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The aim of the study was to find out what kind of opportunities knowledge 
management provides to a public organization and what knowledge management 
requires from organization. A qualitative case study shows that knowledge 
management can have several significant positive impacts on public organization 
activities, and that is why public organizations have begun to pay attention to 
knowledge management. 

The most important benefits that can be achieved through knowledge management 
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Alkusanat 

Nyt päättymässä oleva tutkimusprojektini on ollut monin tavoin mielenkiintoinen, 
mutta myös haastava projekti, joka on vienyt viimeisen puolen vuoden aikana 
huomattavasti huomiotani muilta tärkeiltä asioilta kuten harrastuksilta, ystäviltä ja 
perheeltä. Toisinaan projektista selviäminen kohtuullisessa ajassa uuden työn 
ohella on tuntunut lähes mahdottomalta, mutta huonojen hetkien jälkeen olen 
kokenut suuria onnistumisen iloja jatkaessani sinnikkäästi eteenpäin ja 
huomatessani sivumäärän lisääntyvän kiihtyvällä vauhdilla. Tämä projektin myötä 
olen oppinut, miten paljon tehokkaita työtunteja on käytettävissä klo 16 ja 
nukkumaanmenoajan välillä.  

Haluan osoittaa syvimmät kiitokseni perheelleni, Akille, Outille, Teuvolle, Topille ja 
Misalle, saamastani tuesta ja kannustuksesta. Isä ja äiti, ansaitsette suurimman 
kiitoksen siitä, että olette neuvoneet, kannustaneet ja tarjonneet taloudellista tukea 
koko opiskeluaikani ajan. Olette aina luottaneet siihen, että onnistun. Viisi vuotta 
sitten vanhempieni ostama valmennuskurssi auttoi minua pääsemään 
opiskelemaan unelma-alaani. Muistan isäni sanoneen tuolloin, ettei hän usko, että 
rahalle voisi koskaan löytyä parempaa sijoituskohdetta. Nyt kun poistun yliopistosta 
mukanani valtava määrä hauskoja muistoja, uusia ystäviä, tietoa ja osaamista 
tiedän hänen olleen oikeassa.   

Haluan esittää syvimmän kiitokseni myös tutkimukseni ohjaajalle Pasi Tuomiselle 
arvokkaista näkökulmista tutkimukseeni. Ilman apuasia tutkimukseni laatu olisi 
huomattavasti nykyistä heikompi. Kiitos kuuluu myös case-organisaationa toimivalle 
kunnalle ja kaikille, jotka näkivät vaivaa vastatessaan haastattelukysymyksiin. 
Vertaistuesta haluan kiittää rakasta ystävääni Anniinaa, kenen kanssa yhdessä 
podimme stressiä ja juhlimme onnistumisia projektin aikana.  

Yksi tavoite ja unelma on nyt toteutunut, ja voin onnellisena siirtyä kohti työelämän 
haasteita. 

Satu Pellinen 

Lappeenranta 31.8.2017 



Sisällysluettelo 

1. JOHDANTO ................................................................................................................................. 7 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet ...................................................................................... 9 

1.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset ..................................................................................... 10 

1.3 Teoreettinen viitekehys ....................................................................................................... 10 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset .................................................................................... 12 

2. JULKINEN JOHTAMINEN ...................................................................................................... 14 

2.1 Kuntien toiminta, palvelutuotanto ja strateginen johtaminen ........................................ 14 

2.1.1 Kuntien toiminta ja palvelutuotanto ........................................................................... 14 

2.1.3 Strateginen johtaminen ja menestyvä kunta ........................................................... 16 

2.1.4 Kunnan toiminnan haasteet ....................................................................................... 19 

2.2 Julkinen johtaminen ............................................................................................................. 20 

2.3 Uusi julkisjohtaminen .......................................................................................................... 23 

3. TIETOJOHTAMINEN JULKISISSA ORGANISAATIOISSA ............................................. 26 

3.1 Tiedon määritelmä ............................................................................................................... 26 

3.2 Tietojohtamisen käsite ja prosessit ................................................................................... 27 

3.1.2 Tiedon luominen .......................................................................................................... 30 

3.1.3 Tiedon jakaminen ........................................................................................................ 31 

3.1.4 Tiedon varastoiminen.................................................................................................. 32 

3.2 Tietojohtaminen julkisissa organisaatioissa ..................................................................... 33 

4. TIETOJOHTAMISEN MAHDOLLISUUDET JA EDELLYTYKSET JULKISESSA

ORGANISAATIOSSA .................................................................................................................. 37 

4.1 Tietojohtamisen tarve, hyödyt ja edellytykset julkisessa organisaatiossa .................. 37 

4.2 Tietojohtamisen haasteet ................................................................................................... 42 

4.3 Tiedon jakamista tukeva organisaatiokulttuuri ................................................................ 44 

4.3 Jatkuvasti oppiva organisaatio........................................................................................... 48 

4.4 Laadukas päätöksenteko .................................................................................................... 52 

4.5 Lisääntynyt innovatiivisuus ................................................................................................. 54 

4.6 Kyky tunnistaa toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset............................. 58 

4.7 Teknologian älykäs hyödyntäminen .................................................................................. 61 

5. TUTKIMUSMENETELMÄT ..................................................................................................... 63 

5.1 Tutkimusprosessi ................................................................................................................. 63 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu ........................................................................... 63 

5.3 Case-organisaatio ja haastateltavat ................................................................................. 65 

5.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti ............................................................................ 65 



6. EMPIIRINEN TUTKIMUS TIETOJOHTAMISEN MAHDOLLISUUKSISTA JA

EDELLYTYKSISTÄ KUNNASSA .............................................................................................. 67 

6.1 Kunnan menestyksekkään johtamisen edellytykset ja tulevaisuuden haasteet......... 67 

6.2 Tiedon ja osaamisen rooli kunnassa ................................................................................ 70 

6.3 Tietojohtaminen ja innovaatiojohtaminen osana kunnan johtamisjärjestelmää ......... 72 

6.4. Yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa ............................................................. 74 

6.5 Luovuus ja innovatiivisuus .................................................................................................. 76 

6.6 Organisaatiokulttuuri ja tiedon jakaminen ........................................................................ 78 

6.7 Oppiva kunta ........................................................................................................................ 81 

6.8 Päätöksenteko ja tietojärjestelmät .................................................................................... 84 

6.9 Toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutosten ennakointi ................................... 86 

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................ 88 

7.1 Yhteenveto ............................................................................................................................ 88 

7.1.1 Tietojohtamisen ilmeneminen julkisessa organisaatiossa ......................................... 88 

7.1.2 Tietojohtamisen toimenpiteitä vaikeuttavat tekijät ....................................................... 91 

7.1.3 Tietojohtamisen hyödyntämisen edellytykset ............................................................... 94 

7.1.4 Tietojohtamisen tarjoamat mahdollisuudet ................................................................... 98 

7.2 Johtopäätökset ................................................................................................................... 103 

7.3 Jatkotutkimustarpeet ......................................................................................................... 105 

LÄHTEET ..................................................................................................................................... 106 

LIITTEET: 

Liite 1. Haastattelurunko 



KUVIOLUETTELO 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Kuvio 2. SECI-malli tiedon luomiseen 

Kuvio 3. Tietojohtamisen päätehtävät kunnan ydinpalveluissa 

Kuvio 4. Työssä oppimisen keinot yksilön näkökulmasta 

TAULUKKOLUETTELO 

Taulukko  1. Kuntien keskeisimmät strategiavaihtoehdot 

Taulukko  2. Menestyneen kunnan tunnusmerkit 

Taulukko  3. Tietojohtamisen nykytilan analyysiin liittyvät keskeisimmät 
aaaaaaiaaaakysymykset 

Taulukko  4. Ohjeet julkisten organisaatioiden johdolle menestyksekkääseen  
aaaaaaaaaatietojohtamiseen 

Taulukko  5. Tiedon jakoa koskevaan motivaatioon vaikuttavat tekijät case-
aaaaaaaaaaorganisaatiossa 

Taulukko  6. Tietojohtaminen julkisessa organisaatiossa 

Taulukko  7. Tiedon jakamista tukevan organisaatiokulttuurin ominaispiirteet 

Taulukko  8. Tietojohtamisen hyödyt organisaatio- ja yksilötasolla 

Taulukko  9. Tutkijan arvio jatkotutkimustarpeista 



7 

1. JOHDANTO

Kansainvälisessä mittakaavassa suomalaisen kunnallishallinnon voidaan nähdä 

olevan maailman parhaita: se on professionaalinen ja tietyssä mielessä hyvin 

järkiperäisesti toimiva järjestelmä, jota ei vaivaa korruption tyyliset ongelmat 

(Anttiroiko et al., 2007, 7). Kuntien palvelutuotannon tehokkuuteen liittyy kuitenkin 

monin osin ongelmia, ja tasapainon löytäminen kuntalaisten ja työntekijöiden 

näkökulman sekä taloudellisen tehokkuuden välillä on vaikeaa (Nakari & Sjöblom, 

2009, 5). Von Bruun (2005, 8) mukaan uudet palveluiden tuotantotavat ja 

tuottavuuden kasvattaminen ovat välttämättömiä, sillä Suomen tämänhetkinen 

työllisyysaste ei riitä nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, kun 

huoltosuhde heikentyy. Kuntien kehittämispotentiaali on valtava, mutta 

kehittäminen, sen suuntaaminen ja kohdentaminen ei onnistu ilman tietoa 

(Valtiovarainministeriö, 2013, 14). Jotta asukkaiden lisääntyneet perustarpeet 

voidaan tyydyttää niukkenevilla aineellisilla resursseilla, tarvitaan uutta tietoa, uusia 

ajatuksia, luovuutta ja innovatiivisuutta (Ahokas, 2009, 14).  

Myös yhteiskunnan tietovaltaistuminen on haaste julkisille organisaatioille (Jalonen, 

2007, 103). Nykyisessä tietoyhteiskunnassa julkisten organisaatioiden menestys on 

yhä enemmän kiinni siitä, kuinka tehokkaasti organisaation sisäisiä ja ulkoisia 

tietoresursseja kyetään hyödyntämään (Anttiroiko, 2000, 19). 

Informaatioteknologian tuomiin tiedonhallintaa koskeviin mahdollisuuksiin ja 

haasteisiin vastatakseen julkisilla organisaatioilla on oltava tietojohtamiseen liittyvää 

kyvykkyyttä, joka mahdollistaa tiedon luomisen, varastoinnin, järjestämisen, 

hyödyntämisen ja integroinnin (Kammani & Date, 2009). Tietojohtamisen 

menetelmät yhdessä tietojärjestelmien kanssa mahdollistavat sen, että oikea tieto 

saadaan oikealle henkilölle oikeaan aikaan, mikä puolestaan mahdollistaan 

organisaation toiminnallisten prosessien suunnittelun ja inhimillisten resurssien 

hyödyntämisen (Hlupic et al., 2002, 92). 

Tietojohtaminen (Knowledge Management, KM) nousi suosituksi tutkimusaiheeksi 

tieteellisessä kirjallisuudessa 1990-luvulla ja sen jälkeen aiheesta on tehty lukuisia 
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tutkimuksia liittyen esimerkiksi tietojohtamisen prosesseihin, kriittisiin 

menestystekijöihin sekä tietojohtamisen ja erilaisten organisaation suorituskykyä 

kuvaavien tekijöiden suhteeseen (Aktürk & Kurt, 2016, 739). Carrion et al. (2017, 1) 

mukaan viime vuosien aikana tietojohtamisen on ollut erityisen laajasti tutkittu aihe 

johtamisen tutkimuskentässä. Syynä tietojohtamisen alati kasvavaan suosioon on 

se, että nykyaikaisia tietojärjestelmiä hyödyntämällä tiedon tuottaminen, 

kehittäminen, jakaminen ja tallentaminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin 

(Hlupic et al., 2002, 91). Tietojohtaminen tarjoaa käsitteitä ja malleja, joiden avulla 

tiedon eri muotoja ja tiedon roolia organisaatiossa voidaan kuvata ja ymmärtää, 

johtamisen malleja tiedon hallintaan sekä järjestelmäosaamista tietojohtamisen 

käytännön toteutukseen (Laihonen et al., 2013, 7).   

 

Litvajn ja Stancekovan (2013, 468) mukaan tietojohtamisen käsite on omaksuttu   

pääasiassa suurissa yrityksissä, vaikka pienten ja keskisuurten organisaatioiden 

kansantaloudellinen merkitys huomioon ottaen, tietojohtaminen ansaitsisi huomiota 

myös pienemmissä organisaatioissa. Dennerin ja Diazin (2013, 7) mukaan 

tietojohtaminen on liitetty yksityisiin organisaatioihin, vaikka sen avulla voidaan 

saavuttaa yhtä lailla hyötyjä myös julkisissa organisaatioissa. Tietojohtamisen 

soveltamista kunnissa näyttää olevan tutkittu toistaiseksi vähän. Ei ole yleistä 

teoriaa siitä, miten ja miksi kunnat hyödyntävät tietojohtamista.   

 

Kuitenkin kiinnostus julkisten organisaatioiden tietojohtamista kohtaan on kasvussa, 

vaikka tieteellinen tutkimus on vielä rajallista (Edge, 2005, 42). Periaatteessa 

tietojohtamisen käsite ei ole julkisissa organisaatioissakaan uusi, vaan 

tietojohtaminen on aina ollut joko tarkoituksenmukaisesti tai tahattomasti 

integroituna organisaatioiden toimiin osana strategiaa, suunnittelua ja 

toimeenpanoa (Riege & Lindsay, 2006, 24). Kuitenkaan organisaatiot, joissa on 

käytössä tietojohtamisen toimenpiteitä ilman tietoa tai tietoisuutta tietojohtamisesta 

ja sen prosesseista eivät voi hyötyä toimenpiteistä täysin tai ollenkaan (Cong & 

Pandya, 2003, 25).  
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Kokonaisvaltaisen tietojohtamisen merkitys julkisessa organisaatiossa on suuri, sillä 

tietojohtaminen mahdollistaa sen, että yhteisö voi menestyä ja kasvattaa 

elinkelpoisuuttaan saamalla ihmiset ja instituutiot toimimaan älykkäämmin, mikä 

puolestaan parantaa asukkaiden hyvinvointia (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 97). 

Tietojohtamisen kehittäminen, koskien etenkin hallinnon rajat ylittävää tiedonkulkua, 

keskenään keskustelevia tietojärjestelmiä sekä tiedon parempaa hyödyntämistä on 

lupaava keino julkisten organisaatioiden ja julkisten palvelujen tuottavuuden ja 

vaikuttavuuden lisäämiseksi (Jalonen, 2015, 40). Tietojohtamisen kehittämisellä 

saadaan olennaista taloudellista ja toiminnallista hyötyä kunnille, ja oikein 

toteutettuna tietojohtamisen toimenpiteistä saatavat hyödyt ovat moninkertaiset 

kustannuksiin verrattuna (Valtiovarainministeriö, 2013, 15). Tiedolla on keskeinen 

vaikutus yksilön ja sitä kautta koko organisaation suorituskykyyn, sillä yksilöiden 

tieto vaikuttaa organisaation innovatiivisuuteen, työn laatuun ja tarkkuuteen sekä 

auttaa ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan odottamattomissa tilanteissa 

(Matošková, 2016, 5). Tietojohtamisen käyttöönotolla mahdollistetaan kustannusten 

alentaminen sekä organisatorisen tehokkuuden ja laadun kasvattaminen (Edge, 

2005, 42-43).  

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia mahdollisuuksia tietojohtaminen 

tarjoaa julkiselle organisaatiolle sekä toisaalta, millaisia edellytyksiä tietojohtamisen 

hyödyntämiseen liittyy. Tutkimuksen toisena tarkoituksena on kartoittaa case-

organisaation tämän hetkinen tilanne koskien tietojohtamisen tasoa organisaatiossa 

sekä arvioida case-organisaatiossa tietojohtamiseen positiivisesti ja negatiivisesti 

vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa kattavat vastaukset 

myöhemmin esitettäviin tutkimuskysymyksiin, laajentaa ymmärrystä 

tietojohtamisesta julkisen organisaatioon kontekstissa sekä korostaa niitä 

mahdollisuuksia, joita tietojohtamisen hyödyntäminen antaa julkiselle 

organisaatiolle. 
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1.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Tutkimuksen tutkimusongelmana on, että organisaatiossa ei pyritä systemaattisesti 

hyödyntämään tietojohtamista. Organisaatiossa ei olla tietoisia siitä, millaiset tekijät 

vaikuttavat tietojohtamiseen organisaatiossa, mitä vaatimuksia tietojohtamisen 

toteuttaminen asettaa organisaatiolle tai millaisia hyötyjä sen avulla voidaan 

saavuttaa. Myös tietojohtamisen toimenpiteiden saattaminen käytäntöön aiheuttaa 

haasteita.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on:  

 ”Millaisia mahdollisuuksia tietojohtaminen tarjoaa julkiselle organisaatiolle?”  

 

Päätutkimuskysymystä tukemaan ja täydentämään on valittu kolme 

alatutkimuskysymystä. Alatutkimuskysymysten tarkoituksena on auttaa 

vastaamaan päätutkimuskysymykseen. Alatutkimuskysymyksiä ovat:  

1. ”Mitä tietojohtamisen hyödyntäminen edellyttää julkiselta organisaatiolta?” 

2. ”Mitkä tekijät vaikeuttavat tietojohtamisen toimintojen toteuttamista julkisessa 

organisaatiossa? ” 

3. ”Miten tietojohtaminen näyttäytyy julkisissa organisaatioissa?” 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on palvella aiemmin esitettyä 

tutkimusongelmaa ja tutkimuskysymyksiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

muodostuu julkisesta johtamisesta, tietojohtamisesta julkisissa organisaatioissa 

sekä tietojohtamisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä julkisessa organisaatiossa. 

Julkista johtamista käsittelevässä luvussa käydään ensin lyhyesti läpi kuntien 

toimintaa, palvelutuotantoa ja strategista johtamista, jonka jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan julkista johtamista ja siihen keskeisimmin vaikuttanutta uuden 

julkisjohtamisen suuntausta.  
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Julkista johtamista käsiteltäessä pyritään osoittamaan julkisen johtamisen 

erityispiirteet ja ero yksityisen organisaation johtamiseen. Julkisen johtamisen 

suuntauksista tässä tutkimuksessa on tuote esille uusi julkisjohtaminen (New Public 

Management, NPM), sillä sen voidaan nähdä olevan merkittävimmin julkiseen 

johtamiseen vaikuttanut suuntaus, joka on vaikuttanut niin Suomessa kuin 

kansainvälisestikin. Kuntien toimintaa ja julkista johtamista käsitellään tässä 

tutkimuksessa suhteellisen lyhyesti heti teorian alussa siksi, että lukija halutaan 

saada syventymään ensin julkisiin organisaatioihin, jotta hän voi tietojohtamista 

käsittelevissä luvuissa ymmärtää paremmin julkisen organisaation erityispiirteiden 

vaikusta tietojohtamiseen sekä tietojohtamisen tarjoamia mahdollisuuksia ja 

edellytyksiä julkisen organisaation näkökulmasta.  

 

Julkista johtamista seuraavassa luvussa tutkitaan tietojohtamista julkisissa 

organisaatioissa. Kyseinen luku lähtee liikkeelle tiedon käsitteen määrittelyllä, sillä 

tutkija kokee tiedon käsitteen ymmärtämisen olevan edellytys tietojohtamisen 

käsitteen ymmärtämiselle. Tiedon käsitteen määrittelyn jälkeen paneudutaan 

tietojohtamiseen ja sen prosesseihin. Tietojohtamisen prosesseista esitellään 

keskeisimmät: tiedon luominen, jakaminen ja tallentaminen. Tämän jälkeen 

siirrytään tutkimaan, miten tietojohtaminen näyttäytyy julkisissa organisaatioissa.  

 

Teoreettisen viitekehyksen pääpaino on luvussa neljä, jossa käsitellään sitä, 

millaisia mahdollisuuksia tietojohtaminen tuo julkiselle organisaatiolle ja, mitä 

näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii julkiselta organisaatiolta. 

Tietojohtamisen tuomiksi mahdollisuuksiksi on tunnistettu tiedon jakamista tukevan 

organisaatiokulttuurin luominen, jatkuvasti oppivan organisaation kehittäminen, 

laadukkaan päätöksenteon kehittäminen, innovatiivisuuden lisääminen, 

toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muutosten tunnistaminen ja 

teknologian älykäs hyödyntäminen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty 

kuviossa 1.   
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1.4 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset  

 

Tutkimuksen rakenne etenee teoriasta empiriaan ja johtopäätöksiin. Johdantoa 

seuraavassa teoriaosuudessa käsitellään kuntien toimintaa ja julkista johtamista. 

Tämän jälkeen siirrytään tietojohtamiseen, jota käsitellään ensin yleisellä tasolla ja 

sittemmin laajemmin julkisten organisaatioiden näkökulmasta. Viimeisessä 

teoriaosuudessa tutkitaan tietojohtamisen julkiselle organisaatiolle tuomia 

mahdollisuuksia ja tietojohtamisen hyödyntämisen edellytyksiä. Teorian jälkeen 

siirrytään käsittelemään edellä mainittuja teemoja case-organisaation 

näkökulmasta.   

 

Empiriaosuus alkaa tutkimusmenetelmien kuvauksella, jonka jälkeen siirrytään 

tutkimustuloksiin ja analyysiin. Tutkimusmenetelmien yhteydessä esitetään 

tutkimusprosessin eteneminen, tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu, tutustutaan 

lyhyesti case-organisaatioon ja haastateltaviin henkilöihin sekä arvioidaan 

tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Case-organisaatiosta käytetään nimitystä 

case-organisaatio X, jotta organisaatiota ei voi tunnistaa tästä tutkimuksesta. Myös 

haastateltavat henkilöt esiintyvät nimettöminä, eikä heistä esitetä yksilöidysti 

myöskään muita tietoja, kuten ikää, sukupuolta tai työtehtävää. Tutkimuksen 

Kuvio 1: Teoreettinen viitekehys 
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loppuun on koottu yhteenveto, jossa vastataan tutkimuskysymyksiin sekä 

johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet. Lähteet ja liitteet on esitetty tämän luvun 

jälkeen. 

 

Tutkimuksessa julkisella sektorilla ja kunnilla viitataan Suomen julkiseen sektoriin ja 

kuntiin. Julkisten organisaatioiden osalta tutkimuksessa on otettu huomioon myös 

sellaiset kansainväliset tutkimukset, jotka eivät viittaa suoraa tietyssä maassa 

toimiviin julkisiin organisaatioihin, vaan käsittelevät julkisia organisaatioita yleisesti, 

ja näin ollen julkisella organisaatiolla ei viitata vain Suomessa toimiviin julkisiin 

organisaatioihin. Tämä johtuu suomalaisista julkisista organisaatioista tehtyjen 

tutkimusten rajallisesta määrästä. Palvelutuotantoa käsitellään tässä tutkimuksessa 

lyhyesti osana kuntien toimintaa, minkä vuoksi tutkimuksessa ei pyritä esittämään 

kaikkia vaihtoehtoisia palvelutuotantotapoja, vaan tarkoituksena on antaa lukijalle 

kuva palvelutuotannosta yleisellä tasolla kunnan toiminnan ymmärtämiseksi.   

 

Julkista johtamista ja tietojohtamista käsitellään johtamisen näkökulmasta ja 

tietojohtamisen keinoin saavutettavat hyödyt sekä tietojohtamisen edellytykset 

painottavat organisaation näkökulmaa työntekijöiden näkökulman sijasta. Case-

organisaation osalta kunnan johtamista ja tietojohtamista käsitellään kunnan 

johtavien virkamiesten näkökulmasta, jota myös haastateltavat henkilöt edustavat. 

Tämän näkökulma voidaan nähdä tarkoituksenmukaisimpana, sillä tutkimuksessa 

tuodaan esille useita tietojohtamiseen liittyviä toimintoja, joihin liittyvät 

mahdollisuudet ja edellytykset liittyvät keskeisesti johdon toimintaan. 
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2. JULKINEN JOHTAMINEN 
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettista taustaa: kuntien toimintaa, 

palvelutuotantoa, strategista johtamista ja kuntien toiminnan haasteita. Julkisen 

johtamisen suuntauksista käsitellään uutta julkisjohtamisen, joka nähdään julkisen 

johtamisen vaikuttavimpana suuntauksena.  

 

2.1 Kuntien toiminta, palvelutuotanto ja strateginen johtaminen  
 

2.1.1 Kuntien toiminta ja palvelutuotanto  

 

Kunnallinen itsehallinto on Suomessa vahva ja siitä säädetään perustuslain 121 

§:ssä (Kuntaliitto, 2017). Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden 

hallinnon on perustuttava kunnan asukkaiden itsehallintoon (Kuntaliitto, 2017). 

Kuntien tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 

sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 

kestävällä tavalla (Kuntaliitto, 2016). Kunnan perustehtävien toteutuksen 

edellytyksenä on riittävä valtionosuuksien kautta tuleva rahoitus sekä kunnan 

verotulopohjan suotuisa kehitys (Majoinen et al., 2008, 11).  Kunnan toiminnalla ei 

pyritä yksittäisiin tuotteisiin ja tulossuorituksiin, vaan aikaansaamaan myönteistä 

vaikutusta asukkaiden hyvinvointiin sekä kuntayhteisön elinvoimaan ja 

tulevaisuuden näkymiin (Jäntti & Majoinen, 2009, 12). Kunnilla on vaikuttava rooli 

hyvinvointiyhteiskunnan järjestäjinä ja tuottajina, ja kunnissa tapahtuvat muutokset 

vaikuttavat merkittävästi koko yhteiskunnan toimivuuteen ja tulevaisuuteen (von 

Bruun, 2005, 8-13). 

 

Kuntalain mukaan kunto hoitaa itsehallinnon nojalla sille laissa säädetyt sekä sen 

itselleen ottamat tehtävät (Wiberg, 2005, 66). Suurin osa kuntien lakisääteisistä 

perustehtävistä liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen, teknisiin 

palveluihin ja yhteiskunnan rakentamiseen (Ahokas, 2009, 47). Järjestettävien 

palvelujen laajuus on kasvanut valtavasti kuntien alkuperäisistä tehtävistä niin 

määrällisesti kuin laadullisestikin (Rannisto et al., 2007 ,5). Kuntalaisten palvelujen 
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lisäksi kunta vastaa yhdyskuntarakenteen kehittämisestä, ympäristön 

viihtyvyydestä, elinkeinoelämän edellytysten luomisesta ja paikallisdemokratian 

toimivuudesta (Jäntti & Majoinen, 2009, 13). Elinkeinopolitiikalla luodaan 

työpaikkojen ja tulojen kautta edellytyksiä hyvinvoinnille, ja yritystoiminnan avulla 

kunta säilyy virkeänä ja elinvoimaisena (Jäntti & Majoinen, 2009, 8). Toimiva 

demokratia on kuntien toiminnan ydin ja elinehto (Majoinen et al., 2008, 11). 

 

Kunnalla on lainsäädännön nojalla vastuu sille osoitettujen ja sen itselleen ottamien 

palvelujen järjestämisestä, mutta kunnilla on nykyisin varsin suuri harkintavalta sen 

suhteen, miten se haluaa palvelut järjestää (Rannisto et al., 2007, 7).  Kuntien 

vastuu palvelujen tuottamisesta on siirtynyt vastuuksi palvelujen järjestämisestä, 

sillä palveluja ei ole pakko tuottaa itse, vaan kunta voi hankkia palveluja muilta 

palveluntuottajilta tehtäviensä hoitamiseksi (Kolehmainen, 2007, 10). Palvelujen 

tuotantotapojen kirjo on hyvin moninainen, ja pelkästään kuntien omaehtoinen 

tuotanto on järjestettävissä lukuisilla eri tavoilla (Hyvärinen & Lith, 2008, 14). Kunnat 

voivat tuottaa järjestämisvastuullaan olevat palvelut kuntakonsernin sisällä omissa 

organisaatioissaan, yhteistyössä naapurikuntien kanssa esimerkiksi 

kuntayhtymissä tai hankkimalla palvelut ulkopuolisilta tuottajilta kuten yksityisiltä 

yrityksiltä tai kolmannen sektorin järjestöiltä (Kuopila, 2008, 4). Palvelutuotannon 

uusimpana ilmiönä voidaan pitää viime vuosikymmenien aikana kehittynyttä kuntien 

ja yksityisen sektorin kumppanuutta (Komulainen, 2010, 132).  

 

Hyvärisen ja Lithin (2008, 7) mukaan kilpailuttaminen ja markkinoihin nojautuvat 

ratkaisut ovat lisääntyneet palvelutuotannossa viime aikoina, ja kunnan 

ulkopuolisille tuottajille on siirretty laajoja palvelukokonaisuuksia. Ulkoistamisella 

tarkoitetaan sitä, että kunta antaa palvelujen tuotantovastuun osittain tai kokonaan 

kunnan ulkopuolelle, mutta kunnalla säilyy lakisääteinen palvelujen 

järjestämisvastuu, viranomaisvastuu sekä valvontavelvollisuus esimerkiksi 

palvelujen laadusta ja saatavuudesta (Junnila & Fredriksson, 2012, 6). 

