät 

Oikeudellisen tietojohtamistyön taustatekijät pohjustavat ja osaltaan myös selittävät 

tutkimustulosten neljättä osa-aluetta, joka koskee ratkaisuja antavien 

lainkäyttöelinten johtajien tietojohtamistyössä kohtaamia haasteita. Täten 

taustatekijöitä koskeviin tutkimustuloksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. 

5.1.1 Johtamisosaaminen kelpoisuusvaatimuksena 

Tuomioistuinlaki edellyttää, että tuomioistuimen johtajalla on oltava johtamistaitoa. 

Lautakuntien toimintaa sääntelee puolestaan yksittäisistä lautakunnista annetut lait, 

joissa useimmissa, kuten laissa kuluttajariitalautakunnasta, edellytetään viraston 

johtajalta johtamistaitoa. Voidaan siis todeta, että ratkaisuja antavien 

lainkäyttöelinten johtajien johtamistaito on pääsääntöisesti lakiin kirjattu vaatimus. 

Täten johtajan valinnassa on annettava huomiota substannssiosaamisen lisäksi 

johtamistaidolle. 

Haastateltavilta tiedusteltiin, painotetaanko johtajien kelpoisuusvaatimuksissa 

riittävästi johtamistaitoa. Koska johtamistaito on asetettu lain tasoiseksi 

vaatimukseksi, valtaosa haastateltavista katsoi, että sitä painotetaan 

kelpoisuusvaatimuksissa riittävästi.   

”Painotetaan riittävästi, koska lakiin on kirjattu vaatimus johtamistaidosta. 

Mutta se, mitä se pitää sisällään, riippuu siitä, mitä kulloinkin 
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edellytetään… Viime vuosina on edellytetty, että johtaja on käynyt jonkun 

valtionhallinnossa järjestetyistä johtamiskoulutuksista.” (Haastateltava 1) 

”Kyllä painotetaan. Tuomioistuimen johtotehtäviin nimitettävät ovat 

käytännössä käyneet Jetin eli johtamisen erikoisammattitutkinnon.” 

(Haastateltava 3) 

”Kyllä. Organisaation johtajalta edellytetään johtamistaitoa, joka on siis 

lakiin sisäänkirjoitettu.” (Haastateltava 4) 

”Johtamistaidon vaatimus on mainittu tuomioistuinlaissa. Olisiko sitä 

joissakin viroissa ihan painotettukin? Nykyään on yleistä, että 

johtotehtävään valittu on toiminut ensin osastonjohtajana ja käynyt jonkin 

oikeusministeriön kurssin johtamistyötä koskien.” (Haastateltava 5) 

Haastateltavien vastauksista ilmenee, että tällä hetkellä johtajilta edellytetään 

käytännössä jonkin oikeusministeriön tarjoaman johtamiskoulutuskokonaisuuden 

suorittamista. Nämä vastaukset konkretisoivat hyvin tämän hetkisen vaatimustason. 

Yksi haastateltavista mainitsee lisäksi, että tyypillisesti lainkäyttöelimen johtajaksi 

valittu on työskennellyt aikaisemmin myös osastonjohtajan tehtävässä. 

Lainkäyttöelimet ovat erittäin matalahierarkkisia organisaatioita, joten 

lainkäyttöelimen johtotehtävistä on mahdollista saada kokemusta ainoastaan joko 

osastonjohtajana tai koko laitoksen johtajana. 

Yksi vastaajista oli vahvasti sitä mieltä, että johtamisosaamista ei painoteta 

riittävästi, kun otetaan huomioon työnkuva. Toinen vastaajista nosti puolestaan 

esille sen, että yksistään tietyssä johtotehtävässä toimiminen ei sinänsä takaa 

johtamistaitoa, jos johtamistehtävään ei paneuduta huolella. 

”Ei painoteta riittävästi. Työnkuva huomioiden kelpoisuusvaatimuksissa 

tulisi painottaa enemmin johtamistaitoa.” (Haastateltava 2) 

”Mielestäni oikeusministeriön johtamiskoulutukseen osallistuminen tai 

osastonjohtajana toimiminen eivät kuitenkaan yksistään kerro riittävästi 

johtamisosaamisesta, koska voihan sitä toimia pitkäänkin esimerkiksi 

osastonjohtajana ja ajatella, että eihän tämä johtamistyö nyt minua 

niinkään koske. Käsittääkseni tuomioistuimen johtotehtävään on valittu 
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myös henkilö, jolla ei ole ollut lainkaan koulutusta tai työkokemusta 

johtamisen puolelta.” (Haastateltava 5)  

Haastateltavan vastauksesta ilmenee myös, että johtamisosaamisen vaatimusta on 

aikoinaan vähätelty eikä sitä ole vaadittu lainkaan. Tähän saattaa kuitenkin löytyä 

vastaus kyseisen haastateltavan seuraavasta toteamuksesta, joka on varsin 

rehellinen. 

”Ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten johtajien virkoihin on erittäin vähän 

hakijoita eikä heiltä löydy sellaista johtamisosaamista, mitä 

yritysmaailmasta löytyy. Hakijoita saattaa olla yhteen johtajan virkaan 1-

3 henkilöä. Nämä paikat eivät ole haluttuja paikkoja ja se johtuu siitä, mitä 

pidetään arvokkaana. Usein johtajan virkaa arvokkaampana pidetään 

lakimiesasiantuntijan virkaa, joka sisältää pelkästään lainkäyttötyötä.” 

(Haastateltava 5) 

Haastateltavan vastaus antaa osviittaa niistä kriteereistä, jotka todellisuudessa 

vaikuttavat johtajan valinnassa. Mikäli virkaa on hakenut kokenut ja menestynyt 

laintuntija, jolla on aikaisempaa kokemusta lainkäyttöelimistä, ei johtamisosaamisen 

puute ole ainakaan ennen estänyt valintaa.     

5.1.2 Johtamistyötä tukeva koulutustarjonta 

Oikeusministeriö vastaa sen hallinnonalaan kuuluvien virastojen virkamiesten 

koulutuksesta. Haastateltavilta kysyttiin, kuinka paljon oikeusministeriö tarjoaa 

johtamiskoulutusta vuosittain ja kokevatko haastateltavat koulutustarjonnan 

riittäväksi. Näiden kysymysten osalta haastateltavien vastaukset poikkesivat 

toisistaan. Kaksi haastateltavista olivat tyytyväisiä ministeriön 

johtamiskoulutustarjontaan ja kokivat pääsääntöisesti, että ministeriö tukee 

johtamistyötä. 

”Jetti on oikeusministeriön lanseeraama ja suosittelema johtamisen 

erikoisammattitutkinto. Tuomareilla on jatkuvasti mahdollisuus hakea 

tähän Jettiin. Sitten viraston päälliköillä on virastopäällikköpäivät ja sitten 

on laamannien koulutuspäivät. Oikeusministeriö tukee hyvin laamannien 

toimintaa.” (Haastateltava 3) 
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”En tiedä tarkkaa koulutustarjonnan määrää, mutta oikeusministeriöllä on 

yleisten tuomioistuinten koulutusyksikkö, jossa olen ollut jossakin 

vaiheessa itsekin jäsenenä. Kurssitusta löytyy uusille johtajille, koska 

vaihtuvuus on isoa. Joskus on joku kyllä tullut pois kesken 

koulutuspäivän todeten, että tämä koulutus ei sovi hovioikeustuomarille.” 

(Haastateltava 5)  

Yksi vastaaja oli sinänsä tyytyväinen saamaansa koulutukseen, mutta mainitsi, että 

koulutus oli kuitenkin enemmin substanssikoulutusta kuin virallista 

johtamiskoulutusta. Tämän haastateltavan mukaan johtamiskoulutusta voisi olla 

tarjolla enemmänkin. Haastateltavan vastauksessa nousi esille käräjäoikeuksien 

johtajien verkostotapaamiset, mikä kuvastaa, että osa johtajista tekee keskenään 

tärkeää yhteistyötä ja saa myös tarvittaessa tukea toisiltaan johtamiskysymyksissä.   

”Itse kävin Jetin. Se kesti pari vuotta ja sisälsi aika monta kurssia… 

Sisältö on enemmän substanssikoulutusta kuin johtamiskoulutusta. 

Johtamiskoulutusta voisi olla enemmän. Lisäksi laamanneille on 

verkostotapaamiset.” (Haastateltava 1) 

Yksi haastateltavista ei ollut käynyt lainkaan johtamiskoulutusta, mutta tunnistaa 

sen tärkeyden lainkäyttöelimen johtajan viran kannalta. 

”En ole itse osallistunut johtamiskoulutukseen. Kyllä johtamiskoulutusta 

tarvittaisiin. Kyse ei ole niinkään koulutuksen määrästä vaan laadusta.” 

(Haastateltava 4) 

Erään lautakunnan johtaja oli puolestaan tyytymätön oikeusministeriön tarjoamaan 

johtamiskoulutukseen. Haastateltavan vastauksesta nousi myös esille erittäin 

valitettava puute. Lautakuntien johtajilla ei ole käräjäoikeuksien johtajien tavoin 

organisoitua vertaistukiverkostoa, joka voisi osaltaan paikata oikeusministeriön 

koulutuksessa kohdattuja puutteita.  

”Ei oma-aloitteisesti lainkaan. Lainkäyttötoiminnan johtamiseen ei tarjota 

koulutusta. Ei ole myöskään organisoitua vertaistukea esimerkiksi 

lautakuntien johtajien kesken. Organisoidun vertaistuen avulla pääsisi jo 
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pitkälle. Tällä hetkellä kaikki lautakuntien johtajat toimivat aika 

yksinäisesti johtotehtävissään.” (Haastateltava 2) 

Yhtäläistä kaikkien haastateltavien vastauksissa oli ensinäkin se, että kukaan 

haastateltavista ei ollut huomannut, että oikeusministeriö olisi tarjonnut ratkaisuja 

antavien lainkäyttöelinten johtajille koulutusta tietojohtamisesta. Toinen 

mielenkiintoinen havainto on se, että läheskään kaikki johtajat eivät olleet tyytyväisiä 

oikeusministeriön tarjoaman johtamiskoulutuksen määrään ja laatuun. Yksi 

vastaajista oli myös vahvasti sitä mieltä, että oikeusministeriö ei tarjoa kohdennettua 

koulutusta nimenomaan lainkäyttöelimen johtamistyöhön.  