Ulkoistamisella tavoitellaan kustannustehokkuutta ja joustavuutta (Sydänmaalakka, 

2015, 60).  
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Tilaaja-tuottajamalli (purchaser-provider model) on esimerkki kuntien 

markkinasuuntautuneesta toimintatavasta, ja sen lähtökohtina ovat 

asiakaslähtöisyyden korostaminen, tuotannon tehokkuuden lisääminen ja edullinen 

kustannus-hyöty -suhde (Kolehmainen, 2007, 7-20). Tilaaja-tuottaja -mallilla 

viitataan tilaajan ja tuottajan organisatoriseen erottamiseen (Junnila & Fredriksson, 

2012, 7). Tilaajana toimii julkinen taho kuten kunta ja tuottajana joko kunnan oma 

tai sen ulkopuolinen organisaatio (Kuntaliitto, 2010, 14). Tilaaja-tuottajamallissa 

tilaaja tilaa tilaajan ja tuottajan väliseen sopimukseen perustuen tuottajalta tuotteita 

palvelun käyttäjille, joita ovat ensisijaisesti kuntalaiset, mutta käyttäjä voi olla myös 

kunnan oma organisaatioyksikkö (Kolehmainen, 2007, 20). Kunnan päättäjät 

määrittelevät kuntalaisten palvelutarpeet, linjaavat palvelutuotannon järjestämisen 

rajat ja tilaavat palvelut sovitun raamin mukaan (Junnila & Fredriksson, 2012, 8). 

Tilaajaosaamisella viitataan kykyyn tunnistaa julkisen toiminnan ja palvelujen tarve, 

kun taas tuottajaosaaminen koskee kykyä kehittää ja tuottaa palveluja tehokkaasti 

ja laadukkaasti sopimuksen mukaan (Sydänmaalakka, 2015, 60).  

 

2.1.3 Strateginen johtaminen ja menestyvä kunta 
 

Hyvä johtaminen on kunnan strateginen menestystekijä, joka mahdollistaa 

positiivisen kehityksen kunnan kaikissa toiminnoissa (Jäntti & Majoinen, 2009, 7). 

Kunnan strategisella johtamisella viitataan ennakoivaan halutun tulevaisuuden 

tekemiseen, joka edellyttää globaalin, kansallisen ja paikallisen talouskehityksen, 

elinkeinojen ja työllisyyden kehityksen, kuntalaisten ja henkilöstön ikärakenteiden 

muutosten, kuntalaisten palvelutarpeiden muutosten, eri sidosryhmien odotusten, 

teknologian kehityksen sekä EU:n ja valtion ohjausvaikutusten johdonmukaista 

analysointia (Sydänmaalakka, 2015, 128). Kuopilan (2008, 4) mukaan kunnan 

strategisessa johtamisessa on keskeistä, että muut toimintaympäristössä 

vaikuttavat toimijat, ennen kaikkea seutukunta, maakunta, valtio, EU, yritykset, 

järjestöt, yhdistykset ja tiedotusvälineet, otetaan huomioon.  Kunnan 

menestyksekäs johtaminen edellyttää kykyä vaikuttaa myös ulkopuolisten 

henkilöiden ja organisaatioiden toimintaan, joihin ei ole suoraa käsky- tai 

vaikutusvaltaa (Ahokas, 2009, 49).  
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Kunnan strategisen johtamisen lähtökohtana on oltava selkeä visio siitä, miten kunta 

aikoo menestyä, mikä on kunnan palvelustrategia ja millaisilla toimintatavoilla 

strategiaa toteutetaan (Hintsa, 2011, 60). Kunta-, palvelu- ja kaupunkistrategiat 

luovat kunnan toiminnalle suunnan ja päämäärän (Alhola & Lauslahti, 2005, 64). 

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, jossa valtuusto päättää kunnan 

toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista huomioiden kunnan asukkaiden 

hyvinvoinnin edistämisen, palvelujen järjestämisen ja tuottamisen, kunnan tehtäviä 

koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikan, 

henkilöstöpolitiikan, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä 

elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämisen (Maury et al., 2017, 23). 

 

Palvelustrategia on osa kunnan strategista johtamista ja siihen kuuluvat kaikki 

palvelut, joista kunnalla on lainsäädännön nojalla järjestämisvastuu sekä muut 

palvelut, jotka kunta on ottanut järjestettäväkseen (Kuopila, 2008, 4). 

Palvelustrategiassa esitetään, miten kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut 

tullaan lähivuosina tuottamaan eri toimialoilla (Rannisto et al., 2007, 9). 

Palvelustrategia sitouttaa kunnan toimittamaan tietyn palvelutason ja -tarjonnan 

asukkailleen, välittää kuntalaisille tietoa palvelutuotannon linjauksista ja käytössä 

olevista palveluista sekä toimii kunnan johdon ohjausvälineenä strategian 

edellyttämien muutosten toteuttamisessa, ja näin ollen sen merkitys 

palvelutuotannon pitkän aikavälin kehittämisessä on keskeinen (Kuopila et al., 

2007, 15).  Palvelustrategiassa on huomioitava palvelujen toteuttamisen 

edellytyksenä olevat kunnan talous ja tuottavuus, elinkeinojen ja 

palvelumarkkinoiden kehittäminen sekä henkilöstön osaaminen ja saatavuus 

(Kuopila, 2008, 4).  

 

Modernissa jatkuvasti muuttuvassa kuntakentässä johdolla on oltava vahva 

strateginen näkemys kunnan tulevaisuudesta, kyky ja valtuudet toteuttaa strategiaa 

sekä tarvittaessa reagoida nopeasti odottamattomiin muutoksiin (Sydänmaalakka, 

2015, 132). Hintsan (2011, 60) mukaan kunnan strategisessa johtamisessa 

keskeisimpänä kysymyksenä on, millaisen informaation pohjalta palveluista 
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päätetään. Kunnan poliittiset päättäjät ja virkamiesjohto vastaavat palvelutuotannon 

ja sen järjestämistapojen suunnittelusta, jonka keskiössä tulisi olla tieto ja ymmärrys 

väestön palvelutarpeista, ei esimerkiksi tilaaminen tai kilpailuttaminen (Junnila & 

Fredriksson, 2012, 16).  

 

Paikallisten olosuhteiden vuoksi kunnissa on erilaiset tarpeet tehdä strategiatyötä: 

suurissa kaupunkikunnissa korostuu kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen liittyvä 

elinkeinopoliittinen näkökulma, kun taas pienissä kunnissa korostuu usein 

kuntatalouden näkökulma (Kuopila, 2008, 5). Kuntien keskeisimmät 

strategiavaihtoehdot Juntusen (2003, 63-65) määritelmän mukaan on esitetty 

oheisessa taulukossa 1.  

        Taulukko 1: Kuntien keskeisimmät strategiavaihtoehdot 

Strategia  Tavoite 

Kasvu- ja innovaatiostrategia Uuden luominen ja innovatiivisia ratkaisuja 

tuottava toiminta  

Kustannustehokkuusstrategia Tuotannon tehokkuuden parantaminen, 

toimintatapojen järkeistäminen ja 

keskittyminen oikeisiin asioihin 

Vakauttamisstrategia  Toiminnan vakiinnuttaminen kuntaliitosten ja 

ulkopuolisten toimijoiden yhteistyösopimus-

ten avulla sekä riittävän palvelutason 

takaaminen kuntalaisille 

 

Menestyneen kunnan ominaispiirteinä voidaan pitää vahvaa elinkeinopohjaa, hyvää 

tulonmuodostusta ja taloutta, monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, tehokkaita 

palveluita ja toimivaa demokratiaa (Jäntti & Majoinen, 2009, 3). Kuopilan (2007, 3) 

mukaan elinvoimaiselle kunnalle on ominaista ennakointi, kaukonäköisyys ja 

tulevaisuussuuntautuneisuus, joka vaatii johtamistyötä tekeviltä 

luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta sitä, etteivät he vain tyydy reagoimaan 

tapahtuviin asioihin, vaan pyrkivät varautumaan toimintaympäristön muutoksiin 

etukäteen. Myös kunnan johtamiskulttuurilla ja johtamisjärjestelmän toimivuudella 

on kunnan tulevaisuuden kannalta merkitystä, sillä ne ovat edellytys sille, että kunta-

alalle hakeutuu päteviä kunnanjohtajia, muita esimiehiä ja henkilöstöä (Jäntti & 

Majoinen, 2009, 8). Hyvä maine houkuttelee ammattitaitosten työntekijöiden lisäksi 
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asukkaita, yrityksiä sekä pääomia, synnyttää luottamusta ja on signaali laadukkaista 

palveluita (Jäntti & Majoinen, 2009, 8). Menestyneen kunnan tunnusmerkit 

Lauslahden (2003, 18-20) jaottelun mukaisesti on esitetty oheisessa taulukossa 2. 

          Taulukko 2: Menestyneen kunnan tunnusmerkit 

Demokraattisuus: laaja ja suora vaikutusmahdollisuus 

Hyvinvointipalvelut: laadukkaita asiakaslähtöisiä palveluita, riittävä 

palveluvalikoima 

Taloudellinen turva: työpaikkojen tarjonta 

Miellyttävä ja turvallinen asuinympäristö 

Hyvä toimintaympäristö yrityksille: korkeatasoinen infrastruktuuri, alueella 

osaavia työntekijöitä 

Yhteisöllisyyden luominen 

Taloudellinen tasapaino 

 

2.1.4 Kunnan toiminnan haasteet 
 

Kuntien palvelutuotannon suorituskyky on monin osin ongelmallinen tekijä (Nakari 

& Sjöblom, 2009, 5) ja palvelutuotannon tehottomuudella voi olla merkittäviä 

vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin (Juliani & de Oliveira, 2016, 1033). Rantasen 

et al. (2007, 5) mukaan kunnat, jotka aikanaan kehittyivät paikallisen sosiaaliturvan 

ja yhteistoiminnan järjestämiseksi, eivät pysty vastaamaan siihen tarpeeseen ja 

paineeseen, mihin ovat joutuneet kiristyneiden palvelulupausten ja 

laatuvaatimusten pakottamana. Sydänmaalakan (2015, 131) mukaan kunnan 

palvelut ja tehtävät ovat kasvaneet liian suuriksi, minkä vuoksi tehtäviä olisi 

vähennettävä, palveluverkkoja supistettava ja jäljelle jäätävien palvelujen tuotantoa 

tehostettava. 

 

Palvelutuotannon kustannuksissa ja tehokkuudessa on suuria eroja eri kuntien 

välillä sekä kuntien sisällä eri laitosten välillä, ja palvelujen laadun suhteen ongelmia 

on kaikilla palvelutuotannon aloilla (Solakivi & Virén, 2006, 10). Elinkeinoelämän, 

väestön ja työpaikkojen keskittyminen harvoille elinvoimaisille kasvuseuduille, 

pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin yliopistokaupunkeihin, on johtanut siihen, että 

kunnat ovat jakaantuneet entistä selvemmin elinvoimaisiin ja taantuviin 

(Sydänmaalakka, 2015, 131). Kaikki kunnat eivät pysty tarjoamaan kaikkia 
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kunnallisia palveluja, jolloin kunnat erilaistuvat (Sydänmaalakka, 2015, 131).   

Palvelujen rahoituksen turvaaminen on kunnille suuri haaste heikon kuntatalouden 

sekä verotulojen ja valtion avustusten vähentymisen myötä (Sydänmaalakka, 2015, 

130). Santalaisen ja Huttusen (1993, 115) mukaan kunnat ovat perinteisesti 

kilpailleet keskenään yrityksistä, julkisista investoinneista ja hyvistä 

veronmaksajista, mutta nyt myös kuntien sisällä käydään lisääntyvässä määrin 

kilpailua vähenevien resurssien käytöstä.  

 

Palvelutuotannon ja talouden lisäksi myös muun muassa kuntien johtamiseen, 

rakenteeseen, organisaatiokulttuuriin ja uudistumiskykyyn liittyy merkittäviä 

haasteita. Kuntia syytetään usein jähmeydestä ja hitaudesta strategisesta 

ketteryydestä ja uudistumiskyvystä puhuttaessa, ja kunnat uudistuvatkin 

suhteellisen hitaasti ja vasta pakon edessä (Sotarauta, 2009, 56). Keskeisenä 

ongelmana on, että kuntaorganisaatioiden ja palvelujen kehittäminen ei ole jatkuvaa 

työtä tulevaisuuden hyväksi, vaan pitkien jähmeiden kausien jälkeen pintaan 

nousee jonkinlainen paniikinomainen kansallinen uudistumispakko (Sotarauta et al., 

2009, 56). Nakarin ja Sjöblomin (2009, 19) mukaan ongelmia aiheutuu myös siitä, 

että tuottavuuden parantamiseen on pyritty henkilöstövoimavaroja ja työolosuhteita 

kiristämällä, ja jatkuvat muutosprosessit ovat heijastuneet henkilöstön 

työolosuhteisiin negatiivisesti. Mauryn et al. (2017, 61) mukaan byrokraattisesta 

rakenteesta johtuva prosessien monimutkaisuus vähentää ideointia ja innovointia 

kunnissa. 

 

2.2 Julkinen johtaminen 
 

Julkinen johtaminen (Public management) rakentuu vahvalle yhteiselle arvopohjalle 

ja sen lähtökohtana ovat hallituksen yhteiskunnalliset tavoitteet sekä kansalaiset ja 

asiakkaat (Valtiovarainministeriö, 2017). Julkiset organisaatiot eivät ole olemassa 

ensisijaisesti taloudellisen hyödyn aikaansaamiseksi tai voiton maksimoimiseksi, 

vaan julkisten organisaatioiden toimintaan liittyy poikkeuksetta yhteiskunnalliset 

hyvän tuottaminen (Virtanen & Stenvall, 2010, 38). Todnemin ja Macleodin (2009, 
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5) mukaan termi ’public’ viittaa siihen, että organisaatioiden palvelut tuottavat sekä 

yksilöllisiä että kollektiivisia hyötyjä yhteisön jäsenille.  

 

Julkisten organisaatioiden on tyypillisesti täytettävä useita, jopa keskenään 

ristiriitaisia tavoitteita (Matei et al., 2016, 336). Lisäksi tavoitteille on ominaista niiden 

epäselvyys ja vaikea mitattavuus, esimerkkinä julkisesta turvallisuudesta 

huolehtiminen ja hyvinvoinnin edistäminen (Virtanen & Stenvall, 2010, 37). 

Lönnqvistin et al. (2007, 102) mukaan julkisen johtamisen haasteena on 

tavoitteenasettelu, mikä johtuu tavoitteiden moninaisuudesta, joka puolestaan 

ilmenee konflikteina, jotka aiheutuvat tavoitteiden keskinäisestä ristiriitaisuudesta tai 

siitä, että erilaiset tavoitteet aiheuttavat organisaation sisällä ristiriitaisia 

vaatimuksia.  

 

Julkisiin organisaatioihin ja julkiseen johtamiseen liittyy useita merkittäviä 

erityispiirteitä, jotka erottavat julkiset organisaatiot yksityisistä organisaatioista. 

Julkisen johtamisen erityispiirteet liittyvät etenkin poliittiseen ohjaukseen, julkisen 

talouden sääntelyyn, lainsäädäntöön sekä julkisuusvaatimukseen 

(Valtiovarainministeriö, 2017). Keskeinen ero yksityisten ja julkisten 

organisaatioiden välillä on, että julkisia organisaatioita ohjaavat poliittiset voimat ja 

yksityisiä markkinavoimat (Boyne, 2002). Sekeran (2016, 3) mukaan julkiseen 

palvelutuotantoon ei päde useat talouden lainalaisuudet, vaan se poikkeaa ainakin 

seuraavilta osin: 1. ei ole myyjää, ostajaa ja vaihdantaa, 2. palveluntuotanto ei 

perustu kysyntään, vaan tunnistettuun yhteiskunnalliseen tarpeeseen, 3. tyytyväiset 

asiakkaat eivät lisää tuottoja, 4. ei ole aitoa kilpailua.   

 

Julkisia palveluja ei ohjaa kysyntä ja tarjonta tai kilpailutilanne vapailla markkinoilla, 

sillä kunnat ja valtio vastaavat palvelujen rahoittamisesta merkittäviltä osin ja 

asiakas ei itse maksa palvelun käyttämisestä mitään tai korkeintaan sen tuottamisen 

verran, ja näin ollen muut toimijat eivät käytännössä voi tuottaa palveluja tuottavasti 

(poikkeuksena tietyt vapaasti kilpailtavat hyödykkeet) (Valtiovarainministeriö, 2013, 

10). Koska julkisille palveluille ei ole markkinahintaa, niitä ei voida arvottaa 
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markkinahintojen mukaisesti (Kalb, 2010, 5). Erona julkisten ja yksityisten 

organisaatioiden asiakassuhteisiin liittyen on, että yksityiset organisaatiot voivat 

useimmissa tapauksissa valita itse asiakkaansa, mutta esimerkiksi kunnalla ei 

tällaista mahdollisuutta ole (Lönnqvit et al., 2007,102). McNabbin (2007, 5) mukaan 

julkisille organisaatioille on myös ominaista vähäisempi mahdollisuus 

kannustinjärjestelmien suunnitteluun ja henkilöstön palkitsemiseen.    

 

Julkisessa johtamisessa kaikissa toiminnassa on otettava huomioon lainsäädännön 

vaatimukset sekä hyvän hallinnan periaate, ja julkiset johtajat toimivat virkavastuulla 

ja poliittisen ohjauksen alaisena, joten johtamiselta vaaditaan avoimuutta ja 

läpinäkyvyyttä (Sydänmaalakka, 2015, 14). Julkisjohtajat ovat tilintekovastuussa 

organisaation tuloksellisesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta toiminnasta, kun 

taas yritysjohtajat vastaavat yrityksen omistajille taloudellisen hyödyn tuottamisesta 

(Virtanen & Stenvall, 2010, 39). Organisaation tuloksellisen ja yhteiskunnallisesti 

vaikuttavan toiminnan mittaaminen ja tulosten osoittaminen on haasteellista ja 

huomattavasti monimutkaisempaa kuin yksityisissä organisaatioissa, jotka 

mittaavat toiminnan tuloksia esimerkiksi myynti- ja liikevaihtotavoitteiden 

toteutumisella, osakkeen arvon nousemisella ja taloudellisen tuloksen 

aikaansaamisella (Virtanen & Stenvall, 2010, 39). Kalbin (2010, 5) mukaan 

yksityisten organisaatioiden johto pyrkii yleensä voittojen maksimointiin tai 

kustannusten minimointiin, mutta julkisia organisaatioita ei voida johtaa samalla 

periaatteella.  

 

McNabbin (2007, 4) näkemyksen mukaan julkisten organisaatioiden erityispiirteistä 

huolimatta on kuitenkin olemassa useita johtamisen suuntauksia ja prosesseja, 

kuten tietojohtaminen, joita voidaan soveltaa niin yksityisissä kuin julkisissakin 

organisaatioissa. Sydänmaalakan (2015, 16) mukaan yksityinen sektori on 

panostanut johtamisen kehittämiseen enemmän ja hyvä johtaminen on nähty siellä 

jo pitkän aikaan organisaation keskeisenä menestystekijänä, mutta julkisissa 

organisaatioissa on opittu soveltamaan useita alun perin yksityisissä 

organisaatioissa omaksuttuja hyviä johtamisen käytäntöjä.  
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2.3 Uusi julkisjohtaminen   

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana julkinen johtaminen on käynyt kansainvälisesti 

läpi merkittäviä muutoksia, mikä on johtanut siihen, että perinteisen julkisen 

hallinnon korvaamiseksi on kehitetty johtamistekniikoita ja -käytäntöjä, jotka 

perustuvat yksityisen sektorin johtamistekniikoihin ja -käytäntöihin, mutta ovat 

julkisille organisaatioille uusia (Wilson, 2004, 49). Uusi julkisjohtaminen (New Public 

Management, NPM) syntyi vastaamaan tehottomuuden ja demokratian haasteisiin 

(Jäntti & Majoinen, 2009, 15). Sen tavoitteena on, että julkiset organisaatiot 

ottaisivat mallia yksityisten organisaatioiden johtamisprosesseista ja -käytännöistä 

(Boyne, 2002, 1). Tällä tarkoitetaan sitä, että julkista organisaatiota tulisi johtaa 

kuten yksityistä organisaatioita, joka pyrkii voiton tuottamiseen esimerkiksi 

prosessitehokkuuden, kustannusten alentamisen tai palvelutuotannon tehokkuuden 

keinoin (Juliani & de Oliveira, 2016, 1034).  

 

Cavalcanten ja Camoesin (2017, 91) mukaan uusi julkisjohtaminen on 

kaksitasoinen ilmiö, jonka ylätasolla uusi julkisjohtaminen on teoria tai oppi, jolla 

julkisia palveluita kehitetään omaksumalla käsitteitä, tekniikoita ja arvoja yksityisistä 

organisaatioista. Alemmalla tasolla se sisältää joukon toimintamalleja ja käytäntöjä, 

jotka liittyvät suorituskyvyn ja etenkin siihen liittyvän mittariston painottamiseen, 

erikoistuneiden organisaatioiden suosimiseen monitoiminnallisten organisaatioiden 

sijasta sekä vapaalle kilpailulle tyypillisten mekanismien, kuten kilpailuttamisen ja 

tulospalkkauksen laajamittaiseen käyttöönottoon (Cavalcante & Camoes, 2017, 91). 

Virtasen ja Stenvallin (2010, 47) mukaan uuden julkisjohtamisen pyrkimyksenä on 

luoda kustannustietoisemmin toimiva hallinto, mikä tarkoittaa kustannusperustaista 

harkintaa siitä, missä julkisten resurssien käyttö olisi tehokkaimmillaan. Uusi 

julkisjohtaminen painottaa johtamistyön merkitystä, sillä resurssien rajallisuudesta 

johtuen julkisten johtajien tulisi olla ammattilaisia niiden käytössä (Virtanen & 

Stenvall, 2010, 47). 
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Uusi julkisjohtaminen sai alkunsa Iso-Britanniassa 1980-luvun alussa ja levisi 

ympäri maailmaa esimerkiksi Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Suomeen, Ruotsiin, 

Ranskaan ja Saksaan (Cong & Pandya, 2003, 28). Kansainvälisellä tasolla uuden 

julkisjohtamisen syntyyn vaikuttivat hallitusten kriisitilanteet, julkisen sektorin heikko 

suorituskyky eri alueilla, valtava byrokratia, vastuuvelvollisuuden puute, korruptio, 

muutokset ihmisten odotuksissa sekä parempien vaihtoehtoisten mallien 

ilmeneminen palvelutuotantoon liittyen (Sarker, 2006, 181). Julkisia organisaatioita 

syytettiin muun muassa tehottomiksi, joustamattomiksi ja ei-responsiivisiksi 

(Jalonen, 2007, 109). Uusi julkisjohtaminen onkin siirtänyt julkisen johtamisen 

painopistettä kohti tulosvastuuta ja tehokkuusajattelua (Kirk et al., 2017, 54). 

Tuottavuuden kasvattamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi yksityisiltä 

organisaatioilta julkisiin organisaatioihin omaksuttuja käytäntöjä ovat muun muassa 

kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Management, TQM), 

liiketoimintaprosessin uudistaminen (Business Process Reengineering, BPR), 

strateginen johtaminen ja benchmarking (Sotirakou & Zeppou, 2004, 71). Myös 

julkisessa johtamisessa hiljattain painotettu osaamisen johtamisen näkemys on 

peräisin yksityisten organisaatioiden johtamisopeista (Horton, 2002, 3).  

 

Lönnqvistin et al. (2007, 109) mukaan uudella julkisjohtamisella ja tietojohtamisella 

voidaan tunnistaa olevan yhteneviä tavoitteita: pohjimmiltaan molemmissa on kyse 

sellaisten johtamisoppien kehittämisestä, jotka auttavat tekemään asioita 

mahdollisimman nopeasti, halvalla ja tehokkaasti. Lönnqvistin et al. (2007, 109-110) 

mukaan nämä johtamisen suuntaukset eroavat kuitenkin toisistaan siinä, että uusi 

julkisjohtaminen korostaa ensisijaisesti toiminnan taloudellisuudetta, joustavuutta ja 

tehokkuutta, kun taas tietojohtamisen painopiste on enemmän organisaation 

luovuudessa ja innovatiivisuudessa. Congin ja Pandyan (2003, 28) mukaan 

tietojohtamisen käytäntöjä voidaan omaksua yksityisistä organisaatioista julkisiin, 

mutta toiminnan onnistuminen on riippuvainen siitä, miten hyvin tietojohtamisen 

käytännöt voidaan mukauttaa julkisen organisaation kontekstiin. Massaron et al. 

(2015, 531) julkisten organisaatioiden toimijoiden on ymmärrettävä, että 

organisaatio toimii ainutlaatuisessa ympäristössä ja vastuuvelvollisuus erottavat 
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organisaation yksityisestä organisaatiosta, ja siksi yksityisten organisaatioiden 

tietojohtamisen käytäntöjen ja työkalujen sokea kopioiminen voi olla vahingollista. 

 

Uuta julkisjohtamista on kritisoitu ajattelutavasta, että yksi malli sopisi kaikkialle, ja 

uusi julkisjohtaminen onkin tuottanut käytännössä hyvin erilaisia tuloksia eri maissa 

ja eri ajankohtina (Cavalcante & Camoes, 2017, 91-92). Kriitikoiden mukaan ero 

julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden välillä on niin suuri, että 

liiketoimintakäytäntöjä ei voida siirtää yksityisiltä organisaatioilta julkisille (Cong & 

Pandya, 2003, 28). Lisäksi kriitikot ovat sitä mitä, ettei aatesuuntaus 

menestyksekkäästi edistä talouden kasvua ja vakautta, työllisyyden nousua tai 

köyhyyden vähentämistä (van Helden & Uddin, 2016, 35).  Hintsan (2011, 30) 

mukaan yksityisen sektorin saavutuksia sekä julkisjohtajan asemaa 

toimitusjohtajamaisena johtajana korostava uusi julkisjohtaminen siirtää syrjään 

palvelujen oikeudenmukaisuutta ja virkamiesten eettisyyttä koskevat kysymykset ja 

on ristiriidassa hyvinvointivaltion periaatteiden kanssa, sillä hyvinvointivaltio tähtää 

eriarvoisuuden vähentämiseen ja uusi julkisjohtaminen puolestaan kasvattaa sitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. TIETOJOHTAMINEN JULKISISSA ORGANISAATIOISSA 
 

Tässä luvussa käsitellään tiedon määritelmää, tietojohtamisen käsitettä ja 

prosesseja sekä tietojohtamista julkisen organisaation näkökulmasta. 

Tietojohtamisen prosesseista esitetään keskeisimmät: tiedon luominen, jakaminen 

ja tallentaminen.  

 

3.1 Tiedon määritelmä 

 

Jotta voidaan tarkastella tietojohtamisen käsitettä, on ensin perehdyttävä tiedon 

olemukseen ja muotoihin. Tieto on laajalti hyväksytty talouskasvun ja kilpailukyvyn 

tuottajaksi ja sen merkitys kehityksen kannalta on ilmeinen (Denner & Diaz, 2013, 

9).  Changin ja Linin (2015, 435) mukaan tieto voidaan määritellä yksilön 

kokemuksiksi ja ymmärrykseksi tai korkea-arvoiseksi informaatioksi, jota voidaan 

soveltaa päätöksenteossa ja toiminnassa. Dennerin ja Diazin (2013, 9) mukaan tieto 

liittyy suoraan ymmärrykseen ja sitä hankitaan tulkitsemalla informaatiota. Tiedon 

erottaa datasta ja informaatiosta se, että ihmisten mielissä tieto saa merkityksen, ja 

ilman merkitystä tieto olisi pelkkää dataa tai informaatiota (Bhatt, 2001, 70).  

 

Tieto voidaan jakaa eksplisiittiseen eli näkyvään tietoon (explicit knowledge) ja 

hiljaiseen tietoon (tacit knowledge) (North & Kumta, 2014, xxii). Eksplisiittinen tieto 

voidaan ilmaista symboleina ja sanoina, kun taas hiljainen tieto on kokemuksiin, 

arvoihin ja tilainteisiin sidoksissa, minkä vuoksi sitä on vaikea muuntaa näkyvään 

muotoon (Wang et al., 2017, 291). Hiljainen tieto muodostaa suurimman osan siitä, 

mitä tiedämme, mutta organisaatioiden on vaikea hyödyntää sitä, sillä hiljainen tieto 

on luonnostaan vaikeasti havaittavissa, jaettavissa ja varastoitavissa, minkä vuoksi 

se tulisi muuttaa näkyvään muotoon (Stenmark, 2000, 9). Dalkirin (2011, 8) mukaan 

näkyvä tieto nähdään yleensä toiminnan lopputuloksena, ja hiljainen tieto 

tietotaitona ja prosesseina, joita vaaditaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Nonakan 

ja Takeuchin (1995, 60) mukaan hiljaisen ja eksplisiittisen tietomuodon välille ei 
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kuitenkaan pidä vetää liian selkeää rajaa, sillä ne esiintyvät usein yhtä aikaa ja 

täydentävät toisiaan. 

 

3.2 Tietojohtamisen käsite ja prosessit  
 

Tietojohtamisen käsite viittaa pyrkimykseen muuntaa informaatio ja data 

organisaatiota hyödyttäväksi tiedoksi (Hlupic et al., 2002, 90). De Gooijerin (2000, 

303) mukaan tietojohtaminen voidaan määritellä yhteistyötä ja tiedon integraatiota 

tukeviksi toiminnoiksi. Myös Rao (2004, 3) määrittelee tietojohtamisen toimintojen 

ja suuntaviivojen joukoksi, jotka mahdollistavat informaation ja tiedon lisääntyä, 

virrata ja luoda arvoa organisaatiossa. Razakin et al. (2015, 436) mukaan 

tietojohtaminen on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi organisaatioiden selviytymisen 

ja kilpailuedun ylläpitämisen kannalta. Northin ja Kumtan (2014, xxiii) mukaan 

tietojohtaminen mahdollistaa sen, että yksilöt, tiimit ja kokonainen organisaatio 

kollektiivisesti ja järjestelmällisesti luovat, jakavat ja soveltavat tietoa 

saavuttaakseen strategiset ja operatiiviset tavoitteensa.  

 

Tietojohtamisen keskiössä on tiedon tunnistaminen organisaation merkittävimmäksi 

omaisuuseräksi tai taloudelliseksi resurssiksi (Carrion et al., 2017, 1). Tieto on 

organisaation ainoa omaisuuserä, joka kasvaa, kun sitä käytetään (Colesca, 2005, 

55). Tietojohtamisessa organisaation älykkyyden ei nähdä perustuvan siihen, mitä 

johto tietää, vaan tietoon, joka on kerätty laajasti koko organisaation kaikilta osa-

alueilta ja työntekijöiltä (Nonaka & Takeuchi, 1995, 178).  

 

Tietojohtamisen tavoitteena on organisaation älyllisen pääoman kasvattaminen 

sekä suorituskyvyn lisääminen (Jashapara, 2004, 11). Northin ja Kumtan (2014, 

xxiii) mukaan tietojohtamisen pyrkimyksenä on tuottaa informaatiosta tietoa ja 

muuntaa tieto kestäväksi kilpailueduksi, joka voidaan mitata organisaation 

menestyksenä. Tietojohtamisella voidaan sekä vähentää informaation puutteesta 

johtuvaa epävarmuutta että hallita informaation paljoudesta ja toimintatilanteiden 

monimutkaisuudesta syntyvää monitulkintaisuutta (Jalonen 2015, 40). McNabbin 
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(2007, 19) mukaan tietojohtamisen keskeisimpiä tehtäviä on saada hiljainen tieto 

muuttumaan näkyvään muotoon. Srikantaiah ja Koening (1999, 11) esittävät, että 

tehokkaan tietojohtamisen saavuttamiseksi eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon 

yhdistäminen organisaation tietoinfrastruktuuriin on välttämätöntä.  

 

Tietojohtaminen mahdollistaa pysyvän kilpailuedun saavuttamisen, sillä muiden 

organisaatioiden laskiessa tuotteidensa hintoja ja parantaessa laatua 

tietointensiivinen organisaatio voi saavuttaa pysyvämmän kilpailuedun viemällä 

organisaation luovuuden ja tehokkuuden sekä tuotteiden ja palvelujen laadun 

uudelle tasolle (Dickel & Moura, 2016, 213). Organisaatio voi saavuttaa 

pitkäkestoisen kilpailuedun etenkin silloin, kun sen tietämystä ei voida kopioida tai 

siirtää (North & Kumta, 2014, xxii). Tämä tietämys koskee työntekijäryhmien 

tietotaitoa, patentteja, henkilökohtaisia ja organisatorisia verkostoja sekä 

organisaatiorakenteita, jotka edistävät yhteistyötä ja tiedon jakamista (North & 

Kumta, 2014, xxii). Myös Prusakin (1997, 4) mukaan organisaatioiden kilpailuetu 

perustuu ennen kaikkea tietoon – siihen mitä organisaatio tietää, miten se 

hyödyntää tietoa ja miten nopeasti se oppii uusia asioita.  

 

Eri tutkijat ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä tietojohtamisen ulottuvuuksista. 

Yhteisenä piirteenä näille teorioille vaikuttaa olevan tietojohtamisen jakaminen 

teknologiaa koskevaan sekä sosiaaliseen ulottuvuuteen.  Congin ja Pandyan (2003, 

30) mukaan tietojohtamisen ihmisiä ja organisaatiokulttuuria koskeva ulottuvuus 

pyrkii ylläpitämään ja edistämään tiedon jakamista ja hyödyntämistä tiedon 

etsimiseen, luomiseen ja jakamiseen liittyvien prosessien ja menetelmien avulla, 

kun taas teknologinen ulottuvuus takaa tiedon saatavuuden ja mahdollistaa sen, 

että ihmiset voivat työskennellä yhdessä maantieteellisestä välimatkasta 

huolimatta. Bhattin (2001, 68) mukaan tiedon tehokas johtaminen edellyttää 

teknologian ja ihmisten välistä vuorovaikutusta koko organisaation tasolla. 

 

Organisaation laajuinen pääsy tietojohtamisen järjestelmiin, web-pohjaiset 

sovellukset, ryhmätyökalut, tiedonlouhinnan työkalut, mobiililaitteet sekä 
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järjestelmien käyttäjäystävällisyys ja korkea suorituskyky ovat esimerkkejä 

tietojohtamisen teknologiseen ulottuvuuteen kuuluvista tekijöistä (Rao, 2004, 1). 

Razakin (2016, 546) mukaan investoinnit teknologiaan ja infrastruktuuriin eivät 

yksinään takaa onnistunutta tietojohtamista, vaan onnistuneiden tietojohtamisen 

toimintojen keskeisin tukipilari on henkilökunta, joka on halukas ja sitoutunut 

osallistumaan tietojohtamisen toimintoihin. Myös Litvajn ja Stancekovan (2015, 468) 

mukaan tiedon hyödyntämisessä keskeisin tekijä on ihmiset, jotka pystyvät 

tuottamaan ja käyttämään uutta tietoa tehokkaasti ja jatkuvasti. Tieto- ja 

viestintäteknologian arvo on rajallinen, sillä tietotekninen näkökulma ei kiinnitä 

huomiota siihen, milloin ja miten tiedon jakamisen laatua tulisi parantaa eikä 

myöskään huomio tiedon jakamiseen liittyvää motivaatiota (Hendriks, 1999, 91).  

 

Tietojohtaminen sisältää erilaisia prosesseja kuten tiedon hankinta, luominen, 

uudistaminen, tallentaminen, jakaminen ja soveltaminen (Srikantaiah & Koening, 

1999, 53). Argoten et al. (2003, 572) mukaan tietojohtamisen peruskysymykset 

liittyvät tiedon luomiseen, säilyttämiseen sekä jakamiseen. Dennerin ja Diazin 

(2013, 9) mukaan tietojohtamisen prosessit ja toiminnot voidaan jakaa niihin, joiden 

seurauksena on uuden tiedon luominen ja niihin, jotka saavat aikaan tiedon 

jakamista. Tietojohtamisen voidaan nähdä jatkuvana kehämäisenä prosessina, 

jossa tiedon luomisprosessi varmistaa, että tietoa on saatavissa ja jakamisprosessi 

muuntaa tiedon siirrettävään muotoon, mikä johtaa lisätietojen luomiseen ja näin 

ollen prosessin jatkumiseen (Denner & Diaz, 2013, 9-10). Hyötyäkseen 

organisaation hallussa olevasta tiedosta organisaatioiden on tiedettävä, miten tietoa 

luodaan, jaetaan ja käytetään organisaatiossa (Cepeda-Carrion et al., 2017, 1). 

Lisäksi organisaatioiden on strategioita suunnitellessaan tiedettävä, missä 

organisaation näkyvä ja hiljainen tieto sijaitsee, jotta voidaan varmistaa, että tiedon 

luomista ja tiedon siirtymistä oikeille henkilöille tapahtuu (Syed-Ikhsan & Rowland, 

2004, 96). 
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3.1.2 Tiedon luominen  

 

Tiedon luomisella (knowledge creation) viitataan organisaation kykyyn kehittää 

uusia ja hyödyllisiä ideoita ja ratkaisuja (Bhatt, 2001, 71). Uuden tiedon luominen 

on jatkuva prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät jakavat näkyvää ja hiljaista tietoa 

organisaation sisällä (Choi & Lee, 2002, 176). Tiedon luomisen teorioista 

vaikuttavimpana voidaan nähdä Nonakan ja Takeuchin SECI -malli. SECI -malli on 

tiedon luomisen prosessimalli, jossa uutta tietoa syntyy neljän vaiheen jatkuvan 

kierron kautta (Saide & Mahendrawathi, 2015, 616). Nämä prosessin neljä vaihetta 

ovat sosiaalisaatio (socialisation), ulkoistaminen (externalisation), yhdistäminen 

(combination) ja sisäistäminen (internalisation) (Uden et al., 2014, 28). SECI-

mallissa hiljainen ja näkyvä tieto ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään 

(Nonaka & Teece, 2001, 19). SECI- malli on esitetty oheisessa kuviossa 2. 

        Kuvio 2: SECI-malli tiedon luomiseen 

 

Sosialisaatio on prosessi, jossa luodaan uutta hiljaista tietoa olemassa olevasta 

hiljaisesta tiedosta yhteisten kokemusten kautta (Smits & de Moor, 2004, 3). Koska 

hiljainen tieto on vaikea esittää ja usein aikaan sekä paikkaan sidoksissa, hiljaista 

tietoa voidaan hankkia vain jaetun kokemuksen kautta esimerkiksi viettämällä aikaa 

yhdessä tai toimimalla samassa ympäristössä (Nonaka & Teece, 2001, 17). 
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Ulkoistamisprosessissa hiljainen tieto muutetaan näkyvään muotoon, jolloin tietoa 

voidaan jakaa muille ja siitä tulee uuden tietämyksen perusta (Nonaka et al., 2000, 

9). Ulkoistamisprosessissa hiljainen tieto muuttuu näkyviksi käsitteiksi, metaforiksi, 

hypoteeseiksi ja malleiksi (Nonaka & Takeuchi, 1995, 64). 

 

Yhdistämisprosessissa näkyvä tieto muutetaan monimutkaisemmaksi ja 

systemaattisemmaksi näkyvän tiedon joukoksi (Nonaka et al., 2000, 9). 

Yhdistämisprosessissa ihmiset jakavat ja yhdistävät tietoa esimerkiksi 

dokumentteja, tapaamisia, puhelinkeskusteluja tai viestintäteknologiaa hyödyntäen, 

ja tietoa luokittelemalla sekä toisiinsa liittämällä syntyy uutta tietoa (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, 66).  Sisäistämisprosessissa näkyvä tieto on jaettu organisaatiossa 

ja se on muuntunut yksilöiden hiljaiseksi tiedoksi (Nonaka & Teece, 2001, 17). Kun 

kokemus on sisäistetty malleina ja tietotaitona hiljaiseksi tiedoksi yksilöiden 

tietopohjaan sosialisaation, ulkoistamisen ja yhdistämisen kautta, siitä tulee 

arvokasta pääomaa (Nonaka & Takeuchi, 1995, 69).  

 

3.1.3 Tiedon jakaminen  
 

Tutkijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota tiedon jakamiseen (knowledge sharing) 

selvittääkseen tapoja kannustaa työntekijöitä käyttäytymään tiedon jakamista 

tukevalla tavalla (Razak et al., 2015, 545). Tiedon jakamisella tarkoitetaan työhön 

liittyvän tiedon ja taitojen jakamista tarkoituksena auttaa muita työntekijöitä 

työssään (Matošková, 2016, 9). Tiedon jakaminen on usein liitetty välttämättömänä 

toimintona organisaation menestykseen ja kestävään kilpailukykyyn (Kathiravelu et 

al., 2014, 119). Tiedon jakamisen keskeinen merkitys tietojohtamisen osa-alueena 

perustuu siihen, että se luo yhteyden tietoa omaavien yksittäisten tietotyöntekijöiden 

sekä tietoa hyödyntävän organisaation välille (Hendriks, 1999, 91). Ipen (2003, 337) 

mukaan tiedon jakaminen yksilötasolla on ehdoton edellytys tiedon hyödyntämiselle 

tiimi- ja organisaatiotasolla.  
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Dennerin ja Diazin (2013, 21) mukaan tiedon jakamisen tavoitteena on uuden tiedon 

luominen olemassa olevaa tietoa yhdistelemällä tai olemassa olevan tiedon 

tehokkaampi hyödyntäminen. Yksilöt pystyvät laajentamaan omaa tietämystään, 

kun muut jakavat tietoa, ja jaettu tieto yhdistyy muiden yksilöiden tiedon kanssa 

uudeksi tiedoksi (Cong & Pandya, 2003, 26).  Razakin (2015, 546) mukaan 

aktiivinen tiedon jakaminen johtaa työntekijöiden korkeampaan työtyytyväisyyteen 

ja sitoutumiseen, mahdollistaa organisaatiolle ulkoisen toimintaympäristön 

muutoksiin vastaamisen ja kilpailuedun saavuttamisen sekä parantaa tuottavuutta 

ja kannattavuutta, koska ihmiset jakavat ideoitaan, tietoaan ja kokemuksiaan 

päätöksenteon ja ongelmanratkaisun yhteydessä sekä kehittävät uusia ideoita. 

 

Tiedon jakamiseen liittyy useita motivaatioon ja erilaisiin näkökulmiin liittyviä esteitä 

(Cepeda-Carrion et al., 2017, 3). Szulanskin (2003, 75) tutkimuksen mukaan tiedon 

jakamisen epäonnistumiseen johtavia tekijöitä ovat tiedon välittäjän ja 

vastaanottajan vaikea suhde, vastaanottajan kyvyttömyys omaksua tai käyttää 

tietoa sekä vastaanottajan kyvyttömyys ymmärtää tiedon merkitys kokonaisuuden 

ja käytännön työn kannalta. Tiedon jakaminen edellyttää yksilön tai ryhmän halua 

toimia yhdessä ja jakaa tieto yhteiseksi hyödyksi (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 

96). Tämä puolestaan edellyttää yksilöiden välistä luottamusta (Davenport & 

Prusak, 1998, 24). Tiedon lähettäjän on pyrittävä muuttamaan hallussaan oleva tieto 

sellaiseen muotoon, että siitä voi olla hyötyä tiedon vastaanottajalle ja vastaanottaja 

voi pystyy suuremmalla todennäköisyydellä omaksumaan sen (Matošková, 2016, 

9). Ilman tiedon jakamista tiedon on lähes mahdotonta siirtyä ihmiseltä toiselle: tämä 

osoittaa, ettei tiedon jakamista tapahdu organisaatiossa ilman ihmisten ja ryhmien 

voimakasta yhteistoiminnallista käyttäytymistä (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 96).  

 

3.1.4 Tiedon varastoiminen 
 

Uuden tiedon luominen ei yksinään riitä, vaan organisaatiolla on myös oltava 

mekanismeja, joiden avulla itse luotu tai hankittu tieto voidaan tallentaa ja sitä 

voidaan etsiä jälkeenpäin (Sayyed et al., 2011,1214). Dennerin ja Diazin (2013, 14) 

mukaan tiedon varastoimisella (knowledge storage) viitataan siihen, että tieto 
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siirretään tilaan, jossa sitä voidaan pitää saatavilla tulevaa käyttöä varten. 

Ranjbarfardin et al. (2014, 497) mukaan tiedon varastointi on organisaation johdon 

edellyttämää informaation, dokumenttien ja kokemuksen valikoivaa tallentamista. 

Tiedon varastoinnissa hyödynnetään useimmiten Internetiä ja erilaisia tietokantoja, 

joiden avulla tallennettu tieto jaetaan mahdollisimman monen organisaation 

työntekijän ulottuville, jolloin tieto saadaan oikeaan aikaan oikeiden henkilöiden 

käytettäväksi (Mårtensson, 2000, 209). Varastoidakseen tietoa organisaatioiden on 

kannustettava työntekijöitään dokumentoimaan hallussaan oleva tieto, jotta tieto 

voidaan arkistoida, jolloin muut organisaation jäsenet pääsevät helposti siihen 

käsiksi (Koech et al., 2015, 1). Tiedon dokumentoiminen edellyttää tiedon 

muokkaamista tallennettavaan muotoon, jolloin hiljainen tieto muuttuu näkyvään 

muotoon (Mårtensson, 2000, 209). 

 

Tietovarastot ovat seurausta ajan myötä kertyneestä organisaation tietopääomasta 

(Ranjbarfardin et al., 2014, 497). Tietovarasto toimii organisaation yhteisenä 

muistina, joka mahdollistaa tiedon jakamisen ja hyödyntämisen organisaatiossa 

(Choo, 2002, 23).   Tiedon varastoiminen säästää aikaa ja organisaation muita 

resursseja, sillä tietovarastot mahdollistavat sen, että useat ihmiset voivat hakea 

kodifoitua tietoa ilman, että heidän on otettava yhteyttä henkilöön, kenestä tieto on 

alun perin lähtöisin (Koech et al., 2015, 3). Tiedon varastoiminen on liitetty myös 

organisaation oppimiseen, sillä organisaation jättävien työntekijöiden tiedot voidaan 

tallentaa organisaation muistiin ennen kuin työntekijät lähtevät organisaatiosta 

(Denner & Diaz, 2013, 14). 

 

3.2 Tietojohtaminen julkisissa organisaatioissa  

 

Hintsan (2011, 1) mukaan kunnan johtamisessa tarvitaan sekä organisaation 

sisäistä tietoa, jolla viitataan tietoon kuntaorganisaation ja sen eri yksiköiden 

toiminnan panoksista, laajuudesta, tuotoksista ja prosesseista, että organisaation 

ulkoista tietoa, joka koskee kuntatoimintaympäristön tilaa ja muutoksia. Vaikka 

julkisten organisaatioiden dynaamisessa toimintaympäristössä tieto on tunnistettu 
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keskeiseksi strategiseksi resurssiksi, tehokkaan julkisen organisaation kehittäminen 

vaatii järjestelmällisempää ja tehokkaampaa tiedon haltuun ottamista, jakamista ja 

hyödyntämistä (Riege & Lindsay, 2006, 25).  Sydänmaalakka (2015, 20-21) 

painottaa tiedon merkitystä ja organisaation älykkyyden kehittämistä tiedon 

keräämisen, hyödyntämisen ja käytäntöön siirtämisen keinoin puhuessaan 

älykkäästä julkisesta johtamisesta. Sydänmaalakan (2015, 20) mukaan 

organisaation tietovarasto laajenee ja syvenee, kun tietoa kerätään ja 

hyödynnetään, ja kun tieto siirtyy käytäntöön, osaaminen kasvaa. Älykkäät julkiset 

organisaatiot hyödyntävät kokonaisvaltaisesti tietoa, osaamista ja älykkyyttä, ja 

niillä on kyky jatkuvasti uusiutua, ennakoida muutoksia ja oppia nopeasti 

(Sydänmaalakka, 2015, 38).  

 

Tietojohtamisen voidaan nähdä tutustuttavan julkiset organisaatiot uusiin ja 

hyödyllisiin mahdollisuuksiin, kyvykkyyksiin ja toimintatapoihin (Wiig, 2002, 224). 

Julkisessa tietojohtamisessa painottuu tietojohtamisen sosiaalisen ja tieto- ja 

viestintäteknologian hyödyntämiseen perustuvan teknologisen ulottuvuuden 

yhdistämisen tärkeys (Jalonen, 2007, 105). Yksinkertaisimmillaan tietojohtaminen 

julkisessa organisaatiossa on sitä, että toiminnasta itsessään syntyvän tieto 

(esimerkiksi palvelun tuotantokustannukset) ja toimintaan vaikuttavan ulkoinen tieto 

(esimerkiksi palvelukysyntä) yhdistetään toimintatilanteessa (esimerkiksi 

päätöksenteko resurssien kohdentamisesta) tavalla, joka vie organisaatiota 

toivottuun suuntaan (Jalonen, 2015, 41). Tietojohtaminen julkisessa 

organisaatiossa ei ole vain organisaation yksisuuntaista toimintaa, vaan koskee eri 

osapuolten välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja oppimista (Denner & Diaz, 2013, 

10). Tietoa luodaan ja jaetaan julkisen sektorin organisaatioiden kesken sekä 

yhdessä muiden sektoreiden ja asukkaiden kanssa (Denner & Diaz, 2013, 10).  

 

Riegen ja Lindsayn (2006, 24) mukaan julkisten organisaatioiden yhteiskunnallinen 

vastuu korostaa tietojohtamisen tarvetta julkisten organisaatioiden 

palvelutuotannossa, sillä tehokkuutta ja laatua on parannettava vähenevillä 

resursseilla. Stenvallin ja Tyvitalon (2013, 113) mukaan julkisten palvelujen 
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uudistaminen hallitusti korostaa arvioinnin ja tietojohtamisen merkitystä. Asukkaat 

odottavat julkisten organisaatioiden hyödyntävän sekä institutionaalista tietoa että 

työntekijöiden tietoa parantaakseen heille tarjottavien palvelujen laatua (Denner & 

Diaz, 2013, 10). Dennerin ja Diazin (2013, 10) mukaan tietojohtaminen julkisissa 

organisaatioissa keskittyykin nimenomaan tiedon käyttöön asukkaille tarjottavien 

palveluiden parantamiseksi tarkoituksena asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 

parantaminen. Vastuu kansalaisille tarjottavista palveluista ilmenee julkisten 

organisaatioiden tietojohtamisessa tiedon luotettavuuden painottumisena, sillä 

organisaatioiden keskeisenä pyrkimyksenä on minimoida epäluotettavan tiedon 

aiheuttamia vahinkoja palvelutuotannossa (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 99).  

 

Jalosen (2007, 110-111) mukaan julkisten organisaatioiden tietojohtamista 

tarkastelussa painotetaan usein päätöksenteon näkökulmaa, ja tietojohtamisen 

keskeisimpänä antina päätöksenteolle voidaan pitää sitä, että tietojohtamisella 

kiinnitetään tehokkuuden lisäksi huomiota päätöksenteon luovuuteen ja 

innovatiivisuuteen.  Julkisten organisaatioiden tietojohtamiseen liittyen on 

tunnistettu neljä tietojohtamisen vaikutusaluetta: 1. päätöksenteon parantaminen 

koskien julkisia palveluja, 2. kansan tehokas päätöksentekoon osallistaminen, 3. 

kilpailukykyisen tietopääoman luominen ja 4. tietämykseltään kilpailukykyisen 

henkilöstön kehittäminen (Wiig, 2002, 224). Palvelutuotannon parantamisen lisäksi 

tietojohtamisella julkisissa organisaatioissa on tärkeä rooli siinä, että kansalaisille 

voidaan tiedottaa asioita avoimesti ja heitä voidaan ohjeistaa tehokkaasti (North & 

Kumta, 2014, 3). Tietojohtaminen ei mahdollista vaan organisaation omien 

toimenpiteiden kehittämisen, vaan myös asukkaiden ja viranomaisten 

tiedonsaantimahdollisuuksien parantamisen (Denner & Diaz, 2013, 11). 

 

Kunnan tietojohtamisella on kaksi päätehtävää, jotka voidaan kiteyttää sanoihin 

mitä ja miten. Mitä viittaa siihen, mitä palveluita asiakkaille tarjotaan, mikä on 

palvelun sisältö, mikä on palveluiden määrä ja mille asiakasjoukoille palveluita 

tarjotaan. Miten viittaa puolestaan siihen, miten palvelut järjestetään parhaiten ja 

miten palvelut tuotetaan parhaiten.  (Valtiovarainministeriö, 2013, 12) Kuviossa 3 on 
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esitetty Valtiovarainministeriön (2013, 12) määritelmä tietojohtamisen päätehtävistä 

kuntien ydinpalveluissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3: Tietojohtamisen päätehtävät kunnan ydinpalveluissa  
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4. TIETOJOHTAMISEN MAHDOLLISUUDET JA EDELLYTYKSET 

JULKISESSA ORGANISAATIOSSA 
 

Tässä luvussa käsitellään tarvetta ja keinoja tietojohtamisen toimintojen 

kehittämiselle ja käyttöönotolle julkisessa organisaatiossa ja kunnassa, 

tietojohtamisen avulla saavutettavia hyötyjä sekä tietojohtamiseen liittyviä haasteita. 

Tietojohtamisen toteuttamisen edellytysten ja tietojohtamisen keinoin 

saavutettavien hyötyjen nähdään liittyvän seuraaviin tekijöihin: tiedon jakamista 

tukeva organisaatiokulttuuri, jatkuvasti oppiva organisaatio, laadukas 

päätöksenteko, lisääntynyt innovatiivisuus, kyky tunnistaa toimintaympäristön ja 

asiakastarpeiden muutokset, teknologian älykäs hyödyntäminen. 

 

4.1 Tietojohtamisen tarve, hyödyt ja edellytykset julkisessa organisaatiossa 
 

Nykyiseen tietoyhteiskuntaan sopeutuminen vaatii julkiselta organisaatiolta 

toimintatapojen konkreettista uudistamista, jolla viitataan pääasiassa joustavuuden 

lisäämiseen sekä yhä tietoperustaisempien käytäntöjen ja verkostomaisempien 

organisointitapojen kehittämiseen (Jalonen, 2007, 101). Nopeasti muuttuva 

toimintaympäristö edellyttää julkiselta organisaatiolta jatkuvaa uudistumista, ja 

jatkuva uudistuminen puolestaan vaatii luovuutta ja innovatiivisuutta niin yksilöiltä, 

tiimeiltä kuin koko organisaatioltakin (Sydänmaalakka, 2015, 68). Nykyisessä 

tietoyhteiskunnassa organisaation tärkein tuotanto-omaisuus ovat ideat, tieto ja 

digitaaliset ratkaisut, joiden avulla tuotetaan palveluja sekä luovuutta ja 

innovatiivisuutta (Dickel & Moura, 2016, 213). Valovirran ja Hyvösen (2009, 5) 

mukaan etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tarvitaan uusia ja 

innovatiivisia tapoja järjestää ja tuottaa palveluja, jotta väestön palvelutarpeeseen 

pystytään vastaamaan laadukkailla ja kustannustehokkailla palveluilla.  

 

Saatavuudeltaan ja laadultaan tasokkaiden palvelujen tuottaminen entistä 

taloudellisemmin niukkenevilla resursseilla vaatii silmää ja taitoa käyttää 

samanaikaisesti useita välineitä toiminnan kehittämiseksi sekä kehittää uusia 

toimintatapoja, mikä vaatii oman ydinosaamisen uudelleenarviointia (Santalainen & 
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Huttunen, 1993, 27). Tietojohtamisen menetelmiä ja järjestelmiä hyödyntämällä 

kunnissa voidaan tunnistaa eniten kehittämistä vaativat palvelut ja toiminnot, 

arvioida luotettavasti näistä kehittämiskohteista saatavia hyötyjä ja aiheutuvia 

kustannuksia, täten priorisoida kehittämiskohteet oikein ja suunnata rajalliset 

resurssit tuottavimpiin ja vaikuttavimpiin kehittämiskohteisiin (Valtiovarainministeriö, 

2013, 14). Sydänmaalakan (2001, 187) mukaan julkisessa organisaatiossa 

tietojohtamisen lähtökohtana on nykytilanteen analyysi, jonka pohjana toimivat 

keskeiset kysymykset on esitetty taulukossa 3. 

           Taulukko 3: Tietojohtamisen nykytilan analyysiin liittyvät keskeisimmät kysymykset 

1. Onko organisaatiossa riittävästi tietoa? 

2. Luodaanko tietoa tehokkaasti ja hankitaanko tietoa riittävästi 

organisaation ulkopuolelta? 

3. Osataanko tietoa varastoida? 

4. Miten hyvin tietoa jaetaan ja miten jaettua tietoa sovelletaan?  

5. Osaammeko hyödyntää ja käyttää uudelleen organisaatiossa jo olevaa 

tietoa? 

6. Miten organisaatiorakenne tukee tietojohtamista? 

7. Onko tiimityöhön, virtuaalitiimeihin ja tiedon kulkemiseen tiimeissä 

kiinnitetty huomiota? 

8. Ovatko ihmiset tietoisia tietojohtamisen merkityksestä ja onko heillä 

ylipäätään motivaatiota jakaa tietoa? 

9. Miten organisaatiokulttuuri tukee tiedon jakamista? 

10. Onko organisaatiokulttuuri riittävän avoin ja luottamukseen perustuva? 

11. Ollaanko organisaatiossa riittävän kypsiä näkemään tiedon jakaminen 

valtana tiedon panttaamisen sijaan? 

12. Mikä on käytettävissä olevan tieto- ja viestintäteknologian taso, ja onko 

tieto- ja viestintäteknologiaa suunniteltu tietojohtamisen näkökulmasta? 

13. Miten pystymme paremmin hyödyntämään tietotekniikkaa? 

 

Edgen (2005, 42-43) mukaan on olemassa vahva näyttö siitä, että tietojohtamisen 

strategisella hyödyntämisellä voidaan nostaa julkisen organisaatioiden 

suorituskykyä. Cong & Pandya (2003, 27) tutkivat tietojohtamista julkisissa 

organisaatioissa ja totesivat tietojohtamisen tuovan hyötyjä sekä yksilölle että 
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organisaatiolle. Congin ja Pandyan (2003, 27-28) mukaan tietojohtamisen keinoin 

saavutettavia hyötyjä organisaatiotasolla ovat: 

1. kasvava tehokkuus, tuottavuus, laatu ja innovointi, jotka johtavat 

organisaation parempaan suorituskykyyn 

2. työntekijöiden hallussa olevan tiedon hyödyntäminen, joka auttaa 

päätöksenteossa, lisää innovointia sekä parantaa tiedon yhtenäisyyttä ja 

yhteistyötä 

3. organisaation taloudellisen arvon nouseminen, kun tieto nähdään pääomana  

4. arvon luominen tiedon avulla ja kilpailuedun saavuttaminen  

 

Kehittämällä tiedon luomista ja jakamista sekä yksilöiden välistä vuorovaikutusta 

tukevan ympäristön, organisaatio voi hyödyntää yksilöiden tietoa organisaation 

tarkoituksiin (Bhatt, 2001, 73). Tietojohtamisen hyödyiksi tunnistetut kasvava 

tuottavuus ja laatu pohjautuvat tietotaidon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen 

organisaation sisällä (North & Kumta, 2014, xxii). Tietojohtaminen tuottaa arvoa, 

kun jaettua tietoa voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen (Cong & Pandya, 

2003, 27). Tietojohtamisen onnistuessa tiedon uudelleenkäytöllä saavutetaan 

merkittäviä tehokkuushyötyjä (Laihonen et al., 2013, 14). Yhdistämällä 

organisaatiossa olevaa tietoa voidaan luoda uusia prosesseja, tuotteita, palveluita 

ja liiketoiminta-alueita (North & Kumta, 2014, xxii). Tiedon jakamisen avulla voidaan 

vähentää uusien työntekijöiden kouluttamiseen käytettäviä kustannuksia 

(Matošková, 2016, 9-10). 