Näiden vastauksien perusteella voidaan todeta, että oikeusministeriön olisi syytä 

ainakin noteerata vastauksista nouseva kritiikki ja mahdollisesti kehitettävä 

lainkäyttöelinten johtajille suunnattua johtamiskoulutusta entisestään. Johtamistyön 

menestyksekkään hoitamisen tukena olisi hyvä olla koulutusta, joka on yksilöity 

nimenomaan lainkäyttötoiminnan johtamiseen.    

5.1.3 Lakimiesasiantuntijatyön ja johtamistyön yhteensovittaminen 

Haastateltavilta kysyttiin, miten heidän työpäivänsä jakaantuvat ajallisesti 

lakimiesasiantuntijatyön ja johtamistyön välillä. Lisäksi tiedusteltiin, kokevatko 

johtajat, että heillä on riittävästi aikaa johtamistyöhön. 

Kukin haastateltavista käytti ajallisesti eri määrän johtamistyöhön. Toiset käyttivät 

selvästi alle puolet työajasta johtamistyöhön, kun taas toisilla kului siihen yli puolet 

työpäivästä. Mielenkiintoista on havaita, että esimerkiksi käräjäoikeuden johtajat 

saavat itse päättää, kuinka paljon he ottavat johtamistyön rinnalle riita- ja 

rikosasioita ratkaistavakseen. Tästä syystä nämä johtajat myös totesivat, että aikaa 

on riittävästi johtamistyölle, koska juttuja otetaan sen verta kuin johtamistyö antaa 

myöten. Lautakunnan johtajat eivät voi juurikaan säännellä heidän 

lakimiesasiantuntijatyönsä määrää.   

”Vaikeasti ennakoitavissa. Tavoitetila tällaisessa keskikokoisessa 

virastossa olisi varmasti se, että aika jakaantuu puoliksi johtamistyön ja 

lakimiestyön välillä. Näin ei kuitenkaan aina ole. Johtamistyöhön on 

riittävästi aikaa, koska olen itse saanut määrittää, kuinka paljon otan 

ratkaistavaksi lakimiestöitä. Tämänhetkinen tavoitetila on se, että tulee 
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isompia virastoja ja hallintojohtajat, jotka ottavat hoitaakseen osan 

laamannin hallintotehtävistä…” (Haastateltava 1) 

”Selvästi yli puolet virka-ajasta menee johtamistyöhön ja alle puolet 

lainkäyttöön. Silloin kun aloitin tuomarina, meillä oli Suomessa noin 100 

yleistä alioikeutta. Ne olivat kovin pieniä eikä niissä ollut ammattimaista 

johtamista. Nyt kun verkosto on supistunut ja alioikeuksia on 27 ja 

tulevaisuudessa todennäköisesti 20, se tarkoittaa sitä, että virastot ovat 

suurempia ja niissä on oikeasti hallintoa ja johtamista.” (Haastateltava 3) 

”Työpäivät jakaantuvat siten, että 70 prosenttia ajasta menee 

johtamistyöhön ja 30 prosenttia lainkäyttötyöhön. Aikaa johtamistyöhön 

ei ole koskaan riittävästi. Se on taiteilua näiden kahden prosenttiluvun 

välillä.” (Haastateltava 4) 

”Työpäivästä kuluu noin 1/3 johtamistyöhön.” (Haastateltava 2) 

”Lainkäyttö on ykkösjuttu, joten 30 prosenttia työajasta riittää kyllä 

johtamistyöhön.” (Haastateltava 5)  

Haastateltavilta kysyttiin, kokevatko he haasteena lakimiesasiantuntijatyön ja 

johtamistyön yhdistämisen. Kirjallisuudessa on paljon kritisoitu asiantuntijatyön ja 

johtamistyön yhdistämistä. Teoriakatsauksessa on esitetty, että 

asiantuntijaorganisaation johtotehtävään ei pitäisi valita niin sanottua ”huippu-

asiantuntijaa” vaan keskiverto osaaja. Tätä näkemystä on kirjallisuudessa 

perusteltu sillä, että ensiluokkaisella substanssiosaajalla on harvoin kiinnostusta 

johtotehtäviin. Mikäli tällainen henkilö valitaan organisaation johtoon, organisaation 

johtaminen saattaa jäädä taka-alalle.  

Yksi haastateltavista totesi, että tuomioistuimen johtajan virkoihin on usein vain 1-3 

hakijaa, koska valtaosa lakimiesasiantuntijoista ei ole valmis vähentämään 

ajankäyttöä varsinaisesta riidanratkaisutoiminnasta, vaan he haluavat nimenomaan 

tehdä konkreettista juridiikkaa. Tämä on tärkeä havainto. Voidaan todeta, että 

käytäntö tukee teoriaosuudessa esitettyä tältä osin. Ongelma tiedostetaan ja 

valtaosa asiantuntijoista tekee itse valinnan olla hakematta johtotehtäviin. Osa 
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johtotehtäviin hakeutuneista haastateltavista kokee, että näiden kahden roolin 

yhdistämisessä on haasteita. 

”On siinä haasteita. Jokaisessa päivässä on kaksi eri roolia. Vaativa 

tilanne, että osaa hypätä roolista toiseen. Ratkaisu on se, että se pitää 

itse tunnistaa se ja pitää osata pitää asiat ja ajankäyttö hallinnassa.” 

(Haastateltava 1) 

”Kyllä, ehdottomasti on haastetta. Kun olet istunnossa 4-5 päivää ja sen 

jälkeen keskityt tuomion kirjoittamiseen omassa huoneessa 1-2 viikkoa 

ovi kiinni, niin se on oikeasti hankalaa saada kaikki asiat tehtyä. Kun on 

pieni yksikkö, johtajan osuus lainkäyttötyöstä on iso. Kun mennään 

isoihin yksiköihin niin johtajat eivät istu juurikaan käräjiä. Viraston koko 

vaikuttaa siis omien havaintojeni mukaan paljon.” (Haastateltava 3) 

”On monenlaisia haasteita. Ajankäytöllisiä haasteita ja myös se, että 

johtamistehtävässä ei koskaan tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. 

Johtamistyö katkaisee lainkäyttötyötä. Koska jatkuvasti tapahtuu jotakin, 

sitä on vaikea ennakoida.” (Haastateltava 4) 

”Ne ovat kaksi hyvin erillistä työnkuvaa, mutta en koe sitä haasteeksi.” 

(Haastateltava 2) 

”Varsinaisia johtotehtäviä ei ole niin paljoa, joten en koe haasteeksi.” 

(Haastateltava 5) 

Yksi haastateltavista on työskennellyt sekä pienen että suuren tuomioistuimen 

palveluksessa. Hän nostaa vastauksessaan tärkeän seikan esille: mitä isompi 

organisaatio on kyseessä, sitä enemmin johtajalla kuluu aikaa johtamistyöhön. 

Isossa organisaatiossa saattaa jopa olla, että johtaja tekee pelkästään 

johtamistyötä. Tällöin olisi tärkeää, että johtamistaitoa korostettaisiin erityisesti 

tällaisen organisaation valintakriteerinä. 

Toinen haastateltavista nosti puolestaan esille vireillä olevan alioikeusuudistuksen, 

jossa nykyiset 27 käräjäoikeutta vähennetään todennäköisesti 20 käräjäoikeuteen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että osa jäljelle jäävistä käräjäoikeuksista kasvaa entisestään, 

mikä lisää johtamistyötä. Haastateltavan mukaan suunnitteilla on, että isoimpiin 
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käräjäoikeuksiin perustettaisiin hallintojohtajien virkoja, jolloin nykyisiltä johtajilta 

siirtyisi osa johtotehtävistä pois hallintojohtajille.  

Mielenkiintoisen havainnon voi tehdä vertaamalla kahden edellisen kysymyksen 

vastauksia. Ne johtajat, jotka käyttivät puolet tai yli puolet työajasta johtamistyöhön, 

kokivat, että johtamistyön ja lakimiesasiantuntijatyön yhdistämisessä on haasteita. 

Ne johtajat, jotka puolestaan käyttivät alle puolet päivittäisestä työajasta 

johtamistyöhön, eivät kokeneet haasteita näiden toimenkuvien yhdistämisessä. 

5.2 Lainkäyttöelinten tietojohtamistyön haasteet 

Tässä luvussa keskitytään ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten johtajien työssään 

kohtaamiin tietojohtamisen haasteisiin. Haastatteluiden perusteella on noussut 

esille merkittäviä haasteita, joita peilataan teoriaosuudessa esitettyyn. Haasteita on 

ryhmitelty siten, että kukin ryhmä muodostaa oman kokonaisuutensa. Kutakin 

tietojohtamisen haasteryhmää käsitellään selvyyden vuoksi omassa alaluvussaan.  

5.2.1 Haaste 1: lainsäädännön määrä 

Neljä johtajaa viidestä tunnisti tietojohtamistyössä haasteena lainsäädännön 

määrän kasvun. Suomessa on yleisesti keskusteltu paljon eduskunnan säätämien 

lakien paljoudesta. Lakien kasvava määrä lisää tiedon määrää, sillä 

lainkäyttötoiminta perustuu lakien tulkintaan ja soveltamistyöhön. Eräs 

haastateltava nostikin tämän keskustelun haastattelussa esille todeten seuraavaa: 

”Suomessa säädetään eniten lakeja Länsi-Euroopan maista. Se on 

haaste, että pyrkii pysymään ajan tasalla kaikista mahdollisista 

säädöksistä ja niiden muutoksista.” (Haastateltava 1) 

Haastateltava 2 laajentaa tätä keskustelua kotimaan ulkopuolelle. Suomi on 

velvollinen ottamaan kansallisen lainsäädännön lisäksi huomioon EU:n ja muun 

kansainvälisen lainsäädännön. Osa kotimaisista uusista lainsäädäntöhankkeista 

johtuu siitä, että kansallista lainsäädäntöä pitää muuttaa siten, ettei se ole 

ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa. Kansainväliset säädökset siis lisäävät 

osaltaan lainkäyttöelimien toiminnassa käytettävän tiedon määrää. 