 

Al-Khouri (2014, 1) mukaan tietojohtamisen käytännöistä tulee organisaatioille yhä 

tärkeämpiä, koska niiden avulla voidaan parantaa päätöksentekokykyä, kehittää 

oppiva organisaatio sekä kiihdyttää innovointia. Dalkirin (2011, 25) mukaan 

tietojohtaminen lisäksi kasvattaa työntekijöiden ammattitaitoa, rakentaa 

yhteisöllisyyttä, parantaa organisaation muistia sekä mahdollistaa entistä 

tehokkaampia tapoja verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Razakin et al. (2015, 465) 

lisää tietojohtamisen hyötyihin keskustelevan johtajuuden luomisen sekä 

aineettoman pääoman kasvun. Cong & Pandya (2003, 27) mukaan yksilötasolla 
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tietojohtaminen antaa työntekijöille mahdollisuuden kehittää taitojaan ja 

kokemustaan tekemällä yhteistyötä, jakamalla tietoa ja oppimalla muilta, mikä 

nostaa työntekijän suorituskykyä ja johtaa parempaan urakehitykseen. 

Päätöksenteon ja ongelmanratkaisun parantuminen auttavat työntekijää 

suoriutumaan työtehtävistään ja säästämään aikaa (Dalkir, 2011, 25). McAdamin & 

Reidin (2000, 318) mukaan työntekijä voi hyötyä tietojohtamisesta lisääntyneen 

itsenäisyyden sekä oppimisen lisäksi myös statuksen osalta ansaitsemalla 

asiantuntijastatuksen.  

 

Tarvetta julkisten organisaatioiden tietojohtamiselle tukee Valtiovarainministeriön 

Sote -tietojohtamishanke ja sen pohjalta kirjoitettu tiedolla johtamisen käsikirja, 

jonka tarkoituksena on auttaa ydinpalveluista ja niiden kehittämisestä sekä 

toiminnan ohjaamisesta vastaavaa johtoa luomaan käsitys tietojohtamisen 

merkityksestä julkisessa palvelutoiminnassa. Kuntien toiminnan haasteisiin voidaan 

vastata kehittämällä omaa toimintaa palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja 

asiakaslähtöisyyden osalta. Toiminnan kehittämisen voi mahdollistaa vain 

päätöksenteossa käytettävissä oleva oikea, luotettava, riittävän laadukas ja 

ajantasainen tieto omaa toimintaa ja toimiympäristöä koskien. Tuottavuutta, 

vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan kehittää luomalla uusia tapoja 

järjestää ja tuottaa ydinpalveluita, kehittämällä sisäistä toimintaa sekä johtamalla ja 

ohjaamalla toimintaa tiedon avulla. Tietojohtaminen edistää sekä palvelujen 

järjestämisen ja tuottamisen että sisäisen toiminnan kehittämistä. Tietojohtaminen 

edellyttää päätöksenteon kehittämistä, uusia teknologioita, uusia työ- ja 

hoitomenetelmiä, kannustimia ja palveluiden kohdentamista. 

(Valtiovarainministeriö, 2013, 9) 

 

Tuottaakseen hyötyä tietojohtamisen on oltava linjassa keskeisten strategisten 

tavoitteiden kanssa (Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 61). Tietojohtamisen 

toimintojen toteuttaminen edellyttää tietoperustaisen arvonluontiprosessin syvää 

ymmärrystä eli sen ymmärtämistä, miten tiedosta voidaan luoda arvoa erilaisissa 

liiketoimintaprosesseissa ja -ympäristöissä (Laihonen et al., 2013, 7). Lisäksi 
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menestyksekkäiden tietojohtamisen toimintojen saavuttamiseksi tietoisuutta 

tietojohtamisesta on lisättävä johdon kaikilla tasoilla, ja tietojohtamisen hyötyjä on 

käytävä läpi koko henkilökunnan kanssa, jotta tietojohtamisen toimenpiteitä voidaan 

edistää organisaatiossa (Cong & Pandya, 2003, 25). Julkisen organisaation johdon 

on ymmärrettävä, että julkinen organisaatio toimii ainutlaatuisessa ympäristössä, 

mikä on otettava huomioon yksityisissä organisaatioissa kehitettyjen 

tietojohtamisen toimenpiteiden ja työkalujen omaksumisessa (Massaro et al., 2015, 

529). Kokonaisvaltaisen ja menestyksekkään tietojohtamisen mahdollistamiseksi 

julkisessa organisaatiossa Wiig (2002, 226-227) esittää seuraavia ohjeita ja johdon 

toimenpiteitä, jotka on esitetty taulukossa 4.  

Taulukko 4: Ohjeet julkisten organisaatioiden johdolle menestyksekkääseen   
tietojohtamiseen 

 Keskitytään siihen, että tietojohtamisen visio ja toimenpiteet ovat 

linjassa organisaation yleisen strategian kanssa 

 Tietojohtamisen toimenpiteitä johdetaan tehokkaasti  

  Rakennetaan yhtenäistävä johtamiskulttuuri luomalla tietoa tukeva 

kulttuuri, johon sisältyy turvallinen ympäristö, vastavuoroinen 

kunnioitus, vähäinen politikointi, yhteistyö ja yhteinen tavoite työn 

laadun parantamisesta 

 Luodaan jaettua ymmärrystä yrityksen missiosta ja suunnasta sekä 

yksilöiden rooleista mielenkiinnon lisäämiseksi  

 Kiihdytetään oppimista tavoittelemalla tehokkaita toimenpiteitä 

mahdollisimman laaja-alaiselle tiedon jakamiselle 

 Koulutetaan henkilöstöä ja annetaan mahdollisuuksia oppia 

perustietoja ja ammatillista tietoa sekä tarjotaan tarpeellista 

informaatiota ja muita resursseja  

 Luodaan mahdollisuuksia asettamalla työntekijät tilanteisiin, joissa 

heidän on käytettävä kykyjään 

 Tarjotaan työntekijöille turvallinen ympäristö, jossa he tietävät 

kuinka laajasti he voivat soveltaa organisaation sääntöjä tilanteen tai 

asiakkaan palvelemisen sitä vaatiessa 

 Motivoidaan työntekijöitä toimimaan älykkäästi eli tekemään asiat 

oikein, ja luodaan ymmärrystä siitä, miten toiminta tuottaa arvoa 

sidosryhmille, organisaatiolle ja työntekijälle itselleen 

 Luodaan tietojohtamista tukeva infrastruktuuri hyödyntämällä laaja-

alaisesti tietoteknisiä sovelluksia 
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4.2 Tietojohtamisen haasteet  

 

Tietojohtamisella nähdään merkittävä mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti julkisen 

organisaation toimintaan ja edistää julkisen sektorin uudistumisprosessia, mutta 

tietojohtamisen kehittäminen julkisessa organisaatiossa on kuitenkin nähty 

haasteelliseksi yksityisiin organisaatioihin verrattaessa (Massaro et al., 2015, 530). 

Julkisten organisaatioiden moninaisista tavoitteista ja poliittis-hallinnollisesta 

rakenteesta johtuen organisaatioissa vallitsee erityinen jännite, jolla on arvioitu 

olevan vaikutusta organisaatioiden mahdollisuuksiin soveltaa ja hyödyntää 

tietojohtamisen tutkimuksessa hyviksi havaittuja tekniikoita ja käytäntöjä etenkin 

silloin, kun tietojohtamista käsitellään päätöksenteon näkökulmasta (Jalonen, 2007, 

106). Tietojohtamisen suurimmaksi haasteena voidaan nähdä se, miten julkinen 

organisaatio kykenee yhteen sovittamaan olemassa olevan tiedon tehokkaan 

hyödyntämisen ja uudenlaisia kehityspolkuja mahdollistavan tiedon etsimisen ja 

tunnistamisen (Jalonen, 2007, 97). Pöystin (2010, 3) mukaan tietojohtamiseen 

julkisessa organisaatiossa liittyy keskeisesti viisi merkittävää haastetta: 

1. Tietojohtamisen tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä riittävästi hahmotettu 

2. Tietojohtaminen ei ole tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan asialistalla 

3. Tietojohtamista ei ole riittävästi ajanmukaisesti vastuutettu 

4. Julkisjohtajat eivät osaa riittävästi tietojohtamista, ICT-hallintaa ja 

informaatio-oikeuden perusteita 

5. Hallinnon rakenteet eivät vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen 

aikakauden tarpeita 

 

Sotaraudan et al. (2012, 9) tutkimuksen mukaan kunnat eivät systemaattisesti etsi 

ja pyri hyödyntämään oman toiminnan kehittämistä tukevaa tietoa, ja panokset 

tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat alhaiset. Sotaraudan et al. (2012, 9) 

tutkimuksessa todetaan myös, että kuntien innovaatiojärjestelmää ei ole tietoisesti 

kehitetty ja yhteistyö yliopistojen ja muiden tietoa tuottavien organisaatioiden 

kanssa on vähäistä.  Valtiovarainministeriön Sote-tietojohtamishankkeen tuloksena 

jouduttiin toteamaan, että kunnat eivät ole vielä käyttäneet hyväkseen 

tietojohtamisen tuomia mahdollisuuksia (Valtiovarainministeriö, 2013, 13). 
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Tietojohtamisen heikkouksiksi kunnissa tunnistettiin johtamisen ja toiminnan 

ohjauksen tueksi tuotettu tieto, raportointi ja kustannuslaskenta, palvelujen 

tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun mittareiden puutteellisuus, 

kykenemättömyys ennakoida toimintaympäristön ja oman toiminnan kehitystä sekä 

asiakaskokemustieto, jota ei olla tuotettu päätöksenteon pohjaksi 

(Valtiovarainministeriö, 2013, 13).  

 

Edgen (2005, 43) mukaan monissa julkisissa organisaatioissa on tiettyjä esteitä, 

jotka häiritsevät tietojohtamisen toimintojen toteutusta. Julkiset organisaatiot 

omaksuvat suhteellisen hitaasti uusia teknologioita, jotka voivat mahdollistaa 

tietojohtamisen toiminnot (Denner & Diaz, 2013, 11). Litvajn ja Stancekovan (2015, 

468) mukaan suuret yksityiset organisaatiot ovat joustavimpia tietojohtamisen 

järjestelmien käyttöönoton suhteen, sillä tällaisilla organisaatioilla on riittävästi 

tarvittavia resursseja, kuten tietoa, henkilöstöä ja rahoitusta. Tiedon jakaminen 

epäonnistuminen on kuitenkin useimmin seurausta kulttuurisista tekijöistä kuin 

tietojärjestelmien puutteista, ja siksi organisaatiokulttuuri on keskisin tiedon 

jakamiseen vaikuttava tekijä (Chang & lin, 2015, 434). Massaron et al. (2015, 530) 

mukaan julkisten organisaatioiden tavoitteiden ristiriitaisuudesta ja poliittisesta 

ulottuvuudesta johtuen tietojohtamista tukevan organisaatiokulttuurin luominen on 

haasteellisempaa kuin yksityisissä organisaatioissa.  

 

Organisaatiokulttuurin lisäksi tutkijat ovat korostaneet sitä, että tiedon jakamisen 

ongelmat liittyvät usein siihen, miten organisaatiota johdetaan tai millainen 

organisaatio on rakenteeltaan (Kathiravelu et al., 2014, 120). Sydänmaalakan 

(2015, 47) mukaan yhtenä julkisen organisaation johtamisen ongelmana on, että 

johto, esimiehet, toimialat ja yksilöt haukkuvat ja arvostelevat toisiaan, ja osa 

johtajista on pitkiä aikoja kommunikoimatta alaistensa kanssa. Rakenteeltaan 

julkinen organisaatio on usein hierarkkinen ja byrokraattinen, mikä tekee tiedon 

jakamisesta vaikeaa (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 97). Organisaatiorakenne, 

joka perustuu perinteiseen käskemiseen ja kontrollointiin minimoi ihmisten, 

tekniikoiden ja teknologioiden välisen vuorovaikutuksen ja siten vähentää 
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mahdollisuuksia tiedon jakamiseen (Bhatt, 2001, 72). Edellä esitetyt haasteina 

nähdyt tekijät, teknologia, organisaatiokulttuuri ja rakenne, ovat kuitenkin Sayyedin 

et al. (2011, 1215-1216) mukaan ne tekijät, jotka kannustavat henkilöstöä luomaan 

uutta tietoa, jakamaan tietonsa ja kokemuksensa muiden kanssa ja siten ohjaavat 

organisaation tietojohtamista ja mahdollistavat tehokkaat tietojohtamisen toiminnot.  

 

Edgen (2005, 43) mukaan tietojohtamisen toimintojen toteutukseen liittyvät 

ongelmat julkisessa organisaatiossa liittyvät muun muassa työn luonteeseen, 

työntekijöiden haluun suojella omaa tietoaan sekä resurssien jatkuvaan 

vähenemiseen. Työntekijät hankkivat tietoa suorittaessa omia työtehtäviään, mutta 

useimmat eivät välitä sitä muille (Theocharis & Tsihrintzis 2016, 61). Usein 

organisaatiossa on joku, joka pystyisi ratkaisemaan jonkin tietyn ongelman, mutta 

muut eivät tiedä siitä (Theocharis & Tsihrintzis 2016, 61).  

 

4.3 Tiedon jakamista tukeva organisaatiokulttuuri  

 

Ridgen ja Lindsayn (2006, 24) mukaan keinona tietojohtamisen toimintojen 

omaksumiseksi julkisessa organisaatiossa on organisaatiokulttuurin muuttaminen. 

Organisaatiokulttuuri kuvastaa organisaation toimintaa ja ilmenee siinä, miten 

organisaation jäsenet reagoivat organisaation sisäisessä tai ulkoisessa 

toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin (Jones, 2001, 130).  Kunnan 

organisaatiokulttuuri ilmenee arvoina, arvostuksina, vakiintuneina toimintatapoina, 

symboleina ja käytetyssä kielessä, muotoutuu pitkän ajan kuluessa, vaikuttaa 

merkittävästi organisaation kykyyn uudistaa prosessejaan ja on vaikea muuttaa 

(Jäppinen, 2011, 70).   

 

Kaplanin ja Nortonin (2004, 232) mukaan organisaatiomuutoksen avulla voidaan 

siirtyä tiedon hamstraamisesta tiedon jakamiseen. Myös Kathiravelun et al. (2014, 

120) mukaan tiedon jakaminen työyhteisössä riippuu voimakkaasti 

organisaatiokulttuurista, joka voi olla joko tiedon jakamista edistävä tai estävä. 

Organisaatiokulttuuri, joka edistää tiedon jakamista on muutoksille avoin ja 
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innovatiivinen (Kathiravelun et al., 2014, 121). De Longin (2003, 113) mukaan 

organisaatiokulttuuri vaikuttaa keskeisesti tiedon jakamisen lisäksi myös tiedon 

luomiseen ja hyödyntämiseen neljällä eri tavalla: 1. Kulttuuri ja erilaiset alakulttuurit 

muokkaavat olettamuksia siitä, mitä tieto on ja mitä tietoa tulisi johtaa, 2. Kulttuuri 

määrittää yksilön ja organisaation välisen tiedon suhteen määrittelemällä, keiden 

odotetaan hallinnoivan, jakavan tai varastoivan tiettyä tietoa, 3. Kulttuuri luo 

kontekstin sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja siten määrittää, miten tietoa käytetään 

tietyissä tilanteissa, 4. Kulttuuri muokkaa prosesseja, joissa uutta tietoa luodaan ja 

jaetaan organisaatiossa. Myös Dennerin ja Diazin (2013, 21) mukaan tiedon 

jakamiseen kannustava ympäristö vaikuttaa positiivisesti myös tiedon luomiseen. 

 

Jotta tietojohtamisen keinoin voidaan synnyttää arvoa, ihmisten välillä on vallittava 

luottamus ja ihmisten on oltava motivoituneita jakamaan sekä hyväksikäyttämään 

tietoa (Cong & Pandya, 2003, 27).  Edistääkseen tiedon jakamista tukevaa 

käyttäytymistä johdon on ymmärrettävä tekijät, jotka kannustavat yksilöitä jakamaan 

oman arvokkaan tietonsa muiden käytettäväksi (Razak et al., 2016, 545). 

Stenmarkin (2000, 23) mukaan ihmiset eivät ole taipuvaisia jakamaan tietoa ilman 

vahvaa henkilökohtaista motivaatiota. Lamin ja Lambermort-Fordin (2010, 51) 

mukaan yksilön motivaation ja tiedon jakamisen suhde on organisaatioissa edelleen 

suurelta osin huonosti ymmärretty. Yksilön motivaatioon liittyvien tekijöiden lisäksi 

Stenvallin ja Tyvitalon (2013, 116) mukaan tärkeää on myös ymmärtää, missä 

tilanteissa ja paikoissa tietoa jaetaan, jotta tiedon jakamiseen liittyviä paikkoja sekä 

välineitä voidaan kehittää systemaattisesti. 

 

Kathiravelun et al. (2014, 121) mukaan ylimmän johdon tuella on huomattava 

positiivinen vaikutus työntekijöiden motivaatioon jakaa tietoa. Työntekijöiden on 

tunnettava, että he voivat vapaasti jakaa ideoita, epäonnistua ja kysyä apua muilta 

työntekijöitä, eikä heidän pitäisi pelätä kommunikoida keskenään tai lukea 

oppimateriaalia työaikana (Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 61). Northin ja Kumtan 

(2014, xxiii) mukaan organisaatioiden nykyiset palkitsemis- ja arviointijärjestelmät 

tarjoavat vähän kannustimia yhteistyöhön, oppimiseen ja tiedon jakamiseen.  
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että ulkoiset palkinnot eivät välttämättä motivoi 

työntekijöitä jakamaan tietoa (Kathiravelun et al., 2014, 120).  

 

Tilaisuudet, kuten konferenssit, kokoukset, työpajat ja kurssit, joissa on edustettuna 

organisaation eri toiminnot ovat tärkeitä tiedon jakamisen edistämisessä, sillä ne 

ovat paikkoja, joissa eri ihmisten hallussa oleva informaatio ja tietämys kohtaavat, 

ja joissa ihmiset voivat laajentaa tietoverkostojaan sekä synnyttää yhdessä uusia 

ideoita ja innovaatioita (Denner & Diaz, 2013, 22). Sydänmaalakan (2001, 169) 

mukaan ainoastaan noin 10-30 prosenttia organisaation tarvitsemasta tiedosta 

voidaan varastoida tietojärjestelmiin, tietokantoihin ja manuaaleihin, ja pääosin tieto 

on organisaatioon kuuluvilla henkilöille, minkä vuoksi organisaatioiden tulisi 

panostaa voimakkaasti tiimityöskentelyyn ja tiimiverkostojen luomiseen tiedon 

jakamisen edistämiseksi.  

 

Tiedon jakamisen esteinä oleviksi organisaatiokulttuurin liittyviksi tekijöiksi on 

tunnistettu muun muassa johdon sitoutumattomuus, pelko, organisaatiorakenteen 

hierarkkisuus, sosiaalisten verkostojen puute, ikä- ja sukupuolierot, resurssien 

puute, halu välttää konflikteja, epävarmuus sekä yleinen työympäristö (Kathiravelu 

et al., 2014, 120). Haluttomuutta tiedon jakamiseen esiintyy yleensä 

organisaatioissa, joiden organisaatiokulttuuri tukee ajatusta siitä, että tieto on 

valtaa, jota voidaan käyttää muita vastaan (Denner & Diaz, 2013, 22). Jaettaessa 

tieto muuttuu julkiseksi hyödyksi, jota organisaation jäsenet voivat hyödyntää 

riippumatta siitä, ovatko he osallistuneet sen tuottamiseen, ja tuolloin voidaan 

katsoa muodostuvan niin sanottu vapaamatkustajan ongelma (Lam & Lambertmont-

Ford, 2010, 54). Yksilöt saattavat pelätä tietoa jakamalla menettävänsä oman 

ainutlaatuisen arvonsa, vähentävänsä omia mahdollisuuksiaan edetä 

organisaatiossa ja parantavansa muiden etenemismahdollisuuksia, ja siten 

menettävänsä omat mahdollisuutensa organisaation sisäisessä kilpailussa (Lam & 

Lambertmont-Ford, 2010, 54).  
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Congin ja Pandyan (2003, 30) mukaan tiedon näkeminen vallan lähteenä on 

tyypillistä julkisten organisaatioiden johdolle sekä henkilökunnalle, ja ajatuksen 

vallitessa organisaatiossa tietoa ei juurikaan jaeta eri yksiköiden ja 

organisaatiotasojen välillä. Sydänmaalakan (2015, 48) mukaan yksi julkisten 

organisaatioiden johtamisen ongelmista on, että juoruista tulee totuus, kun tieto ei 

kulje ja liian moni uskoo huhuihin kyseenalaistamatta niitä. Asenteiden tulisi muuttua 

niin, että tieto itsessään ei ole valtaa, vaan tiedon jakaminen (Cong & Pandya, 2003, 

30).  

 

Tiedon jakamisen ongelmaksi julkisessa organisaatiossa voivat muodostua myös 

erilaiset identiteettiryhmät, jonka jäsenet jakavat keskenään tietyn erityispiirteen ja 

siksi ymmärtävät toisiaan paremmin sekä jakavat tietoa ryhmän sisällä, mutta tiedon 

jakaminen ulkopuolisille on heille vaikeaa (Denner & Diaz, 2013, 21). Tiedon 

jakamista ryhmän ulkopuolisille voidaan pyrkiä edistämään kasvattamalla ryhmän 

kokoa laajentamalla ryhmän identiteetti kattamaan myös muita erityispiirteitä sekä 

luomalla yhteyksiä eri ryhmien välille (Denner & Diaz, 2013, 21). Tutkijat ovat lisäksi 

huomanneet, että tiedon jakamisen suurena ongelmana on se, että on olemassa 

työntekijöitä, jotka ovat niin vahvasti sidoksissa kulttuuriin, jolle on ominaista 

haluttomuus jakaa tietoa, että he tekevät mahdottomaksi sen, että organisaatio voisi 

omaksua tietoa jakavan kulttuurin (Kathiravelu et al., 2014, 120). 

 

Tietoa on jaettava organisaatiossa myös siksi, ettei tieto poistu organisaatiosta 

tietyn henkilön mukana (Razak et al., 2016, 546). Eläköitymisten ollessa 

ajankohtaista useissa julkisissa organisaatioissa on strategisesti tärkeää, että 

kokeneiden ja poistuvien työntekijöiden hallussa oleva tieto saadaan pysymään 

organisaatiossa (Edge, 2005, 45). Yleisesti käytettynä keinona poistuvien 

työntekijöiden hiljaisen tiedon säilyttämiseksi organisaatiossa ovat 

poistumishaastattelut (Denner & Diaz, 2013, 21). Laihosen et al. (2013, 15) mukaan 

tiedon ja osaamisen häviäminen eläköitymisten tai työpaikkaa vaihtavien 

työntekijöiden mukana on vakava ongelma, johon voi liittyä myös 

tietoturvaongelmia. 
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4.3 Jatkuvasti oppiva organisaatio  
 

Nykyisen yhteiskunnan ollessa jatkuvassa muutostilassa ja jatkuvan oppimisen 

ollessa ainoa pysyvä tavoite julkisten organisaatioiden on muututtava 

byrokraattisista organisaatioista oppiviksi organisaatioiksi (Michalopoulos & 

Psychogios, 2003, 63). Currie et al. (2007, 363) mukaan julkisten palvelujen laadun 

parantamiseksi julkisista organisaatioista on tultava oppivia organisaatioita, joissa 

yksilöt, ryhmät ja organisaatiot jakavat tietoa yli institutionaalisten rajojen. 

Oppivassa organisaatiossa tietojen ja taitojen hankkimista ei pidetä vain yksilöiden 

velvollisuutena, vaan organisaation tehtävänä on tukea ja kannustaa työntekijöitä 

kehittämään tietojaan ja taitojaan (Chang & Lin, 2015, 437). 

 

Kirwan (2013, 49) mukaan oppimista voi tapahtua spontaanisti, tahottomasti ja 

epämuodollisesti kaikissa tilanteissa organisaatiossa. Northin ja Kumtan (2014, xxii) 

mukaan organisaation tietointensiivisen toiminnan kannalta tärkeää on 

organisaation kyky oppia, mutta toisaalta myös olla oppimatta eli hylätä 

merkityksetön tieto. Brixin (2017, 114) mukaan organisaation oppimista tapahtuu 

ajan kuluessa kolmella eri tasolla: yksilön, ryhmien ja organisaation oppimisena. 

Organisaation oppiminen edellyttää yhteisön kyky luoda ja tulkita tietoa, halu ja 

valmiudet tiedon siirtämiseen sekä erilaiset välittäjät tiedon jakamisessa 

(Mäkäräinen-Suni & Valkokari, 2007, 29).   

 

Kettusen (2003, 53) mukaan osaaminen ja oppiminen ovat kunnan menestyksen 

edellytykset ja menestyksen kannalta ratkaisevaa on se, miten osaamista käytetään 

hyväksi palvelujen kehittämisessä ja tarjoamisessa. Julkisessa organisaatiossa 

tulisi panostaa voimakkaasti yksilöiden, tiimien ja koko organisaation osaamisen 

kehittämiseen sekä johdon ja esimiesten kouluttautumiseen ja organisaatioiden olisi 

tarjottava koulutusta koko henkilökunnalle (Sydänmaalakka, 2015, 56). Kunnassa 

työntekijöiden tietoja ja taitoja voidaan kehittää ja sovittaa työtehtävien vaatimusten 

mukaisiksi henkilöstökoulutuksilla (jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus), 

erilaisilla työssä oppimisen tavoilla (mentorointi, tutorointi, tiimityö, osaamisen 

jakaminen, työ- ja henkilökierto), kehityskeskusteluilla, joissa voidaan sopia muun 
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muassa henkilökohtaisesta kehityssuunnitelmasta, perehdyttämisellä, johtamisen 

ja esimiestyön kehittämisellä, valmennuksella ja mahdollistamalla osallistuminen 

(Kaartinen, 2011, 8). Myös avoimella palautekulttuurilla, jossa palautetta annetaan 

riittävästi kaikilla tasoilla, voidaan edesauttaa oppimista (Sydänmaalakka, 2015, 

71).  

 

Fingerin ja Brandin (1999, 148) mukaan organisaation kykyyn oppia vaikuttavat 

koulutukset, sisäisten ja ulkoisten oppimisen lähteiden aktiivinen käyttö sekä 

oppimista tukeva toimintaympäristö. Erilaiset lyhytkestoiset koulutukset ja kurssit 

sekä pidemmät valmennusohjelmat ovat osaamisen ylläpidon ja kehittämisen 

perinteisin ja eniten käytetty muoto (Kaartinen, 2011, 8). Koulutuksiin ja 

valmennuksiin liittyen keskeistä on, miten opittua tietoa voidaan hyödyntää omalla 

työpaikalla, ja esimiehen tuen voidaan nähdä olevan ratkaiseva tekijä siinä, että 

uudet opitut toimintatavat pystytään ottamaan käyttöön organisaatiossa (Kaartinen, 

2011, 8). Kuviossa 4 on esitetty Kaartisen (2011, 24) yksilön oppimista painottava 

malli työssä oppimisen keinoista.  
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Oppivassa organisaatiossa ei toimi perinteinen autoritäärinen johtaminen, sillä 

oppiva organisaatio ei toimi käskystä, vaan vaaditaan kaikkien organisaatiotasojen 

integroitua ajattelua ja toimintaa (Senge, 1990,7). Älykkäällä julkisella 

organisaatiolla on kyky oppia nopeasti ja tehokkaasti (Sydänmaalakka, 2015, 71). 

Tällöin ihmisiä johdetaan ennemmin valmentamalla kuin käskyttämällä ja yksilössä 

sekä organisaatiossa oleva potentiaali pyritään hyödyntämään kokonaisuudessaan 

(Sydänmaalakka, 2015, 71). Northin ja Kumptan (2014, 7) oppivan organisaation 

johtaminen vaatii seuraavia toimenpiteitä: 

 Korostetaan ihmisten vahvuuksia ja tehdään heikkouksista merkityksettömiä 

 Kannustetaan ihmisiä osallistumaan 

Kuvio 4: Työssä oppimisen keinot yksilön näkökulmasta  
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 Tuodaan ihmisiä yhteen ajattelemaan ja määrittämään organisaation arvoja 

ja päämääriä 

 Luodaan organisaation jäsenille mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä 

koulutusten ja opettamisen avulla 

 Varmistetaan, että kaikki tietävät, mitä asioita on tehtävä, mitä heiltä itseltään 

odotetaan ja mitä he voivat odottaa johdolta 

 

Santalaisen ja Huttusen (1993, 164-165) organisaation oppimisen menetelmistä 

julkisille organisaatioille soveltuu etenkin benchmarking, jolla viitataan organisaation 

tuloksen kannalta keskeisimpien sisäisten prosessien ja menettelytapojen 

tunnistamiseen sekä toiminnan tason mittaamiseen ja kehittämiseen suhteessa 

toimialan tai tarkastellun asian parhaisiin käytäntöihin. Kouzmin et al. (1999, 123) 

määrittelevät benchmarkingin prosessiksi, jossa omia tuotteita, palveluita ja 

toimintatapoja arvioidaan suhteessa kovimpiin kilpailijoihin tai alan parhaimpina 

tunnettuihin toimijoihin tarkoituksena etsiä toimialan parhaita käytäntöjä, jotka 

johtavat suorituskyvyn nousuun.  

 

Systemaattinen benchmarking edellyttää oman toiminnan/prosessin analysoimista 

niin hyvin, että muualta voidaan hakea tietoa juuri oman prosessin huonosti 

toimivien osien kehittämiseksi (Kaartinen, 2011, 34). Yksinkertaisten taloudellisten 

indikaattoreiden puuttuessa julkisten organisaatioiden benchmarkingin haasteena 

on, miten tunnistaa alan parhaat ja menestyneet organisaatiot, joita käyttää 

vertailukohteena (Kouzmin et al., 1999, 125-126). Myös parhaiden käytäntöjen 

omaksumiseen liittyy riski, että toimintatapoja siirretään yksiköstä toiseen 

kritiikittömästi ja ymmärtämättä, että toimintatapoihin liittyvät aina ajattelumallit ja 

kulttuuri, joita on myös muutettava käytäntöjen omaksumiseksi (Sydänmaalakka, 

2015, 18). 
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4.4 Laadukas päätöksenteko 

 

Virtasen ja Stenvallin (2010, 38) mukaan julkisten organisaatioiden 

moniulotteisuudesta ja tarpeesta ottaa huomioon useiden sidosryhmien tarpeet 

johtuen päätöksentekojärjestelmät julkisissa organisaatioissa ovat 

monimutkaisempia kuin yksityisissä. Kunnan järjestämiä palveluja koskevia 

päätöksiä tekee moni taho ja kunkin osapuolen roolit ja tavoitteet poikkeavat 

merkittävästi toisistaan (Valtiovarainministeriö, 2013, 7). Julkista 

päätöksentekoprosessia hidastaa byrokraattisuus, joka aiheuttaa sen, että lupien 

saaminen päätöksiin vie aikaa, sekä strategioiden ja ohjeistusten monimutkaisuus, 

jonka vuoksi päätösten tekeminen on hankalaa (Maury et al., 2017, 43). Luomalla 

selkeät päätöksentekoa ohjaavat ohjenuorat ja vähentämällä byrokratiaa 

päättäminen ja muutosten läpivieminen helpottuvat, päätösten läpimenoaika 

lyhenee ja ylimääräisen byrokratian aiheuttamilta kustannuksilta vältytään, kun 

päättäjiä ja korkeampia organisaatiotasoja ei kuormiteta turhan pienillä päätöksillä 

ja päätöksiä ei pyöritellä organisaatioissa edestakaisin (Maury et al., 2017, 43-45).  

 

Sydänmaalakan (2015, 47) mukaan organisaatiotasolla julkisen organisaation 

päätöksentekoon liittyvänä ongelmana on, että johtoryhmä ei tiedä johtoryhmän 

olemassaolon tarkoitusta, jolloin on luontevaa, että johtoryhmän jäsenet 

osaoptimoivat eli ajavat ainoastaan omiaan tai edustamansa osaston etuja. Jalosen 

(2017, 107) mukaan julkisen organisaation päätöksentekoon liittyy informaation ja 

tiedon epäsymmetria, millä viitataan informaation ja tiedon epäsymmetriseen 

jakautumiseen eri toimijoiden välillä siten, että osa toimijoista on informaation ja 

tiedon suhteen toisia paremmassa asemassa. Informaation ja tiedon epäsymmetria 

on johtanut viranhaltijoiden vallan vahvistumiseen, sillä se konkretisoituu 

pahimmillaan toimintana, jossa viranhaltija syöttää päätöksentekijöille yksipuoleista 

tietoa, joka rajaa päätöksentekijöiden mahdollisuuksia arvioida päätöksenteon 

kohteena olevan asian eri ulottuvuuksia (Jalonen, 2007, 108).  
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Valtiovarainministeriön (2013, 9) mukaan kunnan toiminnan tehokas kehittäminen 

on mahdollista vain, jos päätöksenteossa on käytettävissä oikeaa, luotettavaa, 

laadukasta ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta sekä toimintaympäristöstä. 

Virtasen et al. (2015, 14) mukaan julkisen organisaation päätöksenteossa hyväksi 

käyttämä tieto on parhaimmillaan luonteeltaan ajankohtaista, kodifioitua, 

systemaattisesti tuotettua ja perusolemukseltaan reliaabelia ja validia. Poliittis-

hallinnollisessa päätöksenteossa tiedon sisältöihin ja laatuun kohdistuu erilaisia 

laatuvaatimuksia: 1. päätöksenteossa hyödynnettävä tieto liittyy käytäntöön, joten 

tieto on käytäntö, jota hyödynnetään, jotta toiminta olisi jatkossa parempaa ja 

tarkoituksenmukaisempaa, 2. tiedon validisuus ja reliaabelius tulee testata, jotta 

vältytään siltä, että päätöksenteossa hyödynnettävä tieto olisi lähtökohtaisesti 

väärin perustein tuotettua, 3. tiedon tulee olla neutraalia ja ainakin jossain määrin 

institutionaalisesti riippumatonta, millä tarkoitetaan sitä, että valtaa pitävien ikäviksi 

kokemista asioista ei vaieta ja pyritään kohti puolueettomuutta ja 4. tiedon tulee 

liittyä yhteiskunnan ongelmien ja haasteiden kannalta tarkoituksenmukaisiin 

kysymyksiin, jotta merkittävät yhteiskunnalliset asiat saadaan tutkimuksen kohteiksi 

ja näin ollen päätöksentekijöiden asialistalle  (Virtanen et al., 2015, 15).   

 

Tietojohtaminen mahdollistaa laadukkaamman ja nopeamman päätöksenteon 

julkisessa organisaatiossa, mikä johtuu siitä, että organisaation kokemus on 

tallennettu ja sen avulla voidaan sekä välttää virheitä että löytää ja hyväksikäyttää 

samankaltaisia ratkaisuja saman tyyppisiin ongelmiin, mikä säätää aikaa 

(Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 60). Tietojohtamisen keskeisenä hyötynä 

päätöksenteon kannalta on se, että epäolennainen ja olennainen tieto voidaan 

erottaa toisistaan, sillä kaikella saatavilla olevalla informaatiolla ei ole toiminnan 

kannalta olennaista merkitystä (Jalonen, 2015, 41). Aidoimmillaan tietojohtaminen 

mahdollistaa myös sen, että päätöksenteossa pystytään huomioimaan kaikkien 

osapuolten tarpeet, panostukset ja hyödyt, jolloin saavutetaan palvelujen 

kokonaistuottavuuden ja -vaikuttavuuden kannalta paras tulos sekä estetään 

osaoptimointi ja muu epätarkoituksenmukainen toiminta (Valtiovarainministeriö, 

2013, 12). Tietojohtamisen ansiosta oikea tieto voidaan siirtää oikealle henkilölle 
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oikeaan aikaan ja sen avulla tiedon vastaanottaja pystyy tekemään oikeita päätöksiä 

(Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 60). 

 

Tietojohtamisen puutteina julkisten palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä on, 

että asiakaskokemustietoa ei ole tuotettu päätöksenteon pohjaksi, päätöksenteon 

pohjalla oleva tieto ei ole ajantasaista, asiakkaan tarpeita, palvelukäyttäytymistä ja 

palvelukokemusta ei tiedetä riittävän hyvin ja toimintaympäristön kehitystä ei pystytä 

ennakoimaan riittävällä tasolla (Valtiovarainministeriö, 2013, 13). Palveluja 

kehitetään henkilöstön ja tuotannon ehdoin, vaikka puhutaan asiakaslähtöisyydestä 

(Sydänmaalakka, 2015, 47). Lönnqvistin et al. (2007, 110) mukaan tietojohtamisen 

näkökulmasta julkisen organisaation päätöksenteossa tulisi kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota toimintoympäristössä tapahtuvien muutosten sekä 

toimintaympäristön avaamien mahdollisuuksien havainnointiin, ja 

päätöksentekoprosessin tavoitteena tulisikin olla sellaisen tietopohjan 

aikaansaaminen, jonka avulla voidaan luoda tulevaisuuteen suuntautuvia 

toimintalinjoja. Päätöksentekoprosessin tueksi tarvittavat tiedot tulisi määrittää 

avaamalla kaikkien päätöksentekoon osallistuvien osapuolien 

päätöksentekoprosessit mallintamalla päätöksentekoprosessi eri tasoilla ja 

funktioissa (Valtiovarainministeriö, 2013, 8). 

 

4.5 Lisääntynyt innovatiivisuus 

 

Innovatiivisuuden käsite voidaan liittää ajatukseen siitä, että organisaatioiden tulisi 

olla joustavia, jatkuvasti kehittyviä ja uutta luovia (Virtanen & Stenvall, 2010, 32). 

Lisääntynyt innovointi on tietojohtamisen keskeisimpiä hyötyjä: läpi historian 

innovaatiot ovat perustuneet uuteen tieteelliseen, tekniseen tai sosiaaliseen tietoon 

(McAdam & Reid, 2002, 318). Tiedon luomisen ja hyödyntämisen merkitys 

innovatiivisuuden lisäämisessä on keskeinen, sillä tutkijat ovat huomanneet 

kaikenlaisten innovaatioiden perustuvan tiedon luomiseen ja hyödyntämiseen (Jain 

& Jeppesen, 2013, 348).  Dickelin ja Mouran (2016, 213) mukaan tieto on noussut 

avaintekijäksi organisaatioissa juuri siksi, että se on innovaatioiden perusta. 

Tietojohtamisen pyrkimys lisätä työntekijöiden yhteistyöhalukkuutta perustuu 



55 
 

ajatukseen siitä, että innovaatiot eivät useimmiten synny yksittäisten ihmisten 

toimesta, vaan ovat seurausta yhteistyöstä ja informaation virtaamisesta 

(Srikantaiah & Koening, 1999, 15-16).  Dickelin ja Mouran (2016, 211) mukaan 

tietojohtaminen ja innovointi ovat ratkaisevat tekijät organisaation jatkuvuuden ja 

menestyksen kannalta.   

 

Ahokkaan (2009, 13) mukaan myös kunnan menestys on kiinni kyvystä ja halusta 

mahdollistaa luovuus ja sen myötä syntyvät innovaatiot. Uusia ajatuksia ja tietoa 

sekä luovuutta ja innovatiivisuutta tarvitaan asukkaiden perustarpeiden 

tyydyttämiseksi aineellisten resurssien vähentyessä (Ahokas, 2009, 14). Hyvin 

toimivalla innovaatiojärjestelmällä voidaan nostaa kunnan kykyä vastata paikallisiin 

tarpeisiin ja sopeutua ympäristön muutoksiin strategisesti, mutta keskellä suuria 

muutoksia laadukas kunnallinen innovaatiotoiminta voidaan nähdä hyvän kunnan 

tunnusmerkkinä ja yhtenä valttina uusien työntekijöiden rekrytoinnissa (Sotarauta, 

2009, 57).  

 

Sydänmaalakan (2015, 15) mukaan luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä on 

korostettava, ja innovaatiojohtaminen on otettava osaksi toiminnan kehittämistä, 

sillä tehokkuus ei tyypillisesti enää kasva tekemällä enemmän, vaan tekemällä asiat 

uudella tavalla. Luova, innostunut ja motivoitunut ideakulttuuri on aarreaita 

jokaiselle kunnalle, mutta sen saavuttamiseksi on uskallettava luopua vanhoista 

ajattelutavoista, kokeilla jotain täysin uutta ja loikata omalla epämukavuusalueella 

niin pitkälle, että alkaa ajatella asioita uudesta näkökulmasta (Maury et al., 2017, 

59).  Parhaat käytännöt eivät enää riitä, vaan on etsittävä ainutlaatuisia käytäntöjä, 

ja jopa radikaalit innovaatiot ja rohkeat kokeilut saattavat olla tarpeellisia 

(Sydänmaalakka, 2015, 16).  

 

Luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyvien mahdollisuuksien antaminen ei riitä, sillä 

ihmisen ei voida olettaa syöksyvän ideoimaan ja tiputtelevan kullan arvoisia ideoita 

idealaatikkoon, vaan johdon on pyydettävä, viestittävä, haastettava, kannustettava 

ja houkuteltava ideoimaan ja innovoimaan (Maury et al., 2017, 61). Uusien ideoiden 
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ja oivallusten syntyä ja soveltamista tukeville luoville ja innovatiivisille ympäristöille 

on tyypillistä, että ympäristössä on runsaasti luovia ja aktiivisia ihmisiä, riittävästi 

erilaista toisiaan tukevaan osaamista, helppo verkottua ja solmia yhteistyösuhteita, 

suuret toimintavapaudet, vahvat kannustimet yrittämiselle ja riskinotolle, toimiva 

infrastruktuuri, nopeasti mobilisoituvat resurssit sekä vahva innovaatiokulttuuri 

(Sotarauta, 2009, 60). Luomalla kannustavan ilmapiirin ja sytyttämällä innon ja 

kokeilumielen kunnat voivat saada aikaan merkittäviä tuloksia innovatiivisuuden 

kehittämisessä (Maury et al., 2017, 62).  

 

Crossan & Apaydin (2010) mukaan organisaation innovatiivisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ovat innovaatiojohtajuus, innovaatiokulttuuri ja innovaatioprosessi. 

Innovaatiojohtajuudella viitataan johdon innovatiivisuuteen liittyvään kyvykkyyteen 

ja motivaatioon, jotka vaikuttavat organisaation strategiaan, missioon ja visioon, 

organisaatiorakenteeseen, käytäntöihin sekä innovatiivisuutta tukevaan 

käyttäytymiseen, joiden pohjalta organisaation innovaatiokulttuuri rakentuu 

(Crossan & Apaydin, 2010). Innovaatiojohtajuus ja innovaatiokulttuuri puolestaan 

vaikuttavat innovaatioprosessiin, joka määrittää sen, miten innovaatio syntyy ja 

millaiseksi se muodostuu (Crossan & Apaydin, 2010). Lovion ja Kivisaaren (2010, 

10) mukaan julkisten organisaatioiden innovaatiot voidaan jakaa kolmeen 

innovaatioluokkaan: palveluinnovaatioihin (public service innovatios), 

johtamisinnovaatioihin (public management innovations) ja politiikkainnovaatioihin 

(public policy innovations). Sotarauden et al. (2011, 29) tutkimuksen mukaan 

kuntien innovaatiotoiminta kohdistuu olemassa olevien palvelujen kehittämiseen, ja 

kuntien johto ei ole kiinnostunut panostamaan uusiin palveluihin tai rajoittamaan 

olemassa olevien palvelujen määrää.  

 

Valovirran ja Hyvösen (2009, 4) mukaan julkinen organisaatio voi tavoitella 

innovaatiotoiminnalla kolmentyyppisiä rinnakkaisia hyötyjä, jotka ovat: 

1. Olemassa olevien tehtävien entistä tehokkaampi hoitaminen, jolloin innovaatio 

ilmenee tuottavuuden paranemisena ja julkisen talouden säästöinä 



57 
 

2. Olemassa olevien palveluiden laadun parantaminen, jolloin innovaation hyödyt 

voivat liittyä muun muassa asiakasvaikuttavuuden paranemiseen 

3. Kokonaan uusiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, ongelmiin tai mahdollisuuksiin 

vastaaminen, jolloin innovaatio johtaa julkisen sektorin tehtäväkentän 

kehitykseen. 

 

Perinteiseen julkisten organisaatioiden johtamiskulttuuriin luovuus ja innovatiivisuus 

eivät ole sopineet kovinkaan hyvin, sillä muutosvalmius ja -kyky ovat olleet heikkoja 

ja byrokraattisuus ei ole kannustanut muutoksiin, joten organisaatioilta vaadittaisiin 

nyt uskallusta kyseenalaistaa vanhat toimintatavat ennakkoluulottomasti sekä kykyä 

löytää uusia tapoja toimia ja siten päästä jatkuvan uudistumisen positiiviseen 

kierteeseen (Sydänmaalakka, 2015, 54-55). Julkiset organisaatiot ovat 

innovaatioympäristönä monimutkaisempia ja haastavampia yksityisiin 

organisaatioihin verrattaessa, ja julkisten organisaatioiden innovaatioiden esteinä 

voidaankin nähdä muun muassa riskien kaihtaminen, haluttomuus lakkauttaa 

organisaatioita tai palveluita, lyhyen aikavälin perspektiivi budjetoinnissa ja 

suunnittelussa, liiallinen luottamus yksipuolisiin innovaatiolähteisiin (kuten 

tutkimus), kysyntälähtöisyyden unohtaminen, palvelujärjestelmän ylläpidon paineet, 

kannustimien puute, tietämättömyys innovaatioista ja niiden edellyttämistä 

prosesseista sekä innovaatiojohtamisen heikko taso (Sotarauta et al., 2011, 19).  

 

Kuntien innovaatiotoiminnan voidaan nähdä olevan suhteellisen 

organisoitumatonta, minkä vuoksi innovointi ei yleensä perustu tietoisesti 

rakennettuun järjestelmään, jota voitaisiin verrata esimerkiksi yksityisten 

organisaatioiden tuotantolaitosten laboratorioihin tai T&K -yksiköihin ja niiden 

toimintaan. Tämä johtuu siitä, että innovaatiotoimintaan erityisenä 

toimintokokonaisuutena ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Kunnissa tapahtuneet 

innovaatiot ovat ennemmin seurausta yksittäisistä tapauskohtaisista pyrkimyksistä 

tai sattumasta, kuin organisoidusta toiminnasta. Myöskään innovaatiokulttuuri ja 

innovaatiotoiminnan käytännöt eivät ole vielä kovin kehittyneitä kunnissa. Julkisella 

sektorilla ei välttämättä ole edes selvää, millaiset innovaatiot ovat pitkällä aikavälillä 

hyödyllisiä. Näin ollen kuntien innovaatiotoiminnan kehittäminen tulisi aloittaa 
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peruskysymyksistä. Innovaatiotoiminta ja innovaatiojohtaminen tulisi integroida 

kuntien johtamisjärjestelmään siten, että innovaatiotoiminnasta tulee osa kunnan 

tavanomaista toimintaa, jolloin innovaatiotoiminta ei ole erillinen lisä kunnan 

perustehtäviin, vaan olennainen osa kunnan hallinta-, palvelu- ja kehitystehtävien 

toteuttamista. Näin innovaatiotoiminnasta tulee toiminnan jatkuvaa parantamista ja 

sovittamista toimintaympäristön muutoksiin. (Malinen et al., 2012, 43-51) 

 

Innovatiivisuus edellyttää kunnilta systemaattista tiedon luomista ja hyödyntämistä, 

tiedon ja osaamisen kulkua yli sektorirajojen ja kunnasta toiseen sekä kykyä 

integroida erilaista osaamista, erilaisia tietämysperustoja ja erilaisia ajatusmalleja 

toisiinsa (Sotarauta et al., 2011, 18). Yhteistyöllä ja verkostoitumalla voidaan luoda 

uusia mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä palveluja 

(Sydänmaalakka, 2015, 80). Kuntien innovaatiojohtaminen on yleensä luonteeltaan 

käytäntölähteistä, verkostomaista sekä jaettua, ja lähes kaikki tietoisesti järjestetty 

innovaatiotoiminta toteutetaan laajapohjaisessa verkostoimaisessa yhteistyössä 

(Malinen et al., 2012, 44). Ala-Poikelan et al. (2015, 22-23) mukaan kuntien 

verkostomainen yhteistyö toisten kuntien kanssa tukee uuden tiedon luomista sekä 

tiedon jakamista, ja parhaimmillaan mahdollistaa sen, että uusia innovaatioita 

saadaan jatkuvasti. Sotaraudan (2009, 57) mukaan Suomen kunnilla olisi 

mahdollisuus nousta johtavaan rooliin kysyntä- ja käyttäjälähtöisen julkisen 

innovaatiotoiminnan toimintamallien kehittämisessä niin Suomessa kuin 

kansainvälisestikin. 

 

4.6 Kyky tunnistaa toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset  

 

Tietojohtamisen liittyy keskeisesti organisaation kykyyn sopeutua ulkoiseen 

toimintaympäristöön, ja tietojohtamisen merkitys korostuu entisestään 

organisaation toimiessa dynaamisessa ja monimutkaisessa ympäristössä (Liao et 

al., 2011, 730). Ulkoisen toimintaympäristön seuraaminen voidaan nähdä tiedon 

hankkimisen erityisenä muotona, johon liittyy keskeisesti hankitun tiedon käyttö 

organisaation päätöksenteossa (Choo, 2002, 86). Toimintaympäristön muutoksiin 
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vastaaminen vaatii tehokkaita tietojohtamisen käytäntöjä (Razak, 2015, 546). 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat signaaleja ja vihjeitä, jotka 

ovat usein epäselviä ja monitulkintaisia, ja siitä johtuen organisaation johdon 

keskeisenä tehtävänä on huomata kaikkein merkittävimmät muutokset, tulkita 

muutosten merkitystä ja kehittää muutoksiin sopivia reaktioita (Choo, 2006, 1-3) 

 

Kunta toteuttaa strategiaansa tietyssä koko ajan muuttuvassa 

toimintaympäristössä, jolloin suurena strategisena kysymyksenä on, miten hyvin 

kunta pystyy vastaamaan toimintaympäristöstä nousevien uhkien ja 

mahdollisuuksien haasteisiin (Majoinen et al., 2008, 54-55). Organisaation 

kehittymisen nopeus määräytyy sen perusteella, onko organisaatiolla riittävästi 

tietoa omasta toiminnastaan ja toimintaympäristön muutoksista sekä kykyä jalostaa 

tieto riittävän nopeasti johtopäätöksiksi ja toiminnaksi (Stenvall & Tyvitalo, 2013, 

115). Tietojohtaminen tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden vastata 

toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin uusiin tietotarpeisiin (Liao et al., 2011, 

730). Toimintaympäristön muutoksia ennakoimalla kunnat voivat kartoittaa 

tulevaisuuden tieto- ja osaamistarpeita (Kaartinen, 2011, 12).  

 

Toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset haastavat kunnat uudistamaan 

rakenteitaan, toimintatapojaan ja johtamistaan. Julkisten organisaatioiden 

tulevaisuuteen liittyy neljä tietoa koskevaan ongelmaa, jotka tekevät nykyisyyden ja 

erityisesti tulevaisuuden hahmottamisen vaikeaksi. Nämä tekijät ovat tietoon liittyvä 

epävarmuus, ilmiöiden monimutkaisuus, ilmiöiden epäselvyys ja ilmiöiden 

monitulkintaisuus. Tietoon liittyvällä epävarmuudella viitataan siihen, että tietoa voi 

olla liian vähän tai liian paljon, tieto voi olla vanhentunutta, pirstaleista ja ristiriitaista 

ja tieto voi koskea vain nykyhetkeä. Ilmiöiden moninaisuudella tarkoitetaan asioiden 

syy-seuraus -suhteiden epäselvyyttä ja sitä, että monimutkaisessa 

toimintaympäristössä useat tekijät vaikuttavat toisiinsa. Tällöin on vaikea arvioida 

organisaatioon kohdistuvia todellisia vaikutuksia, jopa sitä, ovatko vaikutukset niitä, 

joihin on pyritty. (Sydänmaalakka, 2015, 15, 33-34) 
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Ilmiöiden epäselvyys ilmenee siinä, että useat yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä 

on vaikea tunnistaa ja nimetä. Muutokset tapahtuvat nopeasti, mutta kuntien 

päätöksenteko ongelmallisen hitaasti. Ilmiöiden monitulkinnallisuus viittaa tiedon 

määrän kasvuun ja asioiden monimutkaistumiseen.  Sisäiset intressierot sekä 

poliittiset ja sisäiset valtakamppailut aiheuttavat monitulkintaisuutta julkisissa 

organisaatioissa. Koska yhteiskunnallisia asioita voidaan tarkastella lukuisista eri 

näkökulmista, monien ongelmien ratkaisuun julkisissa organisaatioissa ei vaikuta 

löytyvän yhteistä näkemystä.  (Sydänmaalakka, 2015, 15, 33-34) 

 

Asiakkaisiin liittyvän tiedon älykäs hyödyntäminen mahdollistaa sen, että 

organisaatio pystyy reagoimaan asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin (North & 

Kumta, 2014, xxii). Carrion et al. (2017, 1) mukaan tietojohtamista hyödyntävien 

organisaatioiden perimmäisenä pyrkimyksenä on asiakkaille tuotetun arvon 

lisääminen. Jotta julkinen organisaatio voi kehittää palvelutoimintaansa sen on 

tunnettava asiakkaiden ja palvelun käyttäjien tilanne (Stenvall & Tyvisalo, 2013, 

115). Asiakasymmärryksen vahvistaminen tutkimustiedon avulla on keskeistä 

julkisissa organisaatioissa, mutta myös organisatorista tietoa, joka voi olla 

esimerkiksi asiakkaiden palvelukäyttäytymistä koskevaa erilaisia historiatietoja 

sisältävää tietoa, vahvistamalla voidaan lisätä asiakasymmärrystä.   

 

Ulottamalla kunnan ideakulttuuri kuntalaisiin, pyytämällä ideoita ja kannustamalla 

ideointiin saadaan tietoa kuntalaisten toiveista ja kuntalaisten kokemista 

epäkohdista sekä ideoita kunnan palveluprosessien parantamiseen (Maury et al., 

2017, 76). Dennerin ja Diazin (2013, 27) mukaan asiakaspalautteen kerääminen, 

analysoiminen ja palautteeseen liittyvien tarvittavien toimenpiteiden 

toimeenpaneminen on hyvin yksinkertainen tietojohtaminen työkalu, jonka avulla 

julkinen organisaatio voi parantaa ja laajentaa palveluitaan ja, jolla on lisäksi 

kauaskantoinen positiivinen vaikutus asukkaisiin, kun heidän mielipiteensä otetaan 

huomioon ja heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa palveluihin ja sitä 

kautta parantaa omaa elämänlaatuaan. Tiedon hyödyntämisellä asiakkaille 

tarjottavien julkisten palvelujen parantamisessa on pisimmilleen vietynä toimintaa, 

jossa asiakkaasta tulee eräänlainen kumppani, joka osallistuu itsekin palvelun 
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tuottamiseen (Stenvall & Tyvisalo, 2013, 113).  Kuntalaisten tuodessa esiin 

kehitysideoita kunnassa on tärkeää olla toimintamalli, joka mahdollistaa sen, että 

ideoita voidaan kokeilla käytännössä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

(Maury et al., 2017, 76).  

 

4.7 Teknologian älykäs hyödyntäminen 
 

Tieto- ja viestintäteknologia ei ole ratkaisu tietojohtamisen toimintojen 

toteuttamiseksi, vaikka helppokäyttöinen tiedon jakamista tukeva teknologinen 

infrastruktuuri on tietojohtamisen keskeisimpiä mahdollistajia (Rao, 2005, 1). Tieto- 

ja viestintäteknologian keskeinen rooli tietojohtamisessa perustuu sen kykyyn tukea 

viestintää, yhteistyötä ja tiedon etsimistä sekä mahdollistaa yhteistoiminnallinen 

oppiminen (Sayeed et al., 2011, 1216). Tieto- ja viestintäteknologia edistää tiedon 

jakamista madaltamalla aikaan ja paikkaan liittyviä esteitä tietotyöntekijöiden välillä 

ja parantamalla mahdollisuutta päästä käsiksi tietoon (Hendriks, 1999, 91).  

 

Congin ja Pandyan (2003, 27) mukaan arvon synnyttäminen tietojohtamisen avulla 

edellyttää sitä, että tarvittava tekniikka tiedon tallentamiseksi on olemassa sekä sitä, 

että tiedon jakaminen ja etsiminen onnistuvat suhteelliset helposti. Tämän lisäksi 

organisaatiolla on oltava osallistumisen ja yhteistyön mahdollistavia tietoteknisiä 

työkaluja, jotta se voi toimia nykyisen yhteiskunnan vaatimalla nopeudella (Denner 

& Diaz, 2013, 23). Näistä ovat esimerkkinä pikaviestintäohjelmat, joilla voidaan 

lähettää reaaliaikaisesti viestejä kaikille sisään kirjautuneille sekä ohjelmat, jotka 

mahdollistavat ryhmien luomisen, jotta saman tavoitteen eteen työskentelevät 

työntekijät voivat kommunikoida ryhmässä (Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 61). 

 

Julkisissa organisaatioissa tietojohtamiseen liittyvän teknologiaa hyödynnetään 

yleensä sähköisen hallinnon parantamisessa (Denner & Diaz, 2013, 23). 

Sähköisellä hallinnolla viitataan toimintamalleihin ja teknologisiin ratkaisuihin, jotka 

liittyvät tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen kuntien päätöksenteossa 

(Valtiovarainministeriö, 2016, 15). Suurin osa kunnan päivittäisistä toiminnoista ja 
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päätöksenteosta on riippuvaisia tietojärjestelmien toimivuudesta (Hintsa, 2011, 2). 

Pohjonen (2002, 6) määrittelee tietojärjestelmän ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, 

tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuvaksi järjestelmäksi, jonka tarkoitus on 

tietoja käsittelemällä tehostaa tai helpottaa jotakin toimintaa tai mahdollistaa se. 

Kunnat tukeutuvat lakisääteisten tehtäviensä hoidossa ja palvelutuotannossa yhä 

etenevässä määrin informaatio- ja viestintäteknologiaan, ja monissa tilanteissa 

kunnan toiminta vaikeutuu merkittävästi, mikäli tietojärjestelmät eivät ole toimivia 

(Valtiovarainministeriö, 2016, 4). Tietojärjestelmiä hyödyntämällä tuotetaan tietoa 

kunnan johtamisen tueksi ja tietojärjestelmät ovat merkittävässä roolissa kunnan 

toimintaa sekä päätöksenteon menetelmiä kehitettäessä ja uudistettaessa 

(Kuntaliitto, 2016, 9, 117).  