”Jos puhutaan oikeuslähteistä, niin aiheutuu haasteista, koska tiedon 

määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime aikoina. Erityisesti EU ja 
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muun kansainvälisen oikeuden vaikutus kansalliseen oikeuteen on isoin 

haaste.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 5 ei yksilöinyt tiedon määrää haasteena, mutta hän otti kantaa 

keskusteluun kansainvälisestä oikeuskäytännöstä ja sen seuraamisesta laajentaen 

täten edellistä vastausta oikeuskäytännön pariin. Vastauksesta ilmenee oivallisesti 

Luxemburgissa toimivan Euroopan unionin tuomioistuimen ja Strasbourgissa 

sijaitsevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vaikutukset ja sieltä tuleva tieto, 

jota Suomen kansalliset tuomioistuimet ja erityisesti korkein oikeus seuraavat. Kun 

tietoa tulee useista eri lähteistä niin eri lähteiden määrä lisää osaltaan tiedon 

määrää. 

”Luxemburgin ja Strasbourgin suunnassa tapahtuva kehitys. Strasbourg 

on semmoinen, että tehdään tänään jokin ratkaisu ja kahden vuoden 

kuluttua saadaan tietää, oliko se oikein. Me yritetään ennakoida sitä, 

mihin suuntaan ollaan menossa. (Haastateltava 5) 

Myös haastateltava 4 tunnistaa tietomäärästä aiheutuvat haasteet. Hänen 

mukaansa kaikkea tietoa ei ole edes mahdollista käsitellä, minkä vuoksi tietoa on 

pakko priorisoida, jotta tietomassasta selviää.    

”Tietomäärä on massiivinen ja siitä aiheutuu haasteita. Kaikkea ei pysty 

käsittelemään, joten pitää pystyä priorisoimaan.” (Haastateltava 4) 

Eräs haastateltava nosti esille erikoistumisen merkityksen tietomäärän hallinnan 

apuna. Tällä hetkellä eduskunnassa on vireillä uudistus, joka tähtää olemassa 

olevien käräjäoikeuksien vähentämisen 27 käräjäoikeudesta 20 käräjäoikeuteen. 

Haastateltavan mukaan uudistushanke auttaa toteutuessaan tietomäärän hallintaa 

mahdollistamalla tuomareiden ja johtajien erikoistumisen tiettyihin oikeudenaloihin. 

”Jos organisaatio ei ole erikoistunut, tiedon valtavaa määrää on 

mahdotonta hallita. …tämän johdosta käräjäoikeuksien 

verkostouudistuskin on järkevä. Kun viraston koko kasvaa, 

erikoistuminen on mahdollista. Tällöin kaikkien ei tarvitse tietää joka 

hetkellä kaikkea.” (Haastateltava 3) 



59 
 

Haastateltavien vastauksien voidaan katsoa olevan linjassa 

kirjallisuuskatsauksessa esitetyn kanssa. Kirjallisuuskatsauksessa enemmistö alan 

asiantuntijoista yksilöi tietomäärän organisaatioiden tietojohtamistyössä haasteeksi. 

Myös tässä tutkimuksessa neljä viidestä haastateltavasta näki tietomäärän 

haasteena. 

Kirjallisuuskatsauksessa esitetiin, että Sydänmaanlakka sekä Nonaka ja Takeuchi 

eivät nähneet tiedon määrää haasteena. Myös tässä tutkielmassa yksi 

haastateltavista koki, että tiedon määrä ei ole sinänsä haaste. Kyseinen johtaja ei 

kuitenkaan työskentele alioikeudessa, jonne tulevat suurimmat juttumäärät ja jossa 

sovellettavan lainsäädännön kirjo on suuri. Tämä saattaa vaikuttaa hänen 

näkemykseensä.  

5.2.2 Haaste 2: oikeuslähteiden saatavuuden ja paikallistettavuuden vaikeus 

Teoriaosuudessa esiteltiin organisaation tietämyksen tason haasteet 

kolmiportaisina rappusina. Tasoina olivat: 1. Organisaatio ei tiedä, mitä tietoa sillä 

pitäisi olla. 2. Organisaatiolla on tarvittava tieto, mutta se ei tiedä sitä. 3. 

Organisaatiolla on tarvittava tieto, mutta se ei tiedä, missä se sijaitsee. Seuraavaksi 

on tarkoitus arvioida, millä tasoilla kukin lainkäyttöelin on johtajansa antamien 

vastauksien perusteella. 

Haastateltava 1 totesi realistisesti, että organisaatio ei voi tietää kaikkea, mitä se 

tietää. Haastateltava lähestyikin aihetta nerokkaasti toisesta näkökulmasta, jonka 

mukaan organisaation on helpompi tietää, mitä se ei tiedä ja lähteä sitä kautta 

laajentamaan tietämystä.       

”Ei varmaan voida tietää, mitä kaikkea me tiedetään. Hiljaisen tiedon ja 

yksittäisen ihmisen tietämisen taso, siitä on olettamia. …tosiasiallista 

osaamisentasoa, sitä ei pystytä tietämään. Ehkä helpompaa on tunnistaa 

sellainen asia jota ei tiedetä.” (Haastateltava 1) 

Myös haastateltava 2 lähestyi teemaa samoin kuin haastateltava 1. Myös hän lähti 

liikkeelle siitä, mitä organisaatio ei tiedä. 

”Tekninen puoli on se, josta meillä ei ole tietoa. Luonnontieteellisen 

puolen tietämyksessä on aukkoja, mutta myös oikeudellisessakin 
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puolessa on juurikin sen takia, että ei pysty enää seuraamaan niin hyvin, 

varsinkaan oikeuskirjallisuutta. Oikeuskirjallisuudesta saatavan tiedon 

ylläpitäminen on ongelma, koska kirjallisuutta on enemmän ja enemmän. 

Oikeuskirjallisuuden pitäisi uusiutua tavassa, miten se tuottaa tietoa. Se 

tuottaa edelleen sitä hyvin perinteisellä tavalla ja jakaa perinteisellä 

tavalla: kirjan muodossa.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 2 nostaa vastauksessaan esille merkittävän epäkohdan tiedon 

saatavuuteen liittyen. Lainkäyttöhenkilökunta pyrkii lukemaan oikeuskirjallisuutta, 

koska sitä kautta saa tärkeää tietoa ja selvyyttä ratkaistavana olevaan 

oikeudelliseen ongelmaan. Nykyään kaikessa toiminnassa siirrytään vähitellen 

sähköiseen muotoon. Jopa lainkäyttöelimet ovat siirtyneet tai siirtymässä 

sähköiseen asianhallintajärjestelmään.  

Kuten haastateltavan vastauksesta ilmenee, oikeuskirjallisuus tuottaa tietoa 

kuitenkin edelleen perinteisessä kirjan muodossa. Kaikkien lainkäyttöelinten ei ole 

mahdollista ylläpitää omaa kirjastoa, johon ostettaisiin kaikki saatavilla oleva 

oikeuskirjallisuus. Tämä ei olisi edes kustannustehokasta. Mikäli oikeuskirjallisuus 

tuottaisi jatkossa kirjoja sähköisessä muodossa, tarvittava tieto olisi helpommin ja 

taloudellisemmin kaikkien saatavilla. Tiedonhaku myös nopeutuisi, koska tällöin 

kirjasta voisi hakea tarvitsemaansa tietoa hakusanalla, joka osoittaisi lukijalle 

välittömästi oikean kohdan. Haastateltavan antaman idean avulla lainkäyttöelinten 

toimintaa voisi osaltaan tehostaa. 

Erään haastateltavan vastauksesta ilmenee tärkeä nimenomaan lainkäyttöelimen 

toiminnalle ominainen seikka. Kun ratkaistavalle taholle tulee uusi juridinen 

kysymys, siitä lähdetään automaattisesti etsimään tietoa. On syytä muistaa, että 

lainkäyttöelimet luovat myös uutta tietoa luomalla uutta oikeuskäytäntöä. Kaikki 

haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että lainkäyttöelimet luovat uutta tietoa. Täten 

ei voida edes olettaa, että lainkäyttöelimillä olisi kaikki tarvittava tieto valmiina, vaan 

sitä pitää lähteä selvittämään. Tämä ilmenee haastateltavan vastauksesta.    

”Juttujen kautta tätä ajatellaan. Tulee uudenlainen kysymys, niin 

halutaan tietää, miten tämä on aikaisemmin ratkaistu, miten tallaiseen 
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asiaan on suhtauduttu. Meillähän ei ole mitään välinettä, millä saataisiin 

tietoa, muuten kuin kysymällä sähköpostilla.” (Haastateltava 4) 

Edellä yksilöityjen vastausten perusteella voidaan todeta, että lainkäyttöelimet 

asettuvat kolmiportaisella asteikolla portaille kaksi ja kolme. 

Kirjallisuuskatsauksessa esitettiin, että menestyksekäs tietojohtaminen edellyttää 

sitä, että johtajalla on tarvittava tieto saatavilla oikeaan aikaan. Tämä ei toteudu 

täysin lainkäyttöelinten kohdalla. Tiedonkeruun osalta teoriaosuudessa todettiin, 

että organisaation olisi tehtävä päätös siitä, mitä tietoa pitää ylipäänsä kerätä ja millä 

tavalla. Lainkäyttöelimien kohdalla voidaan todeta, että ne ovat yksilöineet 

kerättävät tiedot kahteen kategoriaan: 1. tietoa tarvitaan ratkaistavana olevassa 

asiassa tai 2. asiasta ei ole tietoa, esimerkiksi uuden lain soveltaminen, ja siitä 

hankitaan tietoa. 