 

Northin ja Kumtan (2014, xxiii) mukaan tietojohtamisen toimintojen esteeksi voi 

muodostua se, että tiedon luomiseen ja siirtämiseen ei ole olemassa riittävästi 

prosesseja ja tietojärjestelmät eivät ole riittävän käyttäjäystävällisiä. Toisaalta 

uusien tietojärjestelmien käyttöönottoon voi liittyä riskejä, kuten suuret käyttöönotto- 

ja huoltokustannukset sekä työntekijöiden haluttomuus siirtyä käyttämään uusia 

järjestelmiä (Denner & Diaz, 2013, 23). Lukuisten suuria kustannuksia aiheuttavien 

tietojärjestelmähankintojen sijasta kuntien on keskityttävä tietoon liittyvien 

johtamiskäytäntöjen ja ajattelutapojen kehittämiseen (Jalonen et al., 2012, 138). 

Tietojärjestelmiin liittyvistä haasteista suurimpana on löytää tapa motivoida 

työntekijöitä dokumentoimaan tietonsa ja ideansa, jotta tieto ja ideat saataisiin 

yhteiseen käyttöön organisaatiossa (Kaplan & Norton, 2004, 293). Vaikka 

tarkoituksenmukaiset tietojärjestelmät olisivat olemassa, niistä saatava hyöty voi 

kaatua työntekijöiden vastustukseen (Colesca, 2005, 56).  
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT  
 

Tässä luvussa kuvataan tutkimusmenetelmistä, aineiston keruuta, käsittelyä ja 

tulkintaa sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.   

 

5.1 Tutkimusprosessi 
 

Tutkimusprosessi alkoi vaihtoehtoisten tutkimusaiheiden analysoimisella 

helmikuussa 2017. Tutkimusaiheen ollessa päätetty tutkija otti yhteyttä 

organisaatioon, jonka sopisi tutkimuksen case-organisaatioksi. Tutkimusaihetta 

tarkennettiin vielä yhdessä case-organisaation kanssa, jotta aihe sopisi 

mahdollisimman hyvin myös case-organisaation tarpeisiin.  

 

Tutkimuksen tekeminen aloitettiin tutkimalla syvällisesti ja laajasti aihetta 

käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta sekä luomalla tutkimussuunnitelma. 

Teoriaosuus päätettiin kirjoittaa ennen haastattelujen suunnittelua ja toteutusta 

kokonaan valmiiksi, jotta haastattelurungon ja empiirisen osuuden vahva yhteys 

teoriaan voitiin varmistaa. Teoriaosuuden jälkeen suunniteltiin haastattelurunko 

teoriaosuuden teemojen pohjalta. Kun aineisto saatiin kerättyä, siirryttiin 

analysoimaan kerättyä aineistoa ja kokoamaan tutkimustuloksia. Lopuksi keskeiset 

tutkimustulokset ja johtopäätökset kerättiin yhteen tutkimuksen viimeiseen lukuun. 

Kun tutkimus oli valmis ja viimeistelty, kirjoitettiin tiivistelmä ja alkusanat. 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu  
 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että on luonteeltaan kokonaisvaltaista 

tiedon hankintaa, ja aineisto kerätään todellisista luonnollisista tilanteista (Hirsjärvi 

et al., 2000, 155). Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena, koska 

tutkijan tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman kokonaisvaltainen ja 

syvällinen käsitys tutkittavasta ilmiöstä ja pyrkiä ymmärtämään ilmiötä 
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mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen empiirinen osuus perustuu case-organisaation 

toimeksiantoon, joten tutkimusmenetelmänä on case-tutkimus. Metsämuuronen 

(2006, 90) määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, jossa 

tutkitaan monipuolisesti hankittuja tietoja käyttämällä nykyistä tapahtumaa tai 

toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Tässä tutkimuksessa tapaus on määritelty 

yhdeksi kunnaksi.   

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmistä tutkimuksessa hyödynnettiin 

haastattelua, joka toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelun tarkoituksena oli 

selvittää tietojohtamisen asemaa organisaatiossa, arvioida tietojohtamisen 

omaksumiseen ja hyödyntämiseen vaikuttavien tekijöiden nykytilaa sekä tunnistaa 

kehityskohteita, joihin voidaan vaikuttaa tietojohtamisen keinoin.  

Haastattelukysymykset laadittiin etukäteen teoriaosion aihepiirien ja teemojen 

pohjalta (Liite 1). Haastattelurunko koostuu 36 kysymyksestä. 

Haastattelukysymysten lisäksi haastattelurunko sisältää 10 organisaatiokulttuuria 

kuvaavaa väitettä, joiden avulla oli tarkoitus selvittää tieteellisessä kirjallisuudessa 

julkisten organisaatioiden organisaatiokulttuuriin liitettyjen ominaispiirteiden 

pätevyys case-organisaatiossa. Väittämien vastausvaihtoehdoiksi määriteltiin kyllä, 

ei ja en osaa sanoa. 

 

Haastatteluihin osallistui yhdeksän case-organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä. 

Vastaukset analysoitiin siten, että haastattelurungosta käytiin jokainen kysymys 

yksitellen läpi ja kysymys kerrallaan analysoitiin, mitä kukin haastateltava on 

kysymykseen vastannut. Tämän jälkeen vastaukset lajiteltiin sen mukaan, missä 

määrin vastauksissa nousi esiin yhteneviä asioita. Näin pystyttiin laskemaan 

prosenttiosuudet sille, missä määrin vastaajat esimerkiksi näkivät jonkin asian 

positiivisena tai kuinka monta prosenttia painotti tiettyä tekijää vastauksessaan. 

Lopuksi vielä merkittiin vastaukset, joissa esiintyi suuria poikkeavuuksia teoriaan tai 

muiden haastateltavien mielipiteisiin verrattuna. 
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5.3 Case-organisaatio ja haastateltavat  
 

Case-organisaatio on reilu 20 000 asukkaan kunta. Haastateltavat henkilöt ovat 

pääosin case-organisaation johtoryhmän jäseniä, ketkä ovat olleet kunnan 

palveluksessa useita vuosia, joten heillä voidaan katsoa olevan suuri määrä tieto ja 

kokemusta kunnan toiminnasta. Kattavamman tutkimusaineiston keräämiseksi 

johtoryhmän jäsenten lisäksi haastateltavien joukkoa päätettiin laajentaa lisäämällä 

haastateltaviin myös muutamia kunnan johtotehtävissä toimiva henkilö, joka ei 

kuulu johtoryhmään.  

 

Pisimpään kunnan palveluksessa olleelle haastateltavalle työvuosia kunnassa on 

kertynyt 26. Suurella osalla haastateltavista on kokemusta julkiselta sektorilta, myös 

ennen case-organisaatioon työllistymistä. Haastateltavat ovat pääasiassa korkeasti 

koulutettuja, mikä on tyypillistä kuntaorganisaation johdolle. Iältään yhtä poikkeusta 

lukuun ottamatta kaikki haastateltavat ovat yli 41-vuotiaita. Haastateltaviksi 

henkilöiksi on valittu kunnan ylin johto siksi, että he edustavat laajasti case-

organisaationa toimivan kunnan eri toimintojen päättävää tasoa ja tässä 

tutkimuksessa organisaation kehittämistä tietojohtamisen keinoin analysoidaan 

nimenomaan johtamisen näkökulmasta.   

 

5.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetti (reliability) viittaa tutkimuksen luotettavuuteen ja 

toistettavuuteen (Metsämuuronen, 2006, 56). Collisin ja Husseyn (2003, 58-59) 

mukaan tutkimustulokset ovat luotettavia, mikäli toistettaessa tutkimus saadaan 

aikaan sama tulos kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen validiteetilla 

(validity) tarkoitetaan sitä, miten hyvin mittari tosiasiassa mittaa tarkoitettua asiaa 

(Long & Johnson, 2000, 31).  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että haastateltavat ovat vastanneet 

haastattelukysymyksiin ilman, että tutkija on ottanut minkäänlaista kantaa 
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haastateltavien mielipiteisiin vastaamisen aikana. Lisäksi haastateltaville 

korostettiin haastattelujen luottamuksellisuutta, jotta haastateltavat vastaisivat 

haastattelukysymyksiin rehellisesti ja uskaltaisivat tuoda esille myös negatiivisia 

asioita. Tutkijan tavoitteena haastattelurunkoa laatiessaan oli luoda 

haastattelukysymyksistä mahdollisimman selkeitä ja jättää pois kysymyksistä 

käsitteet, jotka saattaisivat aiheuttaa epäselvyyksiä tai väärinymmärryksiä. 

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös tutkimuksessa esitetty kuvaus 

tutkimuksen suorittamisesta, joka mahdollistaa sen, että lukija voi itse arvioida 

tutkimuksen luotettavuutta. Luultavasti suorittamalla uudelleen tämän tutkimuksen 

empiirinen osuus, saataisiin samansuuntaisia tutkimustuloksia kuin tässä 

tutkimuksessa on todettu. Toisaalta tässä tutkimuksessa on kuitenkin tutkittu vain 

yhtä case-organisaatiota, josta saadut tulokset eivät ole välttämättä täysin 

yleistettävissä kuntiin tai julkisiin organisaatioihin yleisellä tasolla.  
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6. EMPIIRINEN TUTKIMUS TIETOJOHTAMISEN 

MAHDOLLISUUKSISTA JA EDELLYTYKSISTÄ KUNNASSA  
 

6.1 Kunnan menestyksekkään johtamisen edellytykset ja tulevaisuuden 

haasteet 

 

Kunnan johdon motivaation kunnan toiminnan kehittämiseen voidaan nähdä olevan 

korkea ja ilmenevän työyhteisössä, sillä vain yksi haastateltavista oli sitä mieltä, ettei 

johto ole sitoutunut kehittämään kunnan toimintaa. Johdon sitoutuneisuus on 

tärkeää kunnan toiminnan kehittämiseksi tietojohtamista hyödyntäen, sillä johdon 

sitoutumattomuus on tunnistettu keskeiseksi tietojohtamisen ja tiedon jakamisen 

esteeksi (Kathiravelu et al., 2014, 120). Johdon täydelliseksi sitouttamiseksi 

tietojohtamiseen tärkeää olisi, että tietojohtamisen ensimmäiset tulokset pystytäisiin 

esittämään mahdollisimman pian tietojohtamisen toimintojen käynnistämisen 

jälkeen (Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 61). 

 

Haastateltavat tunnistavat kunnan tulevaisuuden menestyksen kannalta johtamisen 

tärkeimmiksi tekijöiksi pääasiassa strategiseen johtamiseen ja asiakaslähtöisyyden 

kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Strategiseen johtamiseen liittyen tulevaisuuden 

menestyksen kannalta pidetään tärkeänä sitä, että toiminta on hyvin suunniteltua ja 

sen toteutumisen seuraamista varten on olemassa tarkoituksenmukaisia mittareita.  

”Kunnan perustehtävän kirkastaminen ja uudistaminen lähemmäksi 

kuntalaisia ja uudenlaiset toimintamallit.”  (Haastateltava 1). 

”Suunnitelmallisuus ja systemaattinen seuranta, mittareiden ja 

raporttien arvointi.” (Haastateltava 6). 

”Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa ja sellaisten mahdollisuuksien 

luominen, että kuntalainen pystyy kuntaansa kehittämään.”  

(Haastateltava 4). 

”Selkeä organisaatio, yhteistyö toimialojen välillä. Toimialakeskeisyyttä 

tulee vähentää ja nähdä asioita kokonaisuutena. On tartuttava asioihin 
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ja tehtävä niille jotain, lisäksi seurattava, että toiminta on toivotunlaista. 

Epäkohtiin on puututtava.” (Haastateltava 9) 

Uudenlaisten toimintamallien kehittämisen ja asiakaslähtöisyyden voidaan katsoa 

liittyvän organisaation kykyyn hyödyntää luovuutta ja innovatiivisuutta palvelujen 

kehittämisessä, vaikka kukaan haastateltavista ei mainitse luovuutta tai 

innovatiivisuutta kunnan tulevaisuuden menestystekijänä. Vain yksi haastateltavista 

(Haastateltava 9) korostaa eri toimialojen välisen yhteistyön merkitystä, vaikka 

lähes kaikki haastateltavat ovat sitä mieltä, ettei tieto kunnassa liiku riittävän hyvin 

ja lisää yhteisiä tiedon jakamista edistäviä tilaisuuksia tarvitaan.  

 

Vain vajaa kolmannes haastateltavista painottaa tiedon ja osaamisen merkitystä 

kunnan johtamisessa, joten kunnan johdon tietojohtamiseen ja sen hyötyihin 

liittyvän tietoisuuden voidaan nähdä olevan alhaisella tasolla. Haastateltavan 5 

tietomassan käsitteleminen ja tiedon jalostaminen kaikkia hyödyttäväksi yhteiseksi 

tiedoksi on keskeistä johtamisessa, jotta kunta menestyy tulevaisuudessa.  

”Tiedon arvo: lisää tietoa, miten massa käsitellään ja jalostetaan kaikkia 

hyödyttäväksi. Miten saadaan ihmiset kiinnostumaan 

paikallisyhteisöstä? Saada ammatit houkutteleviksi hyville osaajille. 

Osaaminen esimiestyössä on entistä tärkeämpää”. (Haastateltava 5). 

”Toimivat nykyaikaset työkalut ja järjestelmät, tiedon jakaminen, 

ajantasaiset koulutukset, organisaatiokulttuurin sekä työviihtyvyyden 

kehittäminen ja läpinäkyvyys päätöksenteossa”. (Haastateltava 7) 

Haastateltavan 5 mukaan myös osaaminen esimiestyössä on entistä tärkeämpää 

kunnan johtamisessa, ja kunnan tarjoamat työpaikat tulisi saada houkutteleviksi 

hyville osaajille.  Sotaraudan (2009, 57) mukaan laadukas kunnallinen 

innovaatiotoiminta on yksi valtti uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Haastateltava 

7 näki menestyksekkään kuntajohtamisen tärkeimpinä tekijöinä sekä 

tietojohtamisen teknologiseen ulottuvuuteen liittyvät tietojärjestelmät ja tietotekniset 

työkalut että sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvän organisaatiokulttuurin, tiedon 

jakamisen, oppimisen ja päätöksenteon. 
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Haastateltavien 5 ja 7 ajatukset tukevat Sydänmaalakan (2015, 38) näkemystä 

älykkäästä julkisesta organisaatiosta, joka kerää ja hyödyntää kokonaisvaltaisesti 

tietoa sekä kehittää osaamista, ja sitä kautta kykenee jatkuvaan uudistumisen, 

muutosten ennakoimiseen ja nopeaan oppimiseen. Tämän kaltaista ajattelutapaa 

tulisi levittää organisaatiossa mahdollisimman laajasti, sillä menestyksekkäiden 

tietojohtamisen käytäntöjen saavuttaminen edellyttää julkisilta organisaatioilta sitä, 

että tietojohtamisen hyödyt on ymmärretty koko organisaation tasolla (Cong & 

Pandya, 2003, 25).  

 

Kunnan tulevaisuuden suurimmiksi haasteiksi haastateltavat näkivät pääasiassa 

kilpailussa pärjäämisen palveluja tuotettaessa, digitalisaation, kunnan roolin uuden 

määrittelyn, Soteen liittyvät uudistukset, strategisen johtamisen sekä resurssien, 

etenkin taloudellisen pääoman riittävyyden ja resurssien riittämättömyydestä 

johtuvan velkaantumisen. Haastateltavan 9 mukaan kunnissa tapahtuu suuria 

muutoksia, joiden läpivieminen vaatii yhteisöllisyyttä ja hyvää johtajuutta.  

”Sote muutokset, kokonaisuuden hallinta, strategiat ja niiden jalkautus” 

(Haastateltava 6). 

”Uudessa tilanteessa kunnan roolin määrittely. Jatkossa rahojen 

riittävyys”. (Haastateltava 2). 

”Kuntalaisten osallisuus ja osallistaminen, kunnan talouden perusta 

Sote:n uudistuksissa, syrjäytymisen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa, 

digitalisaation haltuunotto.” (Haastateltava 5).  

Vähäiset resurssit aiheuttavat haasteita myös tietojohtamisen kehittämiselle, sillä 

tietojohtamisen järjestelmien käyttöönotto vaatii organisaatioilta riittävän määrän 

resursseja, kuten tietoa, henkilöstöä ja rahoitusta (Litvajn ja Stancekovan, 2015, 

468). Yksi haastateltavista koki haasteeksi myös kuntalaisten osallistamisen, jonka 

lisääminen on yksi tietojohtamisen vaikutusalueista julkisissa organisaatiossa 

Wiigin (2002, 224) mukaan.  
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6.2 Tiedon ja osaamisen rooli kunnassa 
 

Kunnan menestyksen ja tehokkaan toiminnan kannalta kriittisimmäksi tiedoksi 

tunnistettiin tieto toimintaympäristöstä, mutta usea haastateltavista korosti myös 

taloustiedon merkitystä. Toimintaympäristöä koskeva tieto voidaan nähdä 

organisaation menestyksen kannalta kriittisenä, sillä yhdessä omaa toimintaa 

koskevan tiedon kanssa toimintaympäristöä koskeva tieto sekä kyky jalostaa tieto 

riittävän nopeasti johtopäätöksiksi ja toiminnaksi määrään organisaation 

kehittymisen vauhdin (Stenvall & Tyvitalo, 2013, 115). Haastateltavan 9 mukaan 

kunnan ulkoinen toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin ihmiset sen mukana. 

”Kriittisintä on tieto toimintaympäristöstä reaaliaikaisena ja jo 

ennakoiden.” (Haastateltava 1).  

”Kuntien välinen vertailutieto ja osaamisessa riittävä rohkeus tehdä 

muutoksia ja kokeilla erilaisia asioita.” (Haastateltava 4). 

Vain yksi haastateltavista (haastateltava 4) arvioi kuntien välisen vertailutiedon 

olevan keskeisessä asemassa kunnan menestyksen kannalta. Kuopilan (2008, 9) 

mukaan kunnat kuitenkin tarvitsevat tietoa muiden kuntien kokemuksia etenkin 

muutostilanteissa ja kuntien tulisikin aktiivisemmin ottaa oppia muiden kuntien 

toiminnasta sekä itse jakaa tietoa omista kokemuksistaan.  Haastateltavan 9 

mukaan kriittisintä on tieto ja osaaminen, joka on kunnassa liian harvalla käytössä, 

minkä vuoksi organisaatiossa tulisi todella opetella jakamaan tietoa.   

 

Haastateltavan 8 mukaan kunnassa työntekijänä pitäisi olla melkoinen moniosaaja. 

Kriittisimmiksi osaamisalueiksi tunnistettiin useita tietojohtamista tukevia tekijöitä, 

kuten strateginen osaaminen, vuorovaikutustaidot, viestintäosaaminen, 

yhteistyötaidot sekä kyvykkyys tehdä muutoksia. Haastateltavan 7 mukaan myös 

päätöksentekoon liittyvä osaaminen on hyvin tärkeää. Vain haastateltava 5 viittaa 

suoraan tietojohtamiseen tietoprosessien hallinnan merkitystä korostamalla.  

”…Kriittisintä tietoprosessien hallinta: miten erotetaan isosta massasta 

tärkeä ja vähemmän tärkeä tieto. Kuinka henkilöstö oppii medianluku ja 

tiedonlukutaidot? ” (Haastateltava 5). 
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Haastateltavat pitivät tärkeänä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamista.  

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen rooli on kunnassa keskeinen, sillä kuntajohdolta 

vaaditaan aikaa ja halua monipuoliseen viestintään, koska kuntalaisille on 

pystyttävä luomaan kanavat vaikuttaa kunnan toimintaan, kuntajohdon on 

pystyttävä kertomaan toimintansa perusteet julkisuudessa siten, että kuntalaiset 

hyväksyvät tehdyt päätökset ja median roolin korostumisen myötä julkisuuden 

hallinta on noussut entistä tärkeämmäksi (Sydänmaalakka, 2015, 132-133). 

Tietojohtamisen menetelmiä hyödyntämällä kunta voi tiedottaa kansalaisilla asioita 

avoimesti ja ohjeistaa heitä tehokkaasti (Nort & Kumta, 2014, 3) sekä parantaa 

asukkaiden ja viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksia (Denner & Diaz, 2013, 1). 

 

Kaartisen (2011, 12) mukaan avain kunnan tulevaisuuden tieto- ja 

osaamistarpeiden ennakoimiseen piilee toimintaympäristön muutoksissa. 

Haastattelujen pohjalta voidaan todeta tulevaisuuden tieto- ja osaamistarpeiden 

ennakoimisen olevan case-organisaatiolle haasteellista. Puolet haastateltavista ei 

osaa kertoa, miten tieto- ja osaamistarpeita arvioidaan ja ennakoidaan kunnassa. 

Useat haastateltavista siivuttavat kysymyksen toteamalla asian olevan heikolla 

tasolla tai vaikeaa. 

”Vaikeaa on.” (Haastateltava 3). 

”On tehty osaamiskartoitus, mutta tuntuu, että siitä saatua tietoa ei ole 

käytetty tai osattu käyttää hyödyksi.” (Haastateltava 9). 

”Muutosten vaikutusten arvioiminen, moniosaaminen ja riittävä 

kouluttautuminen. Tunnistetaan, mitä osaamista meillä jo on ja, miten 

sitä voisi hyödyntää tehokkaammin.” (Haastateltava 6).  

Muiden haastateltavien ehdottamia keinoja ovat asiantuntijoiden ja olemassa 

olevien aineistojen hyödyntäminen, osaamiskartoitus, ympäristön aktiivinen 

seuraaminen, koulutukset, benchmarking sekä aktiivinen mukanaolo kuntatiedon 

kehittämisessä. Haastateltavan 9 mukaan tieto- ja osaamistarpeita ennakoimalla 

saatua tietoa ei kyetty käyttämään hyödyksi.  
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Tieto- ja osaamistarpeiden ennakoinnin heikosta tasosta johtuen case-

organisaation riskinä ovat tulevaisuuden tiedon puutteet. Tiedon puutteita voi syntyä 

ihmisten puutteen, kuten asiantuntemuksen tai erityisasiantuntijan puutteen, tai 

järjestelmien puutteen vuoksi tai näiden yhteisvaikutuksesta. Tiedon puutteita 

voidaan täydentää erilaisilla toimenpiteillä kuten sisäisillä koulutuksilla, rekrytoimalla 

uusia asiantuntevia henkilöitä tai tuottamalla uutta tietoa. Tietotarpeiden 

ennakoimisen rooli korostuu, sillä sen avulla voidaan pyrkiä ehkäisemään 

tietopuutteita. (Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 61; Matošková, 2016, 5) 

 

6.3 Tietojohtaminen ja innovaatiojohtaminen osana kunnan 

johtamisjärjestelmää  

 

Valtiovarainministeriön Sote-tietojohtamishankkeen tuloksena todettiin, että kunnat 

eivät ole vielä käyttäneet hyväkseen tietojohtamisen tuomia mahdollisuuksia 

(Valtiovarainministeriö, 2013, 13). Tämän voidaan nähdä koskevan myös case-

organisaatiota, jossa tietojohtamisen voidaan todeta saaneen aivan liian vähän 

huomiota, sillä vain yksi haastateltavista ei nosta esille tietojohtamisen heikkoa 

asemaa kysyttäessä, miten tietojohtaminen on huomioitu kunnan johtamisessa. 

Haastateltavien näkemysten mukaan tietojohtamisen alhainen taso johtuu joko siitä, 

ettei organisaatio ole pyrkinyt systemaattiseen tietojohtamisen hyödyntämiseen tai 

siitä, että ettei tietojohtamista ole pystytty viemään käytännön tasolle.  

”Tavoiteasetannan ja puheentasolla kyllä (on huomioitu kunnan 

johtamisessa). Ei toistaiseksi konkreettisesti” (Haastateltava 1). 

”Huonosti ainakin omasta näkökulmasta. Tiedon jakamattomuus lähtee 

jo ylhäältä ja antaa mallia alemmalle tasolle.” (Haastateltava 9). 

Haastateltavan 5 kommentin perusteella johdon voidaan olettaa ainakin jossain 

määrin olevan tietoinen ongelmasta, ja asiaa yritetään muuttaa parempaan 

suuntaan. 

”Tällä hetkellä käytänteet hyvin toimialalähtöisiä: yhteinen kuva puuttuu 

aika pitkälti. Olemme käynnistämässä tiedonohjaussuunnitelman 
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tekemistä kunnan tasolla, joka tähtää parempaan (tietojohtamisen) 

huomioimiseen kunnan johtamisessa jatkossa.” (Haastateltava 5). 

 

Pöystin (2010, 3) mukaan julkisten organisaatioiden tietojohtamiseen liittyvinä 

ongelmina on, ettei tietojohtamista ole valtuutettu tai otettu riittävissä määrin johdon 

asialistalle. Näin voidaan nähdä olevan myös case-organisaatiossa. Suurin osa 

haastateltavista ei pysty nimeämään kunnasta henkilöä tai työryhmää, joka on 

valtuutettu vastaamaan kunnan tietojohtamisesta. Haastateltava 3 kertoo suoraa 

valtuuttamisen olevan puutteellista. 

”Tästä ei ole selkeää tietoa. ” (Haastateltava 6). 

”Ei kuntatasolla toistaiseksi (ole valtuutettu ketään). Omalla 

toimialallani kyllä.” (Haastateltava 1). 

Haastateltavat, jotka uskoivat tietojohtamisen olevan valtuutettu, kokevat 

tietojohtamisen kuuluvan johtoryhmän vastuulle. Haastateltavan 8 mukaan 

tietojohtamisen hyödyntäminen kunnan johtamisessa on pitkälti yksittäisten 

esimiesten vastuulla.  

 

Kunnan kyky innovaatiojohtajuuteen nähdään hyvin alhaisena, sillä vain yksi 

haastateltavista koki, että kunnassa on riittävästi innovaatiojohtajuuteen liittyvää 

osaamista. Tämä tukee Hytösen (2009, 9-10) väitettä siitä, että julkisilta 

organisaatioilta usein puuttuu vaadittavaa osaamista ja toimijoita, joilla on kyky ja 

motivaatio innovaatiojohtamiseen.  

”Ei erillisenä kokonaisuutena (ole huomioitu kunnan johtamisessa). 

Kehittämishankkeiden sisällä huomioidaan toivottavasti myös 

yhteistyökumppaneiden kanssa.” (Haastateltava 5). 

”On mahdollisuus antaa palkkioita, mutta tätä pitäisi parantaa.”  

(Haastateltava 4). 
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”Omalla toimialallani innovatiivisia ratkaisuja on haettu jo vuosia. Siihen 

on koko henkilöstöä ja esimiehiä ja johtoa kannustettu, valtuutettu ja 

velvoitettu.”  (Haastateltava 1).  

Haastateltavat kokevat, että tällä hetkellä innovaatiotoiminta pyritään ottamaan 

huomioon kunnan johtamisessa kannustamalla henkilöstä innovoimaan ja 

palkitsemalla hyvistä ideoita. Innovaatiotoiminnan ei kuitenkaan nähdä 

todellisuudessa juuri näyttävän kunnassa. Toimialan uskotaan vaikuttavan sekä 

tietojohtamisen että innovaatiojohtamisen osalta siihen, miten hyvin kyseinen 

johtamisen osa-alue huomioidaan.  

 

6.4. Yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa 
 

Haastateltavien näkemykset tiedon luomisesta ja hankkimisesta tukevat osittain 

Sotaraudan et al. (2012, 9) tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan kuntien panostus 

tutkimus- ja kehitystoimintaan on vähäistä, ja tietoa tuottavia organisaatioita kuten 

yliopistoja ei juurikaan hyödynnetä. Lähes kaikki haastateltavat kokevat, että 

tutkimus- ja kehitystoimintaan ei ole panostettu kunnassa riittävästi.  

”Eroja eri toimialoilla. Suunnitelmia on, mutta niiden käyttöön 

viemisessä on puutteita.” (Haastateltava 6). 

”Ei säännönmukaisesti tehdä eikä arvioida paljonko resursseja 

käytetään. Eli ensin pitäisi kartoittaa, mitä tähän lasketaan ja sen 

perusteella tavoitetila.” (Haastateltava 5). 

Eroja toimialojen välillä kerrottiin olevan, mutta kunnan tasolla panostus nähtiin liian 

alhaisena. Haastateltavat, joiden mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaa 

hyödynnetään riittävästi, arvioivat panostuksen määrää suhteessa kunnan 

niukkoihin resursseihin, ja totesivat tutkimus- ja kehitystoimintaa panostamisen 

olevan käytössä olevat resurssit huomioiden riittävää. Kuitenkin haastateltavan 5 

näkemyksen mukaan T&K –toimintaan käytettäviä resursseja ei arvioida kunnassa.  
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Vastoin Sotaraudan (2012, 9) tutkimustuloksia case-organisaatiossa kuitenkin 

hyödynnetään jopa melko monipuolisesti ulkopuolisia tietoa tuottavia kumppaneita 

kuntaa koskevan uuden tiedon hankkimisessa. Nämä ulkopuoliset kumppanit ovat 

erilaisia asiantuntijoita, konsultteja, toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja.     

”Kyllä monella eri tavalla asiasta riippuen. Nykyisten toimintamallien 

arvioimisessa ja uusien luomisessa. Asiantuntijoita kutsutaan mukaan 

isompiin ja pienempiin kehittämishankkeisiin. Lumipalloefekti: Uudet 

toimintamallimme ovat saaneet kansallista huomiota niin, että 

asiantuntijat lähestyvät meitä ja pyytävät mukaan omiin 

kehittämishankkeisiinsa. Menemme mukaan, mikäli se hyödyttää 

meidän asiakkaita.” (Haastateltava 1). 

”Konsultteja käytetään satunnaisesti isoissa hankkeissa ja sen lisäksi 

teemme oppilaitosyhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja 

korkeakoulujen kanssa. Erityisesti elinkeinotoimi ja kuntamarkkinointi 

sitä hyödyntävät.” (Haastateltava 5). 

Haastateltava 9 mukaan yhteistyötä tehdään jonkin verran, mutta niistä saatua 

tietoa ei ole keskitetysti saatavilla mistään tai yhteistyöhön liittyvistä asioista ei 

tiedoteta.  