5.2.3 Haaste 3: lainsäädännön jatkuvat muutokset 

Ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten johtamisessa konkretisoitui usein haasteena 

lainsäädännön muutokset, jotka johtavat vanhan lain tai yksittäisen säännöksen 

aikaisen tiedon vanhentumiseen ja tätä kautta lain esitöiden, oikeuskäytännön, 

oikeuskirjallisuuden ja virastossa laadittujen ohjeiden vanhentumiseen.  

Haastateltava 1 mainitsee vastauksessaan, että tietojohtamisen näkökulmasta 

haasteita ei aiheudu pelkästään vanhentuneesta tiedosta vaan myös siitä, että uusi 

lainsäädäntö saattaa olla epäselvä. Tällöin organisaatiolta ja sen johtajalta kuluu 

lisäresursseja laintulkinnan laajempaan selvitystyöhön. 

”Tulee uusia säädöksiä tai tulee muutoksia, siitä tulee selvä osaamisvaje. 

Vuodenvaihteessa tuli esimerkiksi sakkomenettelylaki. Varmasti voidaan 

tunnistaa, että tätä ei osata. …laki on tehty niin epäselväksi, että se 

aiheuttaa olennaisia tulkintavaikeuksia.” (Haastateltava 1) 

”Kyllä, lainsäädännön seuraaminen, oikeuskäytännön seuraaminen. 

Lakeja tulee niin paljon, puhumattakaan oikeustapauksista. Samalla 

käsikirjat, ohjeet ja oppaatkin vanhenevat ja niitäkin pitäisi päivittää.” 

(Haastateltava 3) 
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Lainkäyttöelinten kohdalla tietojohtamistyön haasteet painottuvat eri lailla riippuen 

siitä, onko kyseessä ensimmäinen valitusinstanssi vai muutoksenhakuaste. Mikäli 

kyseessä on muutoksenhakuaste, sillä on enemmin aikaa valmistautua 

muutokseen. 

”Meille ei tule muutokset ensivastuussa vaan myöhemmin vastaan. Esim. 

käräjäoikeudessa reagointiaika on pienempi.” (Haastateltava 4) 

Erään haastateltavan vastauksesta nousee esille tärkeä huomio. Uusien tietojen 

oppimishaasteet eivät suinkaan johdu kaikki lainsäädäntömuutoksista. 

Haastateltava toteaa, että yhteiskunnan muuttumisen myötä nousee pintaan uusia 

oikeudellisia ongelmia, joita varten tarvitaan uutta tietoa. 

”Tämä kenttä on muuttunut kansainvälistymisen vaikutuksesta. On 

Eurooppa tuomioistuin Luxemburgissa, Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa ja sieltä tulee sellaisia 

periaatteita ja kehitysvirtauksia, joista me emme tiedä. Sitten on tämä 

yhteiskunnan nopea muuttuminen. Tulee sellaisia ilmiöitä, joita ei ehkä 

aikeisemmin ole ollut.” (Haastateltava 5) 

Haastateltavat tunnistivat haasteiksi tiedon vanhentumisen. Sama haaste on 

tunnistettu myös teoriaosuudessa. 

5.2.4 Haaste 4: tiedon vastaanottamisen passiivisuus 

Haastateltavilta kysyttiin, ovatko he kohdanneet tietojohtamistyössä tiedon välttelyä. 

Vastauksien perusteella voidaan todeta, että lainkäyttöelimissä tietojohtamisen 

haasteena on tiedon passiivinen vastaanottaminen. Tämä ilmenee kaikkien 

haastateltavien vastauksista. 

Haastateltavien 1 ja 4 mukaan tiedon välttelyn syynä on välinpitämättömyys. Lisäksi 

he mainitsevat syyksi laiskuuden, ymmärtämättömyyden ja kykenemättömyyden 

keskittyä useampaan asiaan samanaikaisesti. 

”Passiivisuus tiedon vastaanottamisessa on ongelma. Jos esimerkiksi 

jaetaan tietoa sähköpostilla niin, joko niitä ei lueta tai niitä ei ymmärretä. 

Olen myös sellaista kuullut, että katsotaan, että ei ole tarvettakaan olla 

kiinnostunut, koska lopulta ei voi vaikuttaa kuitenkaan.” (Haastateltava 1) 
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”Osa ihmisistä ei pysty tekemään useampaa asiaa kerralla, silloin voi 

käydä näin eikä sille mahda mitään. Toki löytyy myös niitä, jotka voivat 

laiskuuttaan välttää tietoa, mutta heitä on erittäin vähän. 

Yhteistyökyvyttömyys on toki eri asia, mutta sekään ei ole täällä 

merkittävä ongelma.” (Haastateltava 4) 

Haastateltavien 2 ja 3 mukaan tiedon vastaanottamisen passiivisuutta aiheuttaa 

työkiire.  

”Kyllä, koska kiire aiheuttaa sen, että ei perehdytetä siihen, sillä 

intensiteetillä, millä pitää. Mutta ei sen takia, että haluttaisiin tehdä näin.” 

(Haastateltava 2) 

”Se on hankalaa, että kuinka tiedon saa oikeasti välitettyä eteenpäin. Jos 

lähetän muistion johtoryhmän kokouksesta, niin en voi olla varma, että 

kaikki lukee sen. Joskus huomaan, että on henkilöitä, jotka ovat 

passiivisia ottamaan vastaan uutta tietoa. Yleensä selitys on kiire. Tämä 

on omalla tavallaan haaste.” (Haastateltava 3) 

Haastateltava 5 nostaa puolestaan esille lainkäyttöelimen asteen tiedon välttelyssä. 

Hänen mukaansa tiedon välttely on suurempaa alimmissa hierarkiassa alimmissa 

lainkäyttöelimissä. 

”Ei varsinaisesti tiedon välttelyä, mutta passiivisuutta. Meidän 

organisaatiossa vähemmin kuin alemmissa oikeusasteissa.” 

(Haastateltava 5) 

Teoriaosuudessa esitettiin, että tietojohtamisessa on tunnistettu merkittävänä 

ongelmana tiedon aktiivinen välttely, joka nimettiin tietojohtamisen kääntöpuoleksi. 

Jalonen (2015, 50); Johnson (1996); Wilson (1997) ovat keskittyneet tiedon 

välttelyssä johtajaan eli vältteleekö johtaja tietoja. Tutkimukseen osallistuneet 

johtajat eivät tunnistaneet itsessään tiedon välttelyä, mutta toivat esille, että ovat 

havainneet näitä ominaisuuksia alaisissaan. Johtajat ovat siis yrittäneet välittää 

alaisilleen tietoa, joihin he eivät ole perehtyneet ollenkaan tai puutteellisesti. 

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat eivät myöskään tunnistaneet, että heidän 
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organisaatiossaan tietoa olisi hyödynnetty valtapelin välineenä. Täten tämän osion 

vastaukset eivät ole yhteneväiset kirjallisuuskatsauksessa esitetyn tiedon kanssa.   

5.2.5 Haaste 5: ATK-pohjaisten järjestelmien epäluotettavuus 

Haastateltavia pyydettiin yksilöimään organisaation tärkeimmät järjestelmät sekä 

kertomaan, onko niiden käytössä ilmennyt puutteita, jotka vaikuttavat 

tietojohtamiseen. Kaikki haastateltavat nimesivät tärkeimmiksi järjestelmiksi 

organisaation käytössä olevat asianhallintajärjestelmät. Myös internetin tärkeys 

mainittiin. Merkillepantavaa on havaita, että vain yksi vastaaja viidestä oli 

tyytyväinen itse järjestelmiin. Myös järjestelmien toiminnan epäluotettavuus 

nostettiin esille. 

”Asianhallintajärjestelmät, eli siviiliasiajärjestelmä Tuomas ja 

rikostuomiosovellus Ritu. Internet on tärkeä, koska sitä käytetään 

kaikkien lähteiden etsintään. Pidän näitä hyvinä ja toimivina. Tarvittava 

tieto löytyy. …tärkeää olisi, että ne toimisivat luotettavasti. …toimivat 

usein epävarmasti.” (Haastateltava 1) 

”Tietoa löytyy järjestelmistä, mutta ei kätevästi. Hakutoimintojen pitäisi 

olla paremmin systemoituja, ja järjestelmän pitäisi olla räätälöity juuri 

lautakunnan käyttöön. Ongelmana on myös koko verkkotoiminnan hitaus 

ja epävarmuus.” (Haastateltava 2) 

”Voisi olla parempia, mutta näillä ollaan pärjätty.” (Haastateltava 3) 

”Asianhallintajärjestelmistä saa tietoa, mutta ei välttämättä helposti ja 

kätevästi. En pysty itse parilla napilla samaan erilaista grafiikkaa tai koko 

taloa koskevaa, osastoa koskevaa tai ihmistä koskevaa tietoa. 

Järjestelmien heikkous on niiden monimutkaisuus. Tietojen 

haettavuudessa, yhdisteltävyydessä ja nopeudessa on huomattavia 

puutteita.” (Haastateltava 4)   

”…tämä rikostuomiosovellus Ritu… Se saattaa muuttaa kirjoitettua 

tekstiä. Sehän on ihan sietämätöntä. Se ei käy! Tuomioistuinlaitos on 

siirtymässä sähköiseen asianhallintajärjestelmään lähitulevaisuudessa. 

Sen käyttöönotto on kuitenkin lykkääntynyt ja lykkääntynyt. Nyt taitaa olla 
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tähtäin vuodessa 2019. Sähköisellä asianhallinnalla voidaan tätä 

toimintaa tehostaa. Sitten näiden järjestelmien pitää kyllä olla 

ehdottoman luotettavia ja hyvin toimivia.” (Haastateltava 5) 

Haastateltavien vastauksien perusteella voidaan todeta, että ratkaisuja antavien 

lainkäyttöelinten asianhallintajärjestelmissä olevat puutteet ovat laajoja ja vakavia. 