 

Kunnassa tehdään aktiivisesti yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa 

innovaatioiden synnyttämiseksi useiden eri teemojen osalta. Vain yksi 

haastateltavista (haastateltava 4) kokee, että yhteistyötä ei tehdä kovin paljoa. 

Suurin osa haastateltavista näkee toiminnan tiiviinä yhteistyönä ja aktiivisena 

toimintana. Haastateltavan 1 mukaan yhteistyötä tehdään enemmän muiden 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa kuin toisten kuntien kanssa.  

”Enemmän muiden kuin kuntatoimijoiden kanssa. Kuntakumppaneiden 

kanssa yhteistyömme aktiivista kansallisten kärkihankkeiden tiimoilta.” 

(Haastateltava 1). 

”Kyllä muun muassa Keski-Uudellamaalla on monien teemojen osalta 

tiivistä yhteistyötä.” (Haastateltava 2). 
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6.5 Luovuus ja innovatiivisuus  

 

Suurin osa haastateltavista koki, että kunnassa pyritään luomaan uusia 

innovaatioita, vaikka systemaattista menettelyä innovaatioiden luomiseksi ei 

tunnisteta. Innovaatioiden luomisessa haastateltavien näkemyksissä painottuu 

esimiestyön ja aloitepalkkion merkitys.  

”Kyllä, kannustus, pieni aloitepalkkio käytössä. Johtamisen filosofiana 

on kannustaa innovoimaan. Käytännössä ei mitään erillistä 

menetelmää. ” (Haastateltava 5). 

”Joskus on ollut jotain ideoiden palkitsemisia. En tiedä saiko kukaan 

mitään…Omalla porukalla mietitään usein palavereissa, voisiko jonkun 

yksittäisen työvaiheen tehdä paremmin, tehokkaammin yms.” 

(Haastateltava 8).  

Sotaraudan (2009, 56-57) mukaan uusien ratkaisujen etsimiseksi ja kuntien 

uudistamiseksi kunnissa tarvitaan systemaattista innovaatiotoimintaa ja 

innovaatiokulttuurin upottamista osaksi kuntien rakenteita ja jokapäiväistä toimintaa, 

mikä edellyttää kunnilta strategista innovaatiojohtamista. Haastateltavat kokivat 

kunnan innovaatiojohtajuuteen liittyvän osaamisen ja kyvykkyyden puutteelliseksi, 

mutta pyrkimys innovaatiotoimintaan on selvästi olemassa.  

 

Haastateltavien mukaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen kunnassa vaikuttaisi 

positiivisesti johtamiskulttuuri, kannustaminen ja palkitseminen, innovatiivisuutta 

tukeva ilmapiiri, hyvien esimerkkien esille nostaminen, uusien työntekijöiden tuomat 

uudet ajatukset, epäonnistumisen sietäminen, avoimuus, osallistaminen ja 

palautteen antaminen.  

”Johtaminen, organisaation kulttuuri, joka mahdollistaa luovuuden ja 

myös erilaiset kokeilut, epäonnistumiset myös”. (Haastateltava 5). 

”Positiivisesti vaikuttaisi se, että luotaisiin maaperä ja aito tilanne, jossa 

luovuutta voisi käyttää. Sen jälkeen oikeasti vietäisiin asiaa eteenpäin. 

Hyvä palaute vahvistaa luovuutta.” (Haastateltava 9).  
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Haastateltava 3 nostaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen positiivisesti vaikuttavana 

tekijänä esille sen, ettei uusia ajatuksia tuomittaisi suoralta kädeltä.  Mayryn et al., 

(2017, 61) mukaan kunnissa loistoideoita ja nerokkaita innovaatioita saatetaan 

helposti jyrätä ja tyrehdyttää innottomalla asenteella sekä palauteköyhällä 

ilmapiirillä, ja valitettavan usein työntekijät kokevatkin ideoiden tarjoamisen turhaksi 

lannistamisen ja ideoiden lyttäämisen vuoksi.  

 

Negatiivisista tekijöistä voimakkaimmin esille nousi se, ettei arjen keskellä ole aikaa 

ja rauhaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Haastateltavan 8 mukaan case-

organisaatio kuitenkin hyötyisi pitkällä aikavälillä eniten nimenomaan sellaisista 

innovaatioista, jotka ovat henkilöstön itse kehittämiä, sillä työntekijät ovat itse oman 

työnsä parhaita asiantuntijoita. Virtasen & Stenvallin (2010, 120) mukaan kunnan 

kehittämistoiminnassa on keskeisenä kysymyksenä, miten voidaan tunnistaa 

uudistamistarpeita ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja, kun organisaatiossa kaikilla on 

kiire omien perustehtäviensä toteuttamisessa.  Luovuuden ja innovatiivisuuden 

lisäksi haastateltavat liittivät ajan puutteen myös tiedon jakamiseen. Ajan puutteen 

lisäksi myös kannustuksen puutteella ja toimialakeskeisyydellä nähtiin olevan 

negatiivinen vaikutus luovuuteen ja innovatiivisuuteen kunnassa.  

 

Julkiset organisaatio voivat tavoitella innovaatiotoiminnalla olemassa olevien 

tehtävien entistä tehokkaampaa hoitamista, olemassa olevien palvelujen laadun 

parantamista tai pyrkiä vastaamaan kokonaan uusiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, 

ongelmiin tai mahdollisuuksiin (Valovirta & Hyvönen, 2009, 4). Haastateltavien 

näkemykset siitä, millaiset innovaatiot hyödyttäisivät kuntaa eniten painottavat 

pääasiassa tarvetta kehittää innovaatioita, joilla voidaan kehittää olemassa olevien 

palvelujen laatua. Haastateltavat uskovat, että kunta hyötyisi pitkällä aikavälillä 

eniten seuraavan tyyppisistä innovaatioista:  

 Palvelujen (mm. koulut, päiväkodit, vanhusten hoito) mitoitusta parantavat 

innovaatiot 

 Digitaalisia ratkaisuja tuottavat innovaatiot 

 Innovaatiot, jotka näkyvät kuntalaisille ja helpottavat heidän arkeaan 
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 Innovaatiot, jotka syntyvät aktivoimalla kuntalaisia kehittämään omaa 

elinympäristöään  

 Innovaatiot, jotka henkilöstö on itse kehittänyt omaan työhönsä liittyen 

 Innovaatiot, jotka syntyvät, kun erilaiset toimijat ja osaajat kunnan sisällä 

tekevät monialaisesti töitä yhdessä  

 Innovaatiot, joilla syntyy uusia asiakaspalvelutapoja 

 

Innovaatioiden syntyyn liittyen haastateltavat painottavat sitä, että innovaatioiden 

tulisi syntyä monialaisen yhteistyön tuloksena. Innovaatiotoimintaan halutaan 

mukaan niin kunnan henkilökunta kuin asiakkaat ja ulkoiset yhteistyökumppanit.  

 

6.6 Organisaatiokulttuuri ja tiedon jakaminen  
 

Tiedon jakamista edistävä organisaatiokulttuuri on muutoksille avoin ja 

innovatiivinen (Kathiravelun et al., 2014, 121). Alle puolet haastateltavista ovat sitä 

mieltä, että kunnan organisaatiokulttuuri on avoin ja keskusteleva.  Kunnan johdon 

ei katsota pyrkivän luomaan systemaattisesti organisaatiokulttuuria, vaikka 

organisaatiokulttuurilla on merkittävä vaikutus muun muassa tiedon jakamiseen ja 

oppimiseen organisaatiossa. Jonesin (2001, 138) mukaan organisaatiokulttuurilla 

on keskeinen merkitys organisaation toiminnan tehokkuuteen, sillä se luo etua 

kilpaileviin organisaatioihin nähden, tehostaa organisaatiorakenteen toimintaa, 

vaikuttaa organisaation jäsenten motivaatioon tavoitella yhteisiä tavoitteita ja antaa 

johdolle mahdollisuuden hallita erilaisuutta organisaatiossa.  

 

Lamin ja Lambermont-Fordin (2010, 51) mukaan tiedon jakaminen on avainprosessi 

yksilöiden tiedon ja oppimisen muuntamiseksi organisaation kyvykkyydeksi, mutta 

yksilöiden haluttomuus jakaa henkilökohtaista tietoaan on muodostunut 

organisaatioissa merkittäväksi tiedon jakamisen esteeksi. Myös Case-kunnassa 

koetaan esiintyvän melko paljon yksilöiden haluttomuutta jakaa henkilökohtaista 

tietoaan muiden hyödynnettäväksi, sillä yli puolet haastateltavista kokivat tiedon 

jakamista koskevaa haluttomuutta esiintyvän ainakin jossain määrin. 

”Kyllä, kulttuuri ei ole jakamista suosivaa ja tietoa pidetään vain 

itsellään.” (Haastateltava 4) 
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”Kyllä, joskus jopa tuntuu, että pimitetään tietoa ja toivotaan, että toinen 

kompastuu tietämättömyyteen.” (Haastateltava 9). 

Työntekijöiden halu suojella omaa tietoa johtuu useimmiten siitä, että tieto nähdään 

vallan lähteenä (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 97). Case-organisaatiossa vain 

neljännes haastateltavista koki, että kunnassa vallitsee ajatus tiedosta vallan 

lähteenä. Kuitenkin suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että tieto ei kulje 

riittävän hyvin kunnassa eri yksikköjen välillä.  

 

Organisaation keinona kannustaa työntekijöitä käyttäytymään tiedon jakamista 

tukevalla tavalla nähdään pääasiassa kannustaminen ja palkitseminen. 

Kannustamisen ja palkitsemisen koetaan kuitenkin olevan melko vähäistä. Lähes 

kaikki haastateltavat näkevät, ettei kunnassa ole käytössä minkäänlaista 

palkkiojärjestelmää, joka tukisi tiedon jakamista ja luomista.  

”Omassa työyhteisössä vakituiset viikkopalaverit, joissa ajankohtaiset 

asiat käydään yhdessä läpi” (Haastateltava 8).  

”Ei ole selkeää kannustetta, jokainen tekee niin, kuten on aina tavannut 

tehdä, kovin kapeakatseisesti.” (Haastateltava 9). 

Osa haastateltavista tunnistaa joitakin vakiintuneita toimintatapoja, kuten 

viikkopalaverit, joilla pyritään tiedon jakamiseen. Haastateltavan 1 mukaan myös 

yhteisillä kehittämishankkeilla, työyhteisön yhteisillä tavoitteilla ja niiden 

toteutumisen seurannalla pyritään kannustamaan tiedon jakamiseen. Tilaisuuksia 

tiedon jakamiseen tarjotaan kuitenkin liian vähän, sillä vain neljäsosa 

haastateltavista on sitä mieltä, että kunnassa järjestetään riittävästi tilaisuuksia 

(kuten kokouksia, työpajoja ja kursseja), joiden tarkoituksena on tiedon jakaminen 

ja uusien ideoiden synnyttäminen. 

 

Vallan käytön sijasta tiedon jakamista työyhteisössä hankaloittaa eniten kiire, mutta 

myös asenteilla ja yhteisten tilaisuuksien vähäisyydellä on vaikutusta.  
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”Arki ei aina anna mahdollisuutta tiedon jakamiseen yksilöiden välillä 

niin paljon, kun voisi. ” (Haastateltava 2). 

”Toimintakulttuuri, johtamisen haasteet sekä yksilötasolla joskus 

vallankäyttö. Tiedon puute avoimuuskäytänteistä ja, mitä laki vaatii.” 

(Haastateltava 5) 

”Tietämättömyys, mitä kukin tekee ja mistä vastaa. Toimialaputket, 

joissa ajatellaan vain omaa toimialaa. Puuttuu tilanteita, joissa näkisi 

muita ja joissa voisi jutella ja vaihtaa esim. kuulumisia. Perusasioissa 

osaamispuute: miten käytän esim. sähköpostia tehokkaasti, milloin 

käytän cc-kenttää ja miten, mitä se tarkoittaa.” (Haastateltava 9) 

Liian vähäinen yhteisten tilaisuuksien määrä yhdistettynä arjen kiireeseen voidaan 

olettaa aiheuttavan osaltaan organisaatiossa sitä, ettei tieto liiku eri yksiköiden 

välillä.  

 

Haastateltavia tiedon jakamiseen motivoivat tekijä tukevat Aliakbarin (2012, 213) 

väitettä siitä, että odotettu palkinto motivaatiotekijänä ei ole yhteydessä yksilön 

haluun jakaa tietoa, vaan keskeisimpiä motivaatiotekijöitä ovat minäpystyvyys ja 

halu auttaa toisia. Halu auttaa toisia painottuu lähes jokaisen haastateltavan 

vastauksissa. Haastateltava 8 painottaa henkilökohtaiseen motivaatioon 

vaikuttavan sen, että tietää toisen hyötyvän jakamastaan tiedosta.   

”Henkilökohtaiset kontaktit. Tieto siitä, että siitä on jollekin jotain hyötyä. 

Positiivinen palaute.” (Haastateltava 8).  

”Janoan itse tietoa ja tapanani on aina ollut jakaa sitä. Luotan siihen, 

että tiedon vastaanottajat osaavat suodattaa itselleen tärkeät tiedot. 

Hyvä palaute. Toimin kuten toivon, että minua informoitaisiin. Koitan 

olla esimerkkinä.” (Haastateltava 9). 

Haastateltavien tiedon jakamista koskevaan motivaatioon vaikuttaviksi tekijöiksi 

tunnistetut tekijät on esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5: Tiedon jakoa koskevaan motivaatioon vaikuttavat tekijät case-organisaatiossa 

1. Epäitsekkyys 

2. Yhteiset tavoitteet ja haasteet, halu toimia yhteiseksi hyväksi 

3. Onnistumisen kokemukset yhdessä tekemisestä  

4. Positiivinen palaute 

5. Visio paremmasta lopputuloksesta: työn tuottavuus ja työhyvinvointi 

paranevat, kun tietoa ei pantata  

6. Haluttomuus ”keksiä pyörää uudelleen”  

7. Halu vastavuoroisesti saada uutta tietoa myös itselle 

8. Työn merkitys ja kiinnostavuus  

9. Halu näyttää esimerkkiä muille 

 

Kunnan palveluksesta poistuvien henkilöiden hallussa oleva tieto pyritään pitämään 

kunnassa käymällä poistumiskeskusteluja. Osa haastateltavista kokee, että 

menettelyssä olisi vielä kehittämisen varaa, jotta hiljainen tieto saataisiin paremmin 

talteen. Haastateltavan 6 mukaan case-organisaatiossa pitäisi ehdottomasti 

panostaa enemmän hiljaisen tiedon siirtämiseen.  

”Tiedon siirto kollegoille. Aineistot on olemassa, keskustelut käydään 

ennen poistumista” (Haastateltava 2). 

”Ei systemaattista mallia olemassa. Liian moni asia meillä kuntatasolla 

yksittäisten henkilöiden varassa.”  (Haastateltava 1). 

Haastateltava 9 toteaa lyhyiden määräaikaisten työsuhteiden ja työkokeilujen 

rikkovan työkenttää ja vievän osaamista mukanaan pois kunnasta.  

 

6.7 Oppiva kunta   

 

Kunnassa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä yksilöiden oppimisen 

tukemiseksi ja edistämiseksi. Esimerkkeinä case-organisaatiossa jossakin määrin 

käytössä olevista yksilöiden oppimisen menetelmistä ovat koulutuspäivät, 

seminaarit, työnkierto, tiimityö, alan kirjallisuuden seuraaminen, kollegojen 
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tapaaminen, palautteen pyytäminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Myös 

kunnan sisäinen intra on yksi oppimisen kanavista.  

”Tiimityötä kehitetään, työnkierto on käytössä ja kannustetaan 

laittamaan julki uudet ideat muun muassa intraan.)” (Haastateltava 5). 

Useat haastateltavista ovat sitä mieltä, että kunnassa on käytössä verkko-

oppimisen alustoja rajatuilla alueilla teemoittain, esimerkkinä tietosuojaan ja 

lääkelaskuihin liittyvät alustat. Toisaalta tietoisuus niistä ei ole levinnyt koko kunnan 

johdon tasolle, sillä myös useat haastateltavista sanovat, ettei kunnalla ole 

minkäänlaisia verkko-oppimisen alustoja.  

 

Suurin osa haastateltavista kokee kunnan organisaatiokulttuurin tukevan jatkuvaa 

oppimista. Haastateltavat ovat pääasiassa sitä mieltä, että yksilöiden, tiimin ja 

organisaation oppimiseen tulisi kuitenkin kiinnittää vielä entistä enemmän huomiota. 

Useat haastateltavista perustelevat tätä sillä, ettei oppimiseen voi koskaan 

panostaa liikaa. 

 ”Hyvin on panostettu pääsääntöisesti. Toki osaamisen puutteen 

alueitakin meiltä löytyy, erityisesti kunnan ydintoimintojen 

tukipalveluihin liittyen.”  (Haastateltava 1). 

”Kyllä (pitäisi panostaa enemmän). Esim. tietoteknisessä osaamisessa 

on henkilöstön välillä valtavia eroja.” (Haastateltava 8).  

Haastateltavan 9 mukaan panostamalla oppimiseen voitaisiin nostaa työn 

tehokkuutta.  

 

Haastateltavien 4 ja 8 mukaan case-organisaatiossa suositaan oppimisen 

menetelmänä pitkälti perinteisiä koulutuksia. Kaartisen (2011, 8) mukaan 

koulutuksiin ja valmennuksiin liittyen keskeistä on, että opittua tietoa voidaan 

hyödyntää omalla työpaikalla, ja esimiehen tuki on ratkaiseva tekijä siinä, että uudet 

opitut toimintatavat pystytään ottamaan käyttöön organisaatiossa. 
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”Ehkä siihen (voitaisiin panostaa), että oppimiseen tulisi olla erilaisia 

vaihtoehtoja enemmän. Koulutusten tiedon jakamista voisi tehostaa.” 

(Haastateltava 6) 

 

Kumptan (2014, 7) mukaan oppivan organisaation johtaminen vaatii sitä, että 

työyhteisössä korostetaan ihmisten vahvuuksia ja tehdään heikkouksista 

merkityksettömiä, ihmisiä kannustetaan osallistumaan, ihmisiä tuodaan yhteen 

määrittämään organisaation arvoja ja päämääriä sekä sitä, että organisaation 

jäsenille luodaan oppimismahdollisuuksia. Haastateltavista kuitenkin vain yksi 

(haastateltava 5) kokee, että työyhteisössä korostetaan ihmisten vahvuuksia ja 

tehdään heikkouksista merkityksettömiä. Vain neljännes vastaajista kokee, että 

työntekijöitä kannustetaan osallistumaan toimintatapojen kehittämiseen. Reilu 

puolet haastateltavista on sitä mieltä, että työntekijät otetaan mukaan määrittämään 

kunnan arvoja ja tavoitteita.  

 

Organisaation oppimisen menetelmistä julkisille organisaatioille soveltuu etenkin 

benchmarking (Santalaisen ja Huttusen, 1993, 164-165), jota myös case-

organisaatiossa hyödynnetään jonkin verran tarkoituksena omaksua parhaita 

käytäntöjä menestyneiltä kunnilta.  

”Käytetään ja räätälöidään X:n (oma kunta) tarpeisiin soveltuvia 

käytäntöjä ja menetelmiä.” (Haastateltava 7). 

Haastateltavan 2 mukaan vertaisoppimista syntyy tiiviin yhteistyön kautta 

verkostoissa, joissa kunta on mukana. Haastateltavan 5 mukaan benchmarkingia ei 

kuitenkaan hyödynnetä säännönmukaisesti ja haastateltavan 4 mukaan 

bechmarkingin käytännön toteutukset ovat melko vähäisiä. Haastateltava 7 ottaa 

huomioon Sydänmaalakan (2015, 18) näkemyksen siitä, että erilaisia toimintatapoja 

ja parhaita käytäntöjä ei voida siirtää suoraa ilman kritiikkiä sekä ajattelumallien ja 

kulttuurin vaikutusten ymmärtämistä. 
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6.8 Päätöksenteko ja tietojärjestelmät  
 

Haastateltava 7 kokee päätöksentekoon liittyvän tiedon ja osaamisen kunnan 

kriittisimmäksi menestystekijäksi tulevaisuudessa. Case-organisaatiossa 

päätöksentekoon liittyvien haasteiden nähdään liittyvän päätöksenteon 

ammatillisuuteen, päätöksenteon keskittymiseen tietyille henkilöille sekä 

päätöksentekoprosessien hitaus.  

”Päätöksenteko keskittynyt samoille henkilöille, ei hyödynnetä 

asiaosaamista riittävästi eri yhteyksissä.” (Haastateltava 6). 

”Joskus on vaikea saada päätöksiä aikaseksi. Päätöksentekoprosessit 

myös kestävät välillä aika pitkään” (Haastateltava 4). 

Lähes puolet haastateltavista kyseenalaistavat sen, onko päätöksentekijöillä 

riittävät tiedot päätettävästä asiasta. Tämä tukee Wibergin (2005, 107-108) arviota 

siitä, että kuntasektorilla yhä useammat hankkeet ovat siinä määrin teknisiä ja 

substanssiosaamista vaativia, että ainakaan kaikki luottamushenkilöt eivät pysty 

muodostamaan päätöksenteon edellyttämää tietopohjaa. Suurin osa 

haastateltavista on sitä mieltä, että case-organisaatiossa tehdään päätöksiä liian 

hitaasti.  

 

Kunnan tietojärjestelmissä olevaa tietoa pidetään pääosin luotettavana ja 

ajantasaisena. Vain vajaa kolmannes haastateltavista on sitä mieltä, ettei tieto ole 

täysin tai osittain luotettavaa ja ajantasaista.  

”Joiltakin osin ei ole (luotettavaa ja ajantasaista). Ajantasaisuuden 

ongelma on ilmeinen”. (Haastateltava 1). 

Tiedon laadussa nähtävien ongelmien koetaan liittyvän ennemmin tiedon 

ajantasaisuuteen kuin luotettavuuteen. Haastateltavan 5 mukaan tiedon 

luotettavuus ja ajantasaisuus on kehittynyt kunnassa paljon. 

 

Arvon synnyttäminen tietojohtamisen avulla edellyttää tarvittavaa olemassa olevaa 

tekniikka tiedon tallentamiseksi sekä sitä, että tiedon jakaminen ja etsiminen 
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onnistuvat suhteelliset helposti (Cong & Pandya, 2003, 27). Tietojärjestelmien 

käyttäjäystävällisyyteen voida nähdä liittyvän ongelmia case-organisaatiossa, sillä 

lähes kaikki haastateltavat kokivat, ettei tiedon etsiminen kunnan tietojärjestelmistä 

ole nopeaa ja vaivatonta.  

”Ei ole nopeaa ja vaivatonta ainakaan niiden (tiedon) yhdisteleminen”. 

(Haastateltava 4). 

Haastateltavan 4 mukaan tietojärjestelmissä havaitut voivat johtua myös käyttäjän 

ongelmista käyttää tietojärjestelmiä oikein.   

 

Käyttäjäystävällisyyden lisäksi case-organisaation tietojärjestelmiin liittyen ei voida 

selkeästi tunnistaa muita puutteita, sillä eri haastateltavat esittävät lukuisia täysin 

erilaisia tietojärjestelmissä havaittavia puutteita. Ainoa tekijä, joka nousee 

muutaman eri haastateltavan vastauksissa esille on se, että tietojärjestelmät eivät 

ole riittävän nykyaikaisia.  

”Osajärjestelmät ei keskustele keskenään ja hallinnon ERP-ratkaisua 

ei vielä ole, joka yhdistäisi keskitetyn tiedon ja toimialalähtöisen tiedon. 

Järjestelmien päivitys on käyttäjälle usein aika vaikea paikka” 

(Haastateltava 5). 

”Tietoa ei viedä systemaattisesti järjestelmiin. Tietoa ei löydy lainkaan 

tai ei ole viety järjestelmiin.” (Haastateltava 6). 

”Vanhoja järjestelmiä, jotka eivät tue nykyaikaista toimintatapaa”. 

(Haastateltava 9). 

Haastateltavien esittämiä tietojärjestelmiin liittyviä puutteita ovat muun muassa 

toimintatiedon puutteellisuus ja taloustiedon dominoiva rooli, hankaluudet tiedon 

löytämisessä, vanhat järjestelmät sekä se, ettei tietoa viedä systemaattisesti 

järjestelmiin ja järjestelmät eivät keskustele keskenään. 
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Yli puolet vastaajista näkee, ettei kunnassa omaksuta uusia teknologioita riittävän 

nopeasti. Haastateltavan 7 mukaan toisinaan uuden työvälineen käytön opettelua 

kohtaan ilmenee suuri vastarinta.  

”Suurin piirtein, kaikki ei vain istu näin suuressa organisaatiossa. Tai 

sitten tulee monta juttua yhtä aikaan, jolloin ei oikein ehdi perehtyä 

niihin.” (Haastateltava 6). 

 

6.9 Toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutosten ennakointi  

 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat case-organisaatiolle 

haasteita, jotka liittyvät pääasiassa palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa, 

uudistumiskykyyn, kunnan roolin muuttumiseen sekä rahoituksen riittävyyteen. 

Haastateltavan 7 mukaan toimintaympäristössä vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi 

digitalisaatio, eriarvoisuus ja monikulttuurisuus.  

”Liian monta valtavan kokoista muutosprosessia menossa samaan 

aikaan. Se luo ison haasteen. Kunnassa pitäisi tehdä enemmän 

strategisia valintoja ja joku asia pitäisi jopa rauhoittaa”. Haastateltava 1 

”Toimenkuva pienenee ja rahat vähenee.” Haastateltava 3.  

 

Asiakkaiden tarpeissa tapahtuvia muutoksia pyritään ennakoimaan ja arvioimaan 

case-organisaatiossa sekä tutkimustiedon että asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien 

osallistamisen sekä kokemusten ja mielipiteiden kuuntelemisen keinoin.  

”Aineistoja hyödyntämällä, muun muassa väestöön liittyvät tiedot, 

asiantuntijoita hyödyntämällä. Jatkossa varmasti myös enemmän 

asiakasraatien tai vastaavien avulla”. (Haastateltava 2) 

”Henkilökohtaisella keskustelulla, jonka avulla selkeytetään asiakkaan 

visio halutusta tulevaisuudesta.” (Haastateltava 7.)  

Asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden osallistamisen vaikutus kuntien 

palvelutoimintaan on suuri, sillä niiden puutteellisen toteuttamisen seurauksena 
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useissa kunnissa palveluista on tullut kuntalaisten arjesta irrallaan olevia (Stenvall 

& Tyvitalo, 2013, 117). 

 

Palvelujen jatkuva kehittäminen parantaa kuntataloudesta ja palvelutuotannosta 

vastaavien organisaatioiden ja yksiköiden toimintaa, sillä kehittäminen edellyttää 

ajan hermoilla pysymistä ja toimintaympäristön muutosten analysointia (Alhola & 

Lauslahti, 2005, 66).  Asiakkaat ovat julkisten palveluiden kehittämisessä vielä 

paljolti hyödyntämätön resurssi, vaikka asiakkailla olevaa ammattilaisen 

näkemyksestä poikkeavaa tietoa voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä 

siten, että saadaan synnytettyä käyttäjälähtöisiä innovaatioita, parannettua sekä 

asiakkaiden että työntekijöiden tyytyväisyyttä, tuotettua paremmin asiakkaiden 

tarpeisiin vastaavia palveluita ja siten myös kustannustehokkaampia palveluita 

(Larjovuori et al., 2012, 8-10). Case-organisaatiossa kuntalaiset pyritään ottamaan 

mukaan heille tarjottavien palvelujen kehittämiseen.  

”Kotouttamispalvelut ovat tarkoitettu suoraan kuntalaisille ja heidän 

perheenjäsenille, jolloin heidän rakentavien palautteiden avulla 

parannetaan epäkohtia ja kehitetään palveluita.” (Haastateltava 7).  

 

Tietojohtamisen tavoitteena julkisissa organisaatioissa on hyödyntää tietoa 

asiakkaille tarjottavien palvelujen parantamiseksi tarkoituksena asukkaiden 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Denner ja Diaz, 2013, 10). Myös 

haastateltava 6 näkee tietojohtamisen tuoman kehittämispotentiaalin ja nostaa 

tiedon ja vuorovaikutuksen tärkeimmiksi keinoiksi kehittää case-organisaation 

tarjoamia palveluja. Hänen mukaansa kunta voisi tehdä entistä enemmän 

yhteistyötä kuntalaisten kanssa kuntalaisille tarjottavien palvelujen kehittämiseksi, 

ja palvelutuotantoa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää hyödyntämällä olemassa 

olevaa tietoa ja kartoittamalla tarpeita entistä paremmin, kehittämällä 

palautejärjestelmiä ja vuorovaikutuksen avoimuutta. Avoimen keskustelun ja 

monipuolisen eri kanavissa kerätyn palautteen merkitystä painottavat myös 

haastateltavat 7 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto, tutkimustulosten pohjalta tehdyt 

johtopäätökset, case-organisaatiolle suunnatut suositukset sekä tutkijan arvio 

jatkotutkimustarpeista. Yhteenveto -osiossa verrataan tutkimuksessa 

viitekehyksenä käytettyä teoriaa ja tutkimuksessa saatuja empiirisiä 

tutkimustuloksia keskenään.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli ”Millaisia mahdollisuuksia 

tietojohtaminen tarjoaa julkiselle organisaatiolle?”. Päätutkimuskysymystä 

tukemaan ja täydentämään valittiin kolme alatutkimuskysymystä: 1. ”Mitä 

tietojohtamisen hyödyntäminen edellyttää julkiselta organisaatiolta?”, 2. ”Mitkä 

tekijät vaikeuttavat tietojohtamisen toimintojen toteuttamista julkisessa 

organisaatiossa?” ja 3. ”Miten tietojohtaminen näyttäytyy julkisissa 

organisaatioissa?”. Tutkimuskysymyksiin vastaan käänteisessä järjestyksessä 

viimeisestä alatutkimuskysymyksestä aloittaen, jotta yhteenvedossa lähdetään 

loogisesti liikkeelle ensin tietojohtamisen roolista julkisissa organisaatioissa ja 

edetään tietojohtamisen haasteiden ja edellytysten kautta kohti sitä, mitä 

mahdollisuuksia tietojohtamisen hyödyntäminen tarjoaa julkiselle organisaatiolle.     