Tilanne olisi pitänyt korjata jo aikoja sitten. Esimerkiksi Jalonen (2008, 112) on 

todennut jo vuonna 2008, että julkisen organisaation tulee panostaa 

tietojohtamisessa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaan. Yksi vastaajista 

mainitseekin, että tuomioistuinlaitos on siirtymässä sähköiseen 

asianhallintajärjestelmään. Viimeistään silloin osa lainkäyttöelimistä pääsee 

toivottavasti paremmin suunniteltujen järjestelmien pariin. Tämän hetkiset 

järjestelmien puutteet saattavat pahimmassa tapauksessa vaarantaa jopa 

yksittäisen kansalaisen oikeusturvan. 

Asianhallintajärjestelmien kautta johtaja saa tärkeää tietoa organisaation 

toiminnasta. Koska järjestelmissä on jopa jokapäiväiseen työskentelyyn vaikuttavia 

puutteita, aiheuttaa se ilmeisen haasteen tietojohtamistyöhön. 

5.2.6 Haaste 6: tiedon hankkiminen yksilön vastuulla 

Haastateltavilta kysyttiin, miten organisaatio hankkii sen toiminnan kannalta 

olennaista tietoa. Useamman vastaajan vastauksista ilmeni, että tiedonhankinta on 

lähtökohtaisesti jokaisen yksittäisen virkamiehen vastuulla. 

”Perustuu omatoimisuuteen. On intranetti, joka on ehkä kaikkein 

tehokkain sisäisen tiedon järjestelmä. Myös osastokeskustelut koetaan 

tärkeiksi.” (Haastateltava 4) 

”Asianomainen hakee itse tietoa.” (Haastateltava 5) 

Erään haastateltavan vastauksesta nousi esille tärkeä lainkäyttötoiminnan 

ominaispiirre, joka vaikuttaa olennaisesti myös tietojohtamiseen. Tuomioistuimen 

johtaja ei voi ohjeistaa yksittäistä virkamiestä tiedon hankinnassa asiassa, joka liittyy 

ratkaistavana olevaan juridiseen ongelmaan. Tämä johtuu tuomareiden 

riippumattomuudesta. 
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”Tieto pitää hankkia itsenäisesti, näillä välineillä mitä on. Kysymys on 

ennemminkin se, hankitaanko tietoa riittävästi vai ei. Johto voi kannustaa 

yleisellä tasolla tiedonhankintaan. Yksittäisissä asioissa tiedonhankinta 

menee kuitenkin riippumattoman ratkaisutoiminnan alueelle. Ei voida 

sanoa, miten tietyissä asioissa pitää tehdä.” (Haastateltava 1) 

Ratkaisusuosituksia antavan lautakunnan johtaja voi puolestaan ohjeistaa 

virkamiestä relevantin tiedon etsinnässä jopa yksittäisen riita-asian kohdalla.  

”Yleisellä tasolla ohjausta ei tule. Jokainen vastaa lähtökohtaisesti itse 

relevantin tiedon hankinnasta. …jos törmätään ongelmaan, enkä ole 

kovin hyvin tietoinen, mistä tiedon saa…niin silloin ohjaan katsomaan 

esimerkiksi tutkijan tekemää teosta. DL:stä (Defensor Legis eli Suomen 

Asianajajaliiton oikeudellinen aikakausikirja) ja lakimiesten artikkeleita 

seurataan ja ilmoitetaan lukemisen arvoisista jutuista. Tiedon 

hankinnassa on teknisiä ongelmia. Myös luonnontieteellisen tiedon 

hankinnassa on haasteita.” (Haastateltava 2) 

Haastateltavan 4 vastauksesta ilmenee, että hän saa tietoja erittäin monipuolisesti 

eri tahoilta. 

”Hallinnollinen lakimies hankkii tietoa minulle. Sisäistä tietoa tulee 

tilastoista. Ulkoinen tieto tulee lainsäädännöstä. Itse olen 

ministeriöhankkeissa mukana. Lausunnolle tulee paljon asioita, joista 

saa ennakkotietoa siitä, mitä tulee tapahtumaan. Eduskunnassa käymme 

valiokunnissa kuultavana. Ministeriö järjestää viraston päälliköille kolme 

kertaa vuodessa infotilaisuuksia.” (Haastateltava 4) 

Seuraavassa vastauksessa mielenkiinto kohdistuu internetin käyttöä koskevaan 

lausumaan. Tiedusteltaessa aikaisemmin relevantteja atk-järjestelmiä yhdessä 

vastauksessa korostettiin nimenomaan internetin hyödyntämistä. Selvyyden vuoksi 

on todettava, että aikaisemmassa lausumassa haastateltava tarkoitti hyväksyttävien 

oikeuslähteiden etsimistä internetistä. Valtaosa lakimiehistä käyttää esimerkiksi 

finlex.fi -palvelua, josta on saatavissa muun muassa ajantasaiset säädökset.     
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”Se tieto, mitä me käytetään ydintoiminnoissa, on aika selvää, mitä me 

voidaan käyttää ja mitä me ei voida käyttää. Harmaana alueena voidaan 

pitää esimerkiksi internetiä, onko sitä hyväksyttävä käyttää asiaa 

ratkottaessa.” (Haastateltava 4) 

Tiedonhankinta on yksilöity teoriapuolella yhdeksi tietojohtamisen alaprosessiksi. 

Tehokkaalla ja relevantilla tiedonhankinnalla on olennainen merkitys organisaation 

tehokkuudelle, toteaa muun muassa Sydänmaanlakka (2002, 172). Jalonen (2008, 

112) on korostanut, että julkisen sektorin organisaation on kehitettävä 

toimintamalleja esimerkiksi tiedon hankkimisen näkökulmasta. Haastateltavien 

vastauksien perusteella ei voida todeta, että lainkäyttöelimet olisivat erityisesti 

aktivoituneet kehittämään tehokkaita tiedonhankintamenetelmiä. Jokainen 

virkamies hankkii oman toimintansa kannalta tarpeellisen tiedon, kuten 

parhaakseen katsoo. 

5.2.7 Haaste 7: tiedon varastointi ja soveltaminen 

Haastateltavilta kysyttiin, ovatko he havainneet tiedon varastoinnissa ja tiedon 

soveltamisessa haasteita tietojohtamisen näkökulmaan liittyen. Vastauksien 

perusteella on todettavissa, että relevantin tiedon varastoinnissa on haasteita ja yksi 

haastateltavista toteaakin totuudenmukaisesti, että tiedon varastointi on seikka, jota 

on organisaatiossa selkeästi parannettava. 

”Tiedon hallitseminen ja järjestyksessä pitäminen on kyllä aika hankala 

juttu.” (Haastateltava 3) 

”Ydintieto on osaaminen, mikä on ihmisissä, joten sitä ei varsinaisesti 

säilytetä missään. Toki löytyy erilaista ohjeistusta prosesseihin ja 

menettelytapoihin.” (Haastateltava 1) 

Eräs haastateltava tuo rohkeasti esille tiedon varastoinnissa olevia puutteita. 

Haastateltavan mukaan organisaatiossa tieto on liikaa ihmisten varassa. Kun 

kokenut virkamies lähtee talosta pois, tieto lähtee hänen mukaansa. Tämä haaste 

on tuotu esille myös kirjallisuuskatsauksessa. Kyseessä on tietojohtamistyön yksi 

suurimmista haasteita.  
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Haastateltava tuo vastauksessaan esille myös potentiaalisen ehdotuksen 

epävirallisen tiedon rekisteristä. Yleensä ratkaisukokoonpanon pohtiessa ratkaisua 

se käy läpi erittäin antoisan keskustelun, jossa jokainen taho tuo esille omia 

näkemyksiään. Lopulta pohdinta johtaa yksimieliseen ratkaisuun tai 

poikkeustilanteissa äänestysratkaisuun. Tässä pohdinnassa nousee esille usein 

tärkeitä lain soveltamistyöhön liittyviä seikkoja, jotka ovat nimenomaan hiljaista 

tietoa. Tämä tieto pitäisi saada tallennettua. Myöhemmin ulkopuolisen tahon saattaa 

olla jopa vaikea ymmärtää, minkä perusteluiden turvin on päädytty kyseiseen 

lopputulemaan.  

”Ryhmäkohtaisesti tapahtuu tiedon organisointia, mutta ryhmien sisäisen 

tiedon parempi rekisteröinti, tallentaminen ja ylläpitäminen ovat selkeä 

parannuskohde. Tästä voi tehdä ehkä kriittisen havainnon, että onko se 

liian ihmisriippuvainen tämä asia. Heti kun joku on poissa tai lähtee pois, 

organisaation tietämykseen tulee liian iso aukko. Ei hyödynnetä riittävästi 

tiedon tallennusvälineitä, koska meillä voisi olla epävirallisen tiedon 

rekisteri.” (Haastateltava 2) 

”Sisäistä tietoa, joka ei ole niin sanottua virallista tietoa vaan 

fundeeraamista ei kerätä. Vertaa lappukulttuuri korkeimmassa 

oikeudessa. Lappukulttuuri puuttuu. Jaostokokouksissa syntyviä 

ajatuksia ei kirjata ja ne haihtuvat täysin. Kollegiaalisessa menettelyssä 

syntyvä hiljainen tieto jää kirjaamatta ja rekisteröimättä.” (Haastateltava 

2) 

”Meillä on lainkäytön käsikirja, joka on jatkuvasti täydennettävä manuaali, 

jossa lainkäytön henkilöstö pystyy löytämään ratkaisuja tiettyihin 

kysymyksiin. Kanslioille ollaan tehty omat perehdytysoppaat. Ongelmana 

on se, että miten ne pysyvät ajantasaisina.” (Haastateltava 4) 

Haastateltavat yksilöivät myös tiedon soveltamisen haasteeksi. Lainkäyttöelinten 

pääasiallinen toimenkuva on lain soveltaminen riita- ja rikosasioihin sekä 

hakemusasioihin. Jokaisella lakimiehellä on varmasti jossain vaiheessa tiedon 

soveltamishaasteita. Tämä on lakimiehen työn haasteellisuutta ja se ilmenee myös 

haastateltavien vastauksista.  
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”Tiedon sisäistäminen ja soveltaminen aiheuttavat välillä haasteita. 

Täysistuntoratkaisut, jotka eivät ole esittelijän oman näkemyksen 

mielestä kohdillaan, niihin alistuminen on hankalaa. Sama koskee myös 

jaostoja ja jaoston jäseniä. Hallinnolliset ohjeet, joita voida määräyksiksi 

kutsua ei tahdo mennä jakeluun. Seuraan huonosti, koska pidän 

itsestään selvänä, että niitä seurataan.” (Haastateltava 2) 

”Aikaisemmin oli pikkasen suppeampi oikeusjärjestyksen normisisältö, 

niin silloin pystyi helpommin sijoittaa käsillä olevan kysymyksen 

oikeusjärjestyksen oikeaan kohtaan, jossa ympäristö auttaa tekemään 

oikean suuntaisen ratkaisun. Nyt jopa ongelmana on sijoittaminen 

meidän oikeusjärjestykseen hankalaa, koska on syntynyt uusia ilmiöitä, 

että mihin me sijoitetaan vaikkapa tietotekniikasta syntyviä oikeudellisia 

ongelmia, meneekö ne immateriaalioikeuksiin, sopimusoikeuksiin vai 

mihin? Eli mistä me saadaan tuki, kun laki on epäselvä. Nyt me 

harhaillaan jo vähän siinä, mihin se sijoitetaan.” (Haastateltava 2) 

”Tiedon sisäistäminen ja soveltaminen aiheuttavat haasteita. …mutta se 

on osa tätä työtä.” (Haastateltava 4) 

5.2.8 Haaste 8: tiedon jakamisen organisointi ja resursointi 

Haastateltavilta kysyttiin, miten organisaatio jakaa tietoa ja ovatko he kohdanneet 

haasteita tiedon jakamisessa. Erään haastateltavan vastauksesta ilmenee, että 

tiedon jakamisessa on ollut aikaisemmin suuriakin haasteita. Tietojohtamistyön 

parantamisesta huolimatta organisaatiossa on edelleen vähäisiä haasteita koskien 

tiedon jakamisen hallittavuutta, kohdennettavuutta ja uskottavuutta. Haastateltava 

arvioi, että ongelmat johtuvat osittain resurssien puutteesta.  

”Merkittävin ongelma on ollut se, että tiedon jakaminen ei ole ollut 

hallittua, eikä se ole ollut oikein kohdennettua. Toinen tiedonkulkuun 

liittyvä ongelma on ollut uskottavuus. Näihin on kiinnitetty huomiota ja 

näitä on parannettu. Yleisellä tasolla voi olla resurssikysymys. Väkeä on 

vähennetty ja tullaan vähentämään, mutta työmäärä ei laske vaan 

pikemminkin nousee juttujen monimutkaisuudesta ja aineiston määrästä 

johtuen.” (Haastateltava 1) 
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Haastateltava nostaa myös esille työkiireen selittävänä tekijänä. Kiire johtuu 

siitä, että henkilökuntaa vähennetään työmäärän kasvusta huolimatta. 

Haastateltavan vastauksen perusteella kollegoiden väliselle keskustelulle ja 

hiljaisen tiedon vaihtamiselle ei jää juuri aikaa. Haastattelun yhteydessä 

haastateltava kertoi, että oman työkiireensä lisäksi hän tiedostaa kollegoiden 

kiireen eikä halua viedä heiltä arvokasta työaikaa. Haastateltava kuitenkin 

tunnistaa tässä tietojohtamistyön ongelman.   

”Meillä on niin paljon työtä, että aikaa ei löydy siinä määrin kollegiaaliseen 

keskusteluun kuin mikä olisi hyödyllistä. Jos olisi aikaa tunti päivässä 

istua ja keskustella juridiikasta ja spekuloida hovioikeuden ratkaisuja, se 

olisi varmasti hyödyllistä.” (Haastateltava 1) 

Myös haastateltava 4 nostaa resurssikysymyksen esille. 

”Se, miten tietoa jaetaan henkilöille, on resurssikysymys ja 

järjestelykysymys. Meillä on erilaisia perehdyttämispaketteja ja 

tiedotustilaisuuksia. Johtoryhmän tapaamisista välitetään tieto eteenpäin 

organisaatioon, mutta siinä on varmasti kehitettävää.” (Haastateltava 4) 

Kaksi haastateltavista toivat esille organisaation koon tiedon jakamisen haasteena. 

Mikäli organisaatio on iso, tieto ei välttämättä tavoita kaikkia. 

”Yleisin haaste on tiedon kulkemisen varmistaminen. Tiedon kulkuun 

vaikuttaa organisaation koko. Pienemmässä käräjäoikeudessa tieto 

saattaa kulkea jopa paremmin, koska koko henkilökunta mahtuu samaan 

kahvihuoneeseen ja kanssakäyminen on tiivistä. …kun työskentelin 

suuremmassa käräjäoikeudessa, niin siellä henkilökunta hajaantui 

useisiin eri yksiköihin, jolloin myös asioiden käsittely hajaantui. Tällöin on 

erittäin keskeistä, että asiaryhmien käsittelijät pitävät keskenään 

palavereja.” (Haastateltava 3) 

”Isoimmat ongelmat tulevat talon sisältä. Kun on iso talo, joka tuottaa 

paljon ratkaisua, saattaa tulla ristiriitaisia ratkaisuja. Ei ole olemassa 

järjestelmää, jolla voitaisiin jakaa tietoa siitä, onko jokin toinen osasto 
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antanut vastaavassa asiassa ratkaisun ja onko ratkaisut ristiriidassa. 

…se jää pikkaisen sattumavaraiseksi.” (Haastateltava 4) 

Eräs haastateltavista mainitsi tiedon jakamisessa haasteena sen arvioimisen, 

kenelle tieto pitäisi välittää kussakin tilanteessa. Haastateltava näki kuitenkin 

parempana vaihtoehtona välittää liikaa tietoa kuin liian vähän. 

”Välillä on vaikea tietää, ketkä kaikki tarvitsevat juuri tätä tietoa. Ei saisi 

välittää turhaa tietoa. Mutta mieluummin liian paljon kuin liian vähän. 

Välillä kun täällä on isoja juttuja, niin onhan se aika ikävä lukea niistä 

lehdestä. Laamanni päättää ja huolehtii viraston tiedottamisesta 

ulospäin. Jos joku median edustaja soittaa ja kertoo, että teillä on 

tuollainen juttu, niin se on aika noloa kysyä, että on vain.” (Haastateltava 

3) 

Haastateltava tuo rohkeasti esille omaan toimintaansa liittyvän epäkohdan. 

Haastateltava myöntää, että hänen pitäisi johtajana jakaa enemmin epävirallista 

tietoa. Aiheesta keskusteltiin enemmänkin haastateltavan kanssa ja hän kertoi, että 

hän on nyt tiedostanut ongelman ja on jo ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen 

parantamiseksi.  

”Voi olla, että se tieto, mikä minulla syntyy, ei ehkä siirry riittävästi 

eteenpäin. Epävirallinen tieto myös tässä tarkastustoiminnassa jää 

näkymättä. Epävirallisen tiedon jakaminen on huonoa. Meillähän on 

kuihtunut ajanpuutteen vuoksi, semmoinen juristien 

yhteispalaveeraaminen oikeudellisista kysymyksistä. Esim. 

täysistuntoratkaisuisista, jotka auttaisivat myös siinä oikeudellisessa 

johtamisessa, kun kuulisi myös muidenkin kuin jaoston mielipiteitä.” 

(Haastateltava 2) 

”Meillä on lainkäytön yhtenäistoimikunta, jossa on eri osastoja, jotka 

pyrkivät keräämään yhteisiä kysymyksiä ja tarvittaessa selvittämään 

niitä. Sitten on lainkäytön iltapäivät, johon kaikki lainkäytön henkilöstö 

kokoontuu, ideana on käydä ajankohtaisia ongelmia ja 

soveltamiskysymyksiä. Se ei riittävän hyvin toimi kuitenkaan, sen pitäisi 

olla enemmin organisoitua.” (Haastateltava 4) 
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Tiedon jakamista koskevat tutkimustulokset ovat linjassa teoriaosuuden kanssa, 

sillä teoriaosuudessa tiedon jakamisen haasteiksi nimettiin vastaavat seikat. 

Haastateltavien vastauksista ilmeni, että lainkäyttöelinten tiedon jakamiseen liittyvät 

suurimmat haasteet ovat resurssien puute (kiire, joka johtui henkilöstövajeesta ja 

työmäärän kasvamisesta). Toisena haasteena tiedon jakamisessa nähtiin se, että 

lainkäyttöelimet eivät ole löytäneet sopivia tiedonjakotapoja tietojohtamiseen. 

Edellä kerrotuista haasteista muodostettiin nelikenttä havainnollistamaan näiden 

muuttujien välistä suhdetta. Vasemmalla pystyakselilla ovat resurssit, joiden määrä 

kasvaa ylöspäin edetessä. Vasemmalla vaaka-akselilla ovat puolestaan relevantit 

tiedonjakomenetelmät, jotka paranevat oikealle siirryttäessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Nelikenttäanalyysi 

5.2.9 Haaste 9: puutteelliset mittarit 

Haastateltavilta kysyttiin, ovatko käytössä olevat mittarit luotettavia vai antavatko ne 

virheellistä tietoa. Haastateltavien vastaukset ovat yhdenmukaiset. Kukin toteaa, 

että mittareita on käytössä, mutta ne antavat yleensä vain suuntaa antavaa tietoa, 

koska asiat ovat vaikeasti mitattavissa. Täten mittareiden tuloksiin on syytä 

suhtautua varauksella. 
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”Meillä mittareita on esimerkiksi työmäärämittarit. Virheellisiä mittareita 

on, mutta asiat ovat siinä määrin vaikeasti mitattavissa, että ne jäävät 

aina keskustelun varaan. Virastojen välisissä vertailuissa, meillä on 

taloudellisuus- ja tuottavuusluvut. Niistäkään ei välttämättä oikeita lukuja 

saada suurten rakenteellisten erojen vuoksi. Virheellisiksi niitä ei 

kuitenkaan voi sanoa suoraan. Lainkäyttö on vaikeasti mitattavaa 

ylipäätään. Laatumittariahan ei ole olemassa tähän. Käsittelyaikoja 

mitataan myös talotasolla, yksittäisellä tasolla pitää tietyllä 

varovaisuudella suhtautua siihen.” (Haastateltava 1)  

”…tosiasiallista osaamisentasoa, sitä ei pystytä mittaamaan”. 

(Haastateltava 1) 

”Mittareita on niin hirveän vaikea luoda, jotta ne olisivat yhteisesti ja 

yleisesti hyväksyttyjä. Kaikessa inhimillisessä toiminnassa mittareiden 

tarkkuus on heikko. Lautakunnassa on yritetty saada 

pisteytysjärjestelmää, mutta ei ole mennyt läpi. Kaikki pitävät kiinni 

omastaan eikä pystytä luomaan edes karkeata mittaria ilman, että se 

sanellaan.” (Haastateltava 2) 

”Meillä oli viime marraskuussa oman talon sisäinen työajanseuranta ja 

aika hyödyllinen olikin... Johtamisen kannalta keskeisin tieto on, mitä 

tehdään ja kuinka paljon… Siinä mittarit ovat heikot.” (Haastateltava 5) 

Kirjallisuuskatsauksessa virheelliset mittarit on tunnistettu tietojohtamistyön 

haasteeksi. Tältä osin tutkimustulos vastaa kirjallisuuskatsauksessa esitettyä.  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto tutkimustuloksista. Lisäksi luvussa selvitetään, 

miten tutkimuksen aineisto voidaan liittää aikaisempaan tutkimukseen ja mitä uusia 

löydöksiä aineiston perusteella voidaan tuoda tietojohtamisen haasteita 

käsittelevään tieteelliseen keskusteluun. Tutkimuksentekijä esittää myös 

toimenpidesuosituksia lainkäyttöelinten toiminnan tehostamista varten. Lopuksi 

esitetään jatkotutkimusehdotuksia tutkittavan teeman aihepiiriin liittyen sekä 

loppusanat. 

6.1 Yhteenveto 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata johdantoluvussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Tämän Pro Gradu -tutkielman päätutkimuskysymyksenä oli: 

Mitkä ovat lainkäyttöelinten johtajien tietojohtamistyössä kohtaamat haasteet? 

Alatutkimuskysymyksinä olivat puolestaan: Minkälaiset kelpoisuusvaatimukset 

lainsäädäntö asettaa lainkäyttöelimen johtajalle? Millä tavalla oikeusministeriö 

tukee lainkäyttöelimen johtajan johtamiskoulutusta? Miten lainkäyttöelimen 

ominaispiirteet vaikuttavat tietojohtamiseen? Kysymyksiin vastataan teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimuksessa kerätyn empiirisen aineiston tuloksien perusteella. 

Lainsäädäntö asettaa lähes kaikille lainkäyttöelinten johtajille tiukat 

kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat: ylempi oikeustieteellinen koulutus ja 

johtamistaito. Lainsäädännön ja lain esitöiden perusteella ei ilmennyt, mitä 

johtamistaidolla tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Haastateltavat kertoivat, että 

johtamistaidon vaatimuksella tarkoitetaan tällä hetkellä käytännössä sitä, että 

johtajan virkaan valittu on suorittanut esimerkiksi oikeusministeriön tarjoaman 

johtamiskoulutuskokonaisuuden. Haastateltavat kuitenkin painottivat, että 

johtamistaidon vaatimus elää ajan mukana. Aikaisemmin virkaan on saatettu valita 

henkilö, jolla ei ole ollut lainkaan täydennyskoulutuksen tai työkokemuksen avulla 

saavutettua johtamistaitoa. Valtaosa haastateltavista katsoi, että johtamisosaamista 

painotetaan valintakriteerinä riittävästi, koska siitä on lain tasoinen säännös.   

Haastateltavien vastauksista ilmeni, että oikeusministeriö tarjoaa lainkäyttöelinten 

johtajille ja johtajiksi haluaville johtamiskoulutusta. Huomionarvoista on, että 

valtaosa johtajista oli tyytymättömiä oikeusministeriön tarjoamaan koulutukseen. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että johtamiskoulutus ei tähtää 
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riittävästi sisältönsä puolesta lainkäyttöelinten johtamiseen. Johtamiskoulutus ei 

sisällä lainkaan tietojohtamista. Tuomioistuinten johtajat kokivat saavansa tukea 

johtajien välisestä yhteistyöverkostosta. Lautakuntien johtajien välillä vastaava 

tukiverkosto puuttui. 

Siirryttäessä arvioimaan lainkäyttöelinten tietojohtamistyön haasteita tarkemmin on 

huomioitava organisaation perustehtävä ja erityispiirteet, jotka vaikuttavat 

kirjallisuuskatsauksen ja tutkimustulosten mukaan organisaation tietojohtamistyön 

haasteisiin. Tutkimustulokset osoittivat, että kolme viidestä johtajasta kokee 

lakimiesasiantuntijatyön ja johtamistyön yhteensovittamisessa haasteita. Haasteet 

aiheutuvat yleensä kahden erilaisen tehtävänkuvan yhteensovittamisesta. Tulosten 

mukaan viraston koko on verrannollinen johtamistyön määrään ja osittain myös 

tietojohtamistyössä koettuihin haasteisiin. 

Neljä viidestä vastaajasta yksilöi tiedon kasvavan määrän ja vanhentumisen 

haasteeksi. Lainkäyttöelinten tapauksessa tiedon kasvava määrä johtuu siitä, että 

lakeja säädetään paljon. Lainkäyttöelinten osalta on olennaista ymmärtää, että 

lainsäädännössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat kerralla lähes kaikkeen 

soveltamisen kohteena olevaan tietoon, kuten esitöihin, oikeuskäytäntöön, 

kirjallisuuteen ja henkilökuntaa varten laadittuihin ohjeisiin. Lainkäyttöelinten 

erityispiirteisiin kuuluu lisäksi se, että yhdessä sovellettavassa laissa tapahtuvat 

muutokset saattavat vaikuttaa esimerkiksi 20 muun lain säännökseen. Tämän 

johdosta tiedon määrän kasvu ja vanhentuminen ovat merkittävä haaste 

nimenomaan tuomioistuimissa ja lautakunnissa. Vastaavaa tiedon vanhentumisen 

ketjuuntumista on harvemmin todettavissa muiden alojen organisaatioiden kohdalla. 

Lainkäyttöelimissä tunnistettiin haasteena tiedon saatavuus ja paikallistettavuus. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että organisaatio ei aina tiedä tarkalleen, missä tarvittava 

tieto organisaatiossa sijaitsee. Toisaalta saatetaan tietää, missä tietolähteessä tieto 

sijaitsee, mutta esimerkiksi kyseistä kirjaa ei ole hankittu organisaation kirjastoon. 

Kirjallisuuskatsauksessa esitettiin, että menestyksekäs tietojohtaminen edellyttää 

sitä, että johtajalla on tarvittava tieto saatavilla oikeaan aikaan. Tämä ei toteudu 

täysin lainkäyttöelinten kohdalla.  
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Kirjallisuuskatsauksessa organisaatioiden tietojohtamisen haasteeksi tunnistettiin 

tiedon aktiivinen välttely. Tätä ei koettu lainkäyttöelinten haasteeksi. 

Lainkäyttöelinten haasteeksi yksilöitiin puolestaan vastaanottajatahon eli yksittäisen 

virkamiehen passiivisuus tiedon vastaanottamisessa. Tiedon varastoinnissa nousi 

esille epävirallisten keskustelujen tallentamisen puute, josta seuraa arvokkaan 

hiljaisen tiedon katoaminen organisaatiosta. 

Alan kirjallisuudessa todettiin, että organisaatioiden suurimpana haasteena 

nähdään tiedon tehoton ja puutteellinen jakautuminen organisaatiossa. 

Lainkäyttöelinten johtajat olivat haastattelutulosten perusteella sinänsä tyytyväisiä 

tiedon jakamiseen, mutta siinä todettiin olevan kehitettävää. Johtajat kokivat, että 

organisaatiot tarvitsisivat lisäresursseja, jotta henkilökunnalla olisi tosiasiallisesti 

aikaa tiedon jakamiseen. Tiedon jakamisessa nähtiin haasteena lainkäyttöelinten ja 

tuomareiden riippumattomuuden vaatimus. Tietoa ei voida suoranaisesti jakaa ja 

kohdentaa ratkaistavana olevaan oikeustapaukseen. Lainkäyttöelinten välinen 

tiedonjako oli lähinnä yksittäisten virkamiesten vastuulla. 

Tietojohtamista käsittelevässä kirjallisuudessa ja haastattelutuloksissa yksilöitiin 

haasteena virheelliset mittarit. Lainkäyttöelimissä virheellisten mittareiden todettiin 

johtuvan osittain organisaation perustehtävästä. Esimerkkinä mainittiin tuomareiden 

tekemien tuomioiden laadun mittaaminen, jota on vaikea mitata. Lisäksi 

merkittävänä haasteena todettiin tuomioistuinten ja lautakuntien käytössä olevat 

puutteelliset ja epäluotettavat atk-järjestelmät.  

Tutkimustulosten perusteella lainkäyttöelinten tietojohtamistyön merkittävimmät 

haasteet voidaan tiivistää oheiseen taulukkoon: 
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1. Lainsäädännön määrä 

2. Oikeuslähteiden saatavuus ja paikallistettavuus 

3. Lainsäädännön muutokset 

4. Tiedon vastaanottamisen passiivisuus 

5. Puutteelliset ja epäluotettavat atk-järjestelmät  

6. Tiedon hankkiminen yksilön vastuulla 

7. Tiedon varastointi ja soveltaminen 

8. Tiedon jakamisen organisointi ja resursointi 

9. Puutteelliset mittarit 

 

Taulukko 4. Lainkäyttöelinten tietojohtamistyön haasteet 

Tutkimustulokset osoittavat, että lainkäyttöelinten johtajat kohtaavat useita 

tietojohtamistyön haasteita. Lainkäyttöelimillä on yhteisiä haasteita muilla aloilla 

toimivien organisaatioiden kanssa, mutta osa haasteista johtuu nimenomaan 

tuomioistuinten ja lautakuntien ominaispiirteistä.  

6.2 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen voidaan katsoa vastanneen sille asetettuja tavoitteita. 

Tutkimustulosten avulla saatiin arvokasta tietoa lainkäyttöelinten tietojohtamisesta 

ja siinä esiintyvistä haasteista. Lainkäyttöelinten perustehtävä ja erityispiirteet 

vaikuttavat niiden tietojohtamistyössä kohtaamiin haasteisiin. Todetut haasteet 

heikentävät osaltaan lainkäyttöelinten toiminnan tehokkuutta. Tämän johdosta on 

tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi. 
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Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraavat toimenpidesuositukset: 

1. Mitä suurempi virasto on, sitä enemmän johtajalta on edellytettävä 

johtamistaitoa. 

2. Oikeusministeriön on kehitettävä johtamiskoulutusta, jotta se vastaa 

paremmin lainkäyttöelinten tarpeita. 

3. Lautakuntien johtajien välistä yhteistyötä on kehitettävä. 

4. Oikeuskirjallisuuden saatavuutta tulisi lisätä siten, että oikeuskirjallisuus 

siirtyy sähköiseen muotoon. 

5. Asianhallintajärjestelmiä ja mittareita on kehitettävä vastaamaan 

paremmin lainkäyttöelinten tarpeita. 

6. Hiljaista tietoa on muutettava systemaattisemmin näkyvään ja 

tallennettavaan muotoon. 

7. Johtajan on kannustettava kaikkia organisaation jäseniä jakamaan 

aktiivisesti tietoa ja seurattava tiedon jakamisen toteutumista.  

8. Tiedon jakamismenetelmiä lainkäyttöelinten välillä on kehitettävä. 

 

Taulukko 5. Toimenpidesuositukset 

Tämä tutkimus täydentää tietojohtamistyössä kohdattujen haasteiden 

tutkimuskenttää suomalaisten lainkäyttöelinten näkökulmasta. Lainkäyttöelinten 

ominaispiirteet, kuten puolueettomuuden vaatimus tuovat uusia näkökulmia 

haasteiden yksilöinnin ja ymmärtämisen kautta. 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena olivat ratkaisuja antavien lainkäyttöelinten 

johtajat ja heidän näkemyksensä tietojohtamistyön haasteista. Haastattelukutsu 

lähetettiin yhteensä seitsemällä johtajalle, joista viisi osallistui haastatteluun. 

Ensimmäisenä jatkotutkimusehdotuksena onkin toteuttaa tutkimus siten, että 

tutkimusta varten pyrittäisiin haastattelemaan kaikki Suomen lainkäyttöelinten 

johtajat. Näin saataisiin laaja otos tietojohtamistyössä kohdatuista haasteista. 

Tällöin myös tämän aineiston tutkimustuloksia päästäisiin testaamaan 

suhteuttamalla tulokset laajempaan aineistoon.  
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Toisena jatkotutkimusehdotuksena esitetään, että tutkimusta laajennetaan 

osastonjohtajiin. Tällöin saataisiin kaikkien johtamistyöstä vastaavien henkilöiden 

näkemys esille. Lainkäyttöelinten johtajien lisäksi tutkimusta voisi laajentaa 

koskemaan oikeusministeriön koulutuspalveluista vastaavaan tahoon. Täten 

oikeusministeriö pääsisi esittämään oman näkemyksensä tarjottavan 

johtamiskoulutuksen määrästä ja laadusta perusteluineen. Jotta lainkäyttöelinten 

johtajien valintaan vaikuttavista kriteereistä saisi tarkempaa tietoa, olisi hyödyllistä 

haastatella johtajien valinnasta päättävää elintä. Siten pääsisi paremmin sisälle 

valintakriteerejä koskevien säännösten tulkinta- ja soveltamistyöhön.    

Kolmantena jatkotutkimusehdotuksena tuodaan esille oikeudellisen johtamisen ja 

sen erityispiirteiden tutkiminen tietojohtamista laajemmassa kontekstissa. 

6.4 Loppusanat 

Johtotehtävässä toimiminen on vastuullinen tehtävä, sillä johtaja vaikuttaa omalla 

työllään kaikkien alaistensa työntekoon välittömästi tai vähintäänkin välillisesti. 

Julkiselle sektorille on tuotu johtamisoppeja yksityiseltä puolelta ja olisi toivottavaa, 

että tämä kehitys jatkuisi. Olisi tärkeää, ettei johtoasemaan oikeuttavia virkoja enää 

nähtäisi palkintona menestyksekkäästä asiantuntijaurasta, vaan johtajilta 

edellytettäisiin myös julkisella sektorilla lain mukaisesti johtamistaitoa.  

Tutkimuksentekijä jää innolla odottamaan tulevaa kehitystä. Tämä Pro Gradu -

tutkielma päätetään sanoihin:   

”Johtajaksi ei synnytä. Johtajaksi kasvetaan. Se tapahtuu samalla 

periaatteella kuin mikä tahansa kasvu…kovalla työllä.” -Vince Lombardi. 
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LIITE 1 HAASTATTELUKYSYMYKSET  

 

TEEMA 1. Haastateltavan taustatiedot 

- Titteli 

- Tehtävänkuva 

- Koulutus 

- Työkokemus 

 

TEEMA 2. Johdettavan organisaation taustatiedot 

- Organisaatiorakenne 

- Henkilöstöluokat 

- Henkilökunnan kokonaismäärä 

- Lakimiesten määrä 

- Organisaation erityispiirteet 

 

TEEMA 3. Johtajan kelpoisuusvaatimukset 

- Painotetaanko johtajan kelpoisuusvaatimuksissa riittävästi 

johtamisosaamista? 

- Miten työpäivät jakautuvat ajallisesti lakimiesasiantuntijatyön ja 

johtamistyön välillä? 

- Onko johtajalla riittävästi aikaa keskittyä johtamistyöhön? 

- Onko lakimiesasiantuntijatyön ja johtamistyön yhdistämisessä haasteita? 

Jos on, mitä? 

- Kuinka paljon oikeusministeriö tarjoaa johtamiskoulutusta vuosittain? 

Tarjotaanko tietojohtamisen koulutusta? 

- Koetko saavasi riittävästi koulutusta johtamistyöhön?  

 

TEEMA 4. Organisaation ydintieto 

- Mikä on organisaation toiminnan kannalta tärkeintä tietoa? Onko se 

näkyvää vai hiljaista tietoa? 

- Miten organisaatiossa tunnistetaan, mitä tiedetään? 

- Mitä organisaation pitäisi tietää nyt ja tulevaisuudessa? 

- Mitkä ovat organisaation tärkeimmät atk-järjestelmät/asianhallintaohjelmat?  

- Kuinka nopeasti ja helposti järjestelmästä voi etsiä tietoa? 
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- Mitkä ovat järjestelmien/ohjelmien heikkoudet? 

- Miten järjestelmiä tulisi muuttaa, jotta relevantin tiedon saatavuus 

helpottuisi?  

 

TEEMA 5. Tietojohtaminen 

Tiedon hankkiminen ja luominen 

- Mistä organisaatio hankkii tarvitsemaansa tietoa? 

- Miten tietoa hankitaan? 

- Luoko organisaatio uutta tietoa? Miten? 

- Minkälaisin toimenpitein johto ohjaa tiedon hankkimista? 

 

Tiedon organisointi ja varastointi 

- Missä organisaatio säilyttää tietoa, erityistä ydintietoa? 

- Miten tieto on organisoitu? 

- Miten tieto saadaan tarvittaessa käyttöön? 

 

Tiedon jakaminen ja soveltaminen  

- Miten tietoa sovelletaan organisaation toiminnassa? 

- Kuinka tärkeänä pidät tiedon jakamista asteikolla 1-10? 

- Minkälaiset menettelyohjeet organisaatiossa on tiedon jakamisen suhteen? 

- Ketkä vastaavat tiedon jakamisesta? 

- Mitä tietoa erityisesti jaetaan? 

- Miten tietoa jaetaan (tiedonjakomenetelmät)? 

- Mitä menetelmiä tiedon jakamisessa käytetään? 

- Kannustetaanko organisaatiossa henkilökuntaa jakamaan tietoa? Millä 

tavalla? 

- Seurataanko tiedon jakamisen toteutumista aktiivisesti? Miten? 

- Palkitaanko henkilökuntaa tiedon jakamisesta? Miten? 

 

TEEMA 7. Tietojohtamisen haasteet 

- Nimeä lainkäyttöelimen johtamisen yleisimmät haasteet? 

- Aiheutuuko valtavasta tietomäärästä haasteita? Mitä haasteita? 

- Aiheutuuko tiedon vanhenemisesta ja uusiutumisesta haasteita? Mitä 

haasteita? 
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- Onko päätöksenteon tukena kaikki tarvittava tieto? 

- Vastaanotatko usein epäolennaista tai ristiriitaista tietoa päätöksentekoa 

varten? Miksi? 

- Oletko havainnut, että informaatiota ja disinformaatiota olisi hyödynnetty 

organisaatiossa vallan välineenä? 

- Oletko havainnut, että organisaatiossa pyrittäisiin aktiivisesti välttämään 

tietoa? Miten? 

- Mitkä ovat tiedonkulussa esiintyvät merkittävimmät pullonkaulat? 

- Mittareista on tullut yleinen johtamisen väline julkisella sektorilla, sillä niiden 

avulla johtaja saa tärkeää tietoa. Onko organisaatiossa havaittu 

puutteellisesti toteutettuja mittareita ja ovatko ne antaneet virheellistä 

tietoa? 

- Oletko havainnut tiedon epäsymmetriaa? 

- Aiheuttaako tiedon sisäistäminen ja soveltaminen organisaatiossa 

haasteita? 

- Mitä haasteita on ilmennyt tiedon hankinnassa? 

- Mitä haasteita on ilmennyt tiedon jakamisessa? 

 

 

 

 

 