 

7.1 Yhteenveto  

 

7.1.1 Tietojohtamisen ilmeneminen julkisessa organisaatiossa 

 

Tutkimuksen kolmantena alatutkimuskysymyksenä oli ”Miten tietojohtaminen 

näyttäytyy julkisissa organisaatioissa?”. Tieteellinen tutkimus tietojohtamista 

julkisissa organisaatioissa on toistaiseksi vielä melko rajallista, mutta julkisten 

organisaatioiden kiinnostus tietojohtamista kohtaan on kasvussa (Edge, 2005, 42). 

Tietojohtamisen tutustuttaa julkiset organisaatiot uusiin ja hyödyllisiin 

mahdollisuuksiin, kyvykkyyksiin ja toimintatapoihin (Wiig, 2002, 224). 

Tietojohtamisen vaikutusalueiksi on tunnistettu: 1. päätöksenteon parantaminen 
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koskien julkisia palveluita, 2. kansan tehokas päätöksentekoon osallistaminen, 3. 

kilpailukykyisen tietopääoman luominen ja 4. tietämykseltään kilpailukykyisen 

henkilöstön kehittäminen (Wiig, 2002, 224).  Tietojohtamisella voidaan mahdollistaa 

myös asukkaiden ja viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuden kehittäminen 

(Denner & Diaz, 2013, 11). 

 

Jalosen et al. (2012, 138) mukaan keskeisten tietoresurssien tunnistamisen ja 

analysoinnin, jatkuvan tietoperustaisen kehittämisen sekä tarvittavien 

tietojohtamisen toimintojen luomisen ja toteuttamisen tulisi olla merkittävässä 

asemassa modernissa kuntajohtamisessa. Empiirisen tutkimuksen pohjalta voidaan 

todeta, ettei tietojohtaminen ole saanut edellä mainittua asemaa case-

organisaatiossa. Tietojohtaminen näyttäytyy case-organisaatiossa vielä aika 

heikosti, sillä tietojohtamista ei ole määritetty osaksi kunnan johtamisjärjestelmää, 

ja organisaatiossa ei ole selkeästi valtuutettu tiettyjä henkilöitä tai ryhmää 

vastaamaan tietojohtamisesta ja sen toimenpiteiden toteutuksesta. Tietojohtamisen 

arvioivaan ilmenevän johtamisessa eri tavoilla eri toimialoista riippuen, mutta 

kuntatasolla tietojohtamisen ei koettu näyttäytyvän juuri mitenkään.  Myöskään 

innovaatiojohtajuuden ei voida nähdä olevan kovin suuressa roolissa case-

organisaation johtamisessa.  

 

Tietojohtaminen julkisissa organisaatioissa liittyy eri toimijoiden väliseen 

vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja oppimiseen: tietoa luodaan ja jaetaan julkisen 

sektorin organisaatioiden kesken sekä yhdessä muiden sektoreiden ja asukkaiden 

kanssa (Denner & Diaz, 2013, 10). Case-organisaatio pyrkii luomaan tietoa 

toimimalla aktiivisesti kuntakumppaneiden kanssa erilaisissa kehittämishankkeissa. 

Myös muita kunnan ulkopuolisia tietoa tuottavia kumppaneita hyödynnetään kuntaa 

koskevan uuden tiedon hankkimisessa. Nämä ulkopuoliset kumppanit ovat erilaisia 

asiantuntijoita, konsultteja, toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Case-

organisaatiossa kuntalaiset pyritään ottamaan mukaan heille tarjottavien palvelujen 

kehittämiseen eri tavoilla, mutta haastateltavien mukaan lisää osallistamisen 

keinoja ja kanavia tarvitaan. Kuntalaisten osallistaminen nähtiin case-
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organisaatiossa keskeisenä vaatimuksena, jotta kunta voi menestyä 

tulevaisuudessa.  

 

Tietojohtamisessa painottuu palvelutuotannon näkökulma, koska palvelujen 

uudistaminen hallitusti sekä palvelujen tehokkuuden ja laadun parantaminen 

vähenevillä resursseilla korostavat tietojohtamisen tarvetta (Riege & Lindsay, 2006, 

24; Stenvall & Tyvitalo, 2013, 113). Tietojohtaminen julkisissa organisaatioissa 

keskittyy tiedon käyttöön asukkaille tarjottavien palveluiden parantamiseksi 

tarkoituksena asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen (Denner ja Diaz, 

2013, 10). Empiirinen tutkimus osoittaa palvelutuotannon näkökulman korostumisen 

tietojohtamista tutkittaessa, sillä case-organisaation toiminnan luoneesta johtuen 

sen toiminnan lähtökohtana voidaan pitää laadultaan ja saatavuudeltaan hyvien 

palvelujen järjestämistä. Näin ollen esimerkiksi oppimiseen tai innovatiivisuuteen ei 

pyritä toiminnan itsensä takia, vaan toiminnalla haetaan asiakkaaseen kohdistuvia 

vaikutuksia. 

  

Tietojohtaminen mahdollistaa sen, että yhteisö voi menestyä ja kasvattaa 

elinkelpoisuuttaan saamalla ihmiset ja instituutiot toimimaan älykkäämmin, mikä 

puolestaan parantaa asukkaiden hyvinvointia (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 97). 

Vastuu kansalaisille tarjottavista palveluista ilmenee tietojohtamisessa tiedon 

luotettavuuden painottumisena, sillä organisaatioiden keskeisenä pyrkimyksenä on 

minimoida epäluotettavan tiedon aiheuttamia vahinkoja palvelutuotannossa (Syed-

Ikhsan & Rowland, 2004, 99). Case-organisaatiossa tietojärjestelmissä olevaa 

tietoa pidetään pääosin luotettavana. Oheiseen taulukkoon 6 on tiivistetty 

tietojohtamisen ominaispiirteet julkisessa organisaatiossa. 

         Taulukko 6: Tietojohtaminen julkisessa organisaatiossa 

Tavoite   Tiedon käyttö asukkaille tarjottavien palvelujen 

parantamiseksi tarkoituksena asukkaiden terveyden ja 

hyvinvoinnin parantaminen  

Vaikutusalueet 1. Päätöksenteon parantaminen koskien julkisia palveluita 

2. Kansan tehokas päätöksentekoon osallistaminen 

3. Kilpailukykyisen tietopääoman luominen 

4. Tietämykseltään kilpailukykyisen henkilöstön kehittäminen 
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Painotukset  Päätöksenteon näkökulma

 Tiedon luotettavuus

 Asukkaiden tehokas ohjeistaminen ja avoin tiedottaminen

 Asukkaiden ja viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuden

parantaminen

 Julkisten palvelujen hallittu uudistaminen

 Tietojohtamisen sosiaalisen ja teknologisen ulottuvuuden

yhdistäminen

 Eri osapuolten välinen vuorovaikutus, yhteistyö ja

oppiminen: tietoa luodaan ja jaetaan julkisen sektorin

organisaatioiden kesken sekä yhdessä muiden

sektoreiden ja asukkaiden kanssa

 Älykäs julkinen organisaatio: kokonaisvaltaisesti tietoa,

osaamista ja älykkyyttä hyödyntävä, uusiutuva,

muutoksia ennakoiva ja nopeasti oppiva

7.1.2 Tietojohtamisen toimenpiteitä vaikeuttavat tekijät 

Tutkimuksen toisena alatutkimuskysymyksenä oli ”Mitkä tekijät vaikeuttavat 

tietojohtamisen toimintojen toteuttamista julkisessa organisaatiossa?”. 

Tietojohtamisen kehittäminen julkisissa organisaatioissa on nähty haasteelliseksi 

yksityisiin organisaatioihin verrattaessa (Massaro et al., 2015, 530). Teoreettisen ja 

empiirisen tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että tietojohtamisen hyödyntämistä 

julkisissa organisaatioissa hankaloittavat useat toiminalliset ja rakenteelliset 

haasteet. Jalosen (2007, 97) keskeisimpänä haasteena julkisten organisaatioiden 

tietojohtamisessa on, miten julkiset organisaatiot kykenevät sovittamaan yhteen 

olemassa olevan tiedon tehokkaan hyödyntämisen ja uudenlaisia kehityspolkuja 

mahdollistavan tiedon etsimisen ja tunnistamisen.  

Merkittäviä haasteita julkisten organisaatioiden tietojohtamiselle asettaa se, että 

tietojohtamisen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä riittävästi hahmoteltu 

organisaatioissa, tietojohtaminen ei ole tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan 

asialistalla, tietojohtamista ei ole asianmukaisesti vastuutettu, julkisjohtajat eivät 

hallitset tietojohtamista, ICT-hallintaa ja informaatio-oikeuden perusteita riittävissä 

määrin ja hallinnon rakenteet eivät vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen 

aikakauden tarpeita (Pöysti, 2010, 3). Tämä pätee case-organisaation osalta 
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ainakin siinä määrin, ettei tietojohtamista ole vastuutettu, se ei ole saanut riittävästi 

merkitystä organisaatiossa ja byrokraattinen hallintorakenne hankaloittaa jossain 

määrin tiedon kulkua organisaatiossa. Osa haastateltavista kokee puutteellisen 

tietojohtamisen johtuvan panostuksen puutteesta, osa huonosta käytännön 

toteuttamisesta.   

Etenkin päätöksenteon näkökulmasta katsottuna julkisten organisaatioiden 

moninaisista tavoitteista ja poliittis-hallinnollisesta rakenteesta johtuva 

organisaatioissa vallitseva jännite hankaloittaa tietojohtamisen tutkimuksessa 

hyviksi havaittujen tekniikoiden ja käytäntöjen soveltamista ja hyödyntämistä 

(Jalonen, 2007, 106). Julkisten organisaatioiden byrokraattinen ja hierarkkinen 

rakenne tekee tiedon jakamisesta vaikeaa (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004, 97). 

Myös case-organisaation osalta hierarkkisen organisaatiorakenteen voidaan nähdä 

jossain määrin vaikeuttavan tiedon jakamista, mutta sitä suurempana tiedon 

jakamiselle nähdään organisaatiokulttuuri, joka ei tue tiedon jakamista.  

Julkisissa organisaatioissa päätöksentekojärjestelmät ovat yksityisiin 

organisaatioihin verrattuna monimutkaisempia, mikä johtuu julkisten 

organisaatioiden moniulotteisuudesta, tarpeesta huomioida useiden eri 

sidosryhmien tarpeet ja siitä, että päätöksiä tekee moni taho, jonka roolit ja intressit 

poikkeavat merkittävästi toisistaan (Virtanen & Stenvall, 2010, 38; 

Valtiovarainministeriö, 2013, 7). Havainnot case-organisaatiosta tukevat Mauryn et 

al. (2017, 43) havaintoa siitä, että julkisten organisaatioiden päätöksentekoprosessit 

ovat byrokraattisuudesta johtuen hitaita. Lähes kaikki haastateltavat kokivat case-

organisaation päätöksenteon liian hitaaksi. Julkiseen päätöksentekoon liittyviä 

ongelmia on lisäksi johtoryhmän jäsenten osa-optimointi sekä informaation ja tiedon 

epäsymmetria (Sydänmaalakka, 2015, 47; Jalonen, 2007, 108). Case-

organisaatiossa osa-optimointia tai informaation ja tiedon epäsymmetriaa ei tuotu 

esille, vaan laadukasta päätöksentekoa koettiin hankaloittavan 

päätöksentekoprosessin hitauden lisäksi puutteet päättäjien ammattimaisuudessa 

ja päätöksenteon keskittyminen tietyille henkilöille.   
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Julkiset organisaatiot omaksuvat suhteellisen hitaasti uusia teknologioita, jotka 

mahdollistavat tietojohtamisen toiminnot (Denner & Diaz, 2013, 11), ja suuret 

yksityisen organisaatiot ovat resurssien suuremmasta määrästä johtuen 

joustavampia tietojärjestelmien käyttöönoton suhteen (Litvaj & Stancekovan, 2015, 

468). Toisaalta investoinnit teknologiaan ja infrastruktuuriin eivät yksinään takaa 

onnistunutta tietojohtamista, vaan onnistuneiden tietojohtamisen toimintojen 

keskeisin tukipilari on henkilökunta, joka on halukas ja sitoutunut osallistumaan 

tietojohtamisen toimintoihin (Razak, 2016, 546). Empiirisen tutkimuksen pohjalta 

voidaan todeta, että case-organisaatiossa uusia teknologioita ei omaksuta 

kovinkaan nopeasti, mutta toisaalta myös nykyisiin järjestelmiin liittyy ongelmia, sillä 

järjestelmiä ei koeta käyttäjäystävällisiksi. Koettu käyttäjäystävällisyys ei välttämättä 

johdu pelkästään järjestelmien ominaisuuksista, sillä case-organisaatiossa todetaan 

järjestelmien käyttäjien kykyyn käyttää tietoteknisiä työkaluja liittyvän puutteita ja 

osa haastateltavista myös kokee, ettei aikaa perehtyä järjestelmiin ole riittävästi. 

Teknologiaan liittyviä tekijöitä merkittävämpänä syynä tiedon jakamisen 

epäonnistumiseen on organisaatiokulttuuri, joka on keskeisin tiedon jakamiseen 

vaikuttava tekijä (Chang & Lin, 2015, 434). Tiedon jakamista edistävä 

organisaatiokulttuuri on muutoksille avoin ja innovatiivinen (Kathiravelun et al., 

2014, 121). Julkisten organisaatioiden tavoitteiden ristiriitaisuus ja toiminnan 

poliittinen ulottuvuus tekevät tietojohtamista tukevan organisaatiokulttuurin 

luomisesta haasteellista yksityisiin organisaatioihin verrattaessa (Massaro et al., 

2015, 530). Tiedon näkeminen vallan lähteenä on tyypillistä julkisen organisaation 

johdolle sekä henkilökunnalle, ja ajatuksen vallitessa tietoa ei juurikaan jaeta 

organisaation eri yksiköiden ja organisaatiotasojen välillä (Cong & Pandya, 2000, 

30). 

Case-organisaation johto ei pyri aktiivisesti luomaan organisaatiokulttuuria. Tämä 

olisi kuitenkin suositeltavaa, sillä vallitseva organisaatiokulttuuri voi estää tiedon 

jakamisen työyhteisössä (Kathiravelun et al., 2014, 120). Organisaatiokulttuuri, joka 

ei tue tiedon jakamista on selvästi case-organisaatioon merkittävimmin vaikuttava 
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tietojohtamisen toimenpiteitä vaikeuttava tekijä. Lähes kaikki haastateltavista ovat 

sitä mieltä, ettei tieto kulje riittävän hyvin case-organisaation eri yksiköiden välillä. 

Vain puolet haastateltavista kokivat organisaatiokulttuurin avoimena ja 

innovatiivisena. Puolet haastateltavista tunnistaa organisaatiossa yksilöiden 

haluttomuutta jakaa henkilökohtaisen tietonsa toisten hyödynnettäväksi.  Tämän ei 

kuitenkaan voida nähdä johtuvan julkisille organisaatioille tyypillisestä ”tieto on 

valtaa” -ajattelutavasta, vaan kiireestä, asenteista ja kannustuksen puutteesta.  

Perinteiseen julkisten organisaatioiden johtamiskulttuuriin luovuus ja innovatiivisuus 

eivät ole sopineet kovinkaan hyvin, sillä muutosvalmius ja -kyky ovat olleet heikkoja 

ja byrokraattisuus ei ole kannustanut muutoksiin (Sydänmaalakka, 2015, 54-55). 

Julkiset organisaatiot ovat innovaatioympäristönä monimutkaisempia ja 

haastavampia yksityisiin organisaatioihin verrattaessa (Sotarauta et al., 2011, 19). 

Innovaatioiden esteinä on muun muassa riskien kaihtaminen, haluttomuus 

lakkauttaa organisaatioita tai palveluita, lyhyen aikavälin perspektiivi budjetoinnissa 

ja suunnittelussa, liiallinen luottamus yksipuolisiin innovaatiolähteisiin (kuten 

tutkimus), kysyntälähtöisyyden unohtaminen, palvelujärjestelmän ylläpidon paineet, 

kannustimien puute, tietämättömyys innovaatioista ja niiden edellyttämistä 

prosesseista sekä innovaatiojohtamisen heikko taso (Sotarauta et al., 2011, 19). 

Kuntien ongelmana on, että kuntien innovaatiojärjestelmää ei ole tietoisesti kehitetty 

ja yhteistyö tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa on vähäistä (Sotaraudan et 

al., 2012, 9). Case-organisaatiossa johdon kyky innovaatiojohtajuuteen nähdään 

huonona. Suurimmaksi innovoinnin haasteeksi tunnistettiin aika, sillä kiireen 

keskellä ei nähdä olevan aikaa luovuuteen ja innovointiin.  

7.1.3 Tietojohtamisen hyödyntämisen edellytykset 

Tutkimuksen ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli ”Mitä tietojohtamisen 

hyödyntäminen edellyttää julkiselta organisaatiolta?”. Tietojohtamisen 

hyödyntäminen edellyttää organisaatiolta tietoa ja tietoisuutta tietojohtamisesta ja 

sen prosesseista (Cong & Pandya, 2003, 25). Tietojohtamisen toimintojen 

toteuttaminen edellyttää tietoperustaisen arvonluontiprosessin syvää ymmärrystä 
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eli sen ymmärtämistä, miten tiedosta voidaan luoda arvoa erilaisissa 

liiketoimintaprosesseissa ja -ympäristöissä (Laihonen et al., 2013, 7). Lisäksi 

tietojohtamisen on oltava linjassa strategisten tavoitteiden kanssa (Theocharis & 

Tsihrintzis, 2016, 61) ja yksilöiden on oltava motivoituneita jakamaan ja 

hyödyntämään tietoa (Cong & Pandya, 2003, 27). Teknologisesta näkökulmasta 

tietojohtaminen edellyttää sitä, että tarvittava tekniikka tiedon tallentamiseksi on 

olemassa sekä sitä, että tiedon jakaminen ja etsiminen onnistuvat 

suhteelliset helposti.

Case-organisaatiossa tietojohtamisen hyödyntämistä estää se, että 

tietojohtamiselle ei ole annettu riittävää painoarvoa organisaation johtamisessa eikä 

tietojohtamisen toimenpiteiden toteuttamiseen ole valtuutettu tiettyjä henkilöitä tai 

työryhmää. Tästä johtuen on perusteltua olettaa, ettei tietojohtamista ole huomioitu 

case-organisaation strategissa. Tietojohtamista ei voida hyödyntää organisaatiossa 

ennen kuin organisaation johto tulee täysin tietoisiksi tietojohtamisesta ja sen 

prosesseista sekä ymmärtää, miten tiedosta voidaan luoda arvoa case-

organisaation eri liiketoimintaprosesseissa ja -ympäristöissä. Lisäksi 

tietojohtamiselle tulee asettaa tavoitteet ottaen huomioon organisaation yleiset 

strategiset linjaukset.  

Tietojohtamisen toimintojen omaksuminen edellyttää julkiselta organisaatiolta 

organisaatiokulttuurin muuttamista (Ridge & Lindsa y, 2006, 24). Muuttamalla 

organisaatiokulttuuria julkiset organisaatiot voivat siirtyä tiedon hamstraamisesta 

tiedon jakamiseen (Kaplan & Norton, 2004, 232). Empiirinen tutkimus osoittaa, että 

myös case-organisaatiossa tarvitaan vahvaa muutosta vallitsevaan 

organisaatiokulttuuriin, jotta organisaatiossa vahvasti esiintyvää yksilöiden 

haluttomuutta tiedon jakamiseen voidaan vähentää, jolloin tieto saadaan kulkemaan 

huomattavasti entistä paremmin organisaation eri yksiköiden välillä. Edellytyksinä 

tiedon jakamista tukevalle organisaatiokulttuurille on, että työntekijät tuntevat 

voivansa vapaasti jakaa ideoita, epäonnistua ja kysyä apua muilta työntekijöitä, eikä 
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heidän pitäisi pelätä kommunikoida keskenään tai lukea oppimateriaalia työaikana 

(Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 61).  

Tiedon jakamisen edistäminen edellyttää johdolta ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka 

kannustavat yksilöitä jakamaan oman arvokkaan tietonsa muiden käytettäväksi 

(Razak et al., 2016, 545), sillä ihmiset eivät ole taipuvaisia jakamaan tietoa ilman 

vahvaa henkilökohtaista motivaatiota (Stenmark, 2000, 23). Työntekijöiden 

motivaatio jakaa tietoa edellyttää ylimmän johdon tukea (Kathiravelun et al, 2014, 

121).  Case-organisaatiossa haastateltavia henkilöitä tiedon jakamiseen motivoi 

epäitsekkyyteen, yhteistyöhön, yhteisiin tavoitteisiin ja haluun auttaa toisia liittyviä 

tekijöitä.  

Organisaation johdon on tärkeää ymmärtää, missä tilanteissa ja paikoissa tietoa 

jaetaan, jotta tiedon jakamiseen liittyviä paikkoja sekä välineitä voidaan kehittää 

systemaattisesti (Stenvall & Tyvitalo, 2013, 116). Erilaisien tilaisuuksien, kuten 

konferenssien, työpajojen ja kurssien, joissa on edustettuna organisaation eri 

toiminnot, mahdollistamista voidaan pitää suositeltava keinona tiedon jakamisen 

edistämiseksi, sillä kyseisen tyyppiset tilaisuudet ovat paikkoja, joissa eri ihmisten 

hallussa oleva informaatio ja tietämys kohtaavat ja, joissa ihmiset voivat laajentaa 

tietoverkostojaan sekä synnyttää yhdessä uusia ideoita ja innovaatioita (Denner & 

Diaz, 2013, 22). Tämän voidaan olettaa olevan havaittu myös case-organisaatiossa, 

sillä suurin osa haastateltavista toivoo enemmän tilaisuuksia, joiden tarkoituksena 

on tiedon jakaminen ja uusien ideoiden synnyttäminen. 

Julkisessa organisaatiossa luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä on 

korostettava, ja innovaatiojohtaminen on otettava osaksi toiminnan kehittämistä, 

sillä tehokkuus ei tyypillisesti enää kasva tekemällä enemmän, vaan tekemällä asiat 

uudella tavalla (Sydänmaalakka, 2015, 15). Luovan, innostuneen ja motivoituneen 

ideakulttuurin saavuttamiseksi on uskallettava luopua vanhoista ajattelutavoista, 

kokeilla jotain täysin uutta ja siirtyä pois omalta mukavuusalueelta (Maury et al., 

2017, 59). Luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyvien mahdollisuuksien 
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antaminen ei riitä, sillä ihmisen ei voida olettaa syöksyvän ideoimaan ja tiputtelevan 

kullan arvoisia ideoita idealaatikkoon, vaan johdon on pyydettävä, viestittävä, 

haastettava, kannustettava ja houkuteltava ideoimaan ja innovoimaan (Maury et al., 

2017, 61). Uusien ideoiden ja oivallusten syntyä ja soveltamista tukeville luoville ja 

innovatiivisille ympäristöille on tyypillistä, että ympäristössä on runsaasti luovia ja 

aktiivisia ihmisiä, riittävästi erilaista toisiaan tukevaan osaamista, helppo verkottua 

ja solmia yhteistyösuhteita, suuret toimintavapaudet, vahvat kannustimet 

yrittämiselle ja riskinotolle, toimiva infrastruktuuri, nopeasti mobilisoituvat resurssit 

sekä vahva innovaatiokulttuuri (Sotarauta, 2009, 60). Case-

organisaatiossa luovuudelle ja innovatiivisuudelle pitäisi varata aikaa ja 

järjestää sille tarkoitettuja tilaisuuksia, sillä kiire nähdään keskeisimpänä siihen 

vaikuttavana esteenä.  

Organisaation oppimisen edellytyksenä on, että organisaatio tukee ja kannustaa 

työntekijöitä kehittämään tietojaan ja taitojaan (Chang & Lin, 2015, 437). 

Organisaatiolla on myös oltava kyky luoda ja tulkita tietoa, halu ja valmiudet tiedon 

siirtämiseen sekä erilaiset välittäjät tiedon jakamisessa (Mäkäräinen-Suni & 

Valkokari, 2007, 29). Oppivassa organisaatiossa perinteinen autoritäärinen 

johtaminen ei toimi, sillä oppiminen ei tapahdu johdon käskystä (Senge, 1990, 7). 

Oppiva organisaatio vaatii johtamiselta ihmisten vahvuuksien korostamista, 

osallistumiseen kannustamista, ihmisten liittämistä yhteen ajattelemaan ja 

määrittämään organisaation arvoja ja päämääriä, oppimis- 

ja kehittymismahdollisuuksien antamista sekä sen varmistamista, että 

työntekijät tietävät heihin liittyvät odotukset ja sen, mitä voivat 

vastavuoroisesti odottaa johtajilta (Sydänmaalakka, 2015, 56). Julkisessa 

organisaatiossa oppiminen vaatii voimakasta panostusta yksilöiden, tiimien ja 

koko organisaation osaamisen kehittämiseen sekä johdon ja esimiesten 

kouluttautumiseen ja organisaatioiden olisi tarjottava koulutusta koko 

henkilökunnalle (Sydänmaalakka, 2015, 56). 

Kunnan toiminnan tehokas kehittäminen on mahdollista vain, jos päätöksenteossa 

on käytettävissä oikeaa, luotettavaa, laadukasta ja ajantasaista tietoa omasta 

toiminnasta sekä toimintaympäristöstä (Valtiovarainministeriö, 2013, 9). 

Julkisten 
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organisaatioiden päätöksenteossa hyväksi käytettävä tieto on parhaimmillaan 

luonteeltaan ajankohtaista, kodifioitua, systemaattisesti tuotettua ja 

perusolemukseltaan reliaabelia ja validia (Virtasen et al.,2015, 14). Tietojohtamisen 

näkökulmasta julkisten organisaatioiden päätöksenteossa tulisi kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota toimintoympäristössä tapahtuvien muutosten sekä 

toimintaympäristön avaamien mahdollisuuksien havainnointiin, ja 

päätöksentekoprosessin tavoitteena tulisikin olla sellaisen tietopohjan luominen, 

jonka avulla luodaan tulevaisuussuuntautuneita toimintalinjoja (Jalonen., 2007, 

110). Päätöksentekoprosessin tueksi tarvittavat tiedot tulisi määrittää avaamalla 

kaikkien päätöksentekoon osallistuvien osapuolien päätöksentekoprosessit 

mallintamalla päätöksentekoprosessi eri tasoilla ja funktioissa 

(Valtiovarainministeriö, 2013, 8).  

 

Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen vaatii tehokkaita tietojohtamisen 

käytäntöjä (Razak, 2015, 546). Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen vaatii 

johdolta kykyä tunnistaa merkittävimmät toimintaympäristössä tapahtuvat 

muutokset usein epäselvien ja monitulkintaista signaalien pohjalta, tulkita 

muutosten merkistä ja reagoida muutokseen tarkoituksenmukaisella tavalla (Choo, 

2006, 1-3). Case-organisaatiossa ympäristön tarkkailun merkitys korostuu, sillä 

case-organisaatio toimii jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, jonka tunnistettiin 

aiheuttavan lukuisia haasteita organisaatiolle.  

 

7.1.4 Tietojohtamisen tarjoamat mahdollisuudet 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli ”Millaisia mahdollisuuksia 

tietojohtaminen tarjoaa julkiselle organisaatiolle?”. Tietojohtaminen tarjoaa käsitteitä 

ja malleja tiedon roolin kuvaamiseen ja ymmärtämiseen organisaatiossa, 

johtamisen malleja tiedon hallintaan ja järjestelmäosaamista tietojohtamisen 

käytännön toteuttamiseen (Laihonen et al., 2013, 7). Tietojohtamisen kehittämisellä 

saadaan olennaista taloudellista ja toiminnallista hyötyä kunnille, ja oikein 

toteutettuna tietojohtamisen toimenpiteistä saatavat hyödyt ovat moninkertaiset 
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kustannuksiin verrattuna (Valtiovarainministeriö, 2013, 15). Toiminnan kehittämisen 

näkökulmasta keskeisenä etuna on, että tietojohtamisen menetelmiä hyödyntämällä 

kunnissa voidaan tunnistaa eniten kehittämistä vaativat palvelut ja toiminnot, 

arvioida luotettavasti näistä kehittämiskohteista saatavia hyötyjä ja aiheutuvia 

kustannuksia, täten priorisoida kehittämiskohteet oikein ja suunnata rajalliset 

resurssit tuottavimpiin ja vaikuttavimpiin kehittämiskohteisiin (Valtiovarainministeriö, 

2013, 14). 

Tietojohtamisen strateginen hyödyntäminen tarjoaa julkiselle organisaatiolle 

mahdollisuuden kasvattaa tehokkuutta, laatua ja innovointia, parantaa 

päätöksentekokykyä, lisätä tiedon yhtenäisyyttä ja yhteistyötä sekä saavuttaa 

kilpailuetua (Cong & Pandya, 2003, 27). Tietojohtaminen tuo hyötyjä niin yksilö- kuin 

organisaatiotasolla (Cong & Pandya, 2003, 27). Tiedolla on keskeinen vaikutus 

yksilön ja sitä kautta koko organisaation suorituskykyyn, sillä yksilöiden tieto 

vaikuttaa organisaation innovatiivisuuteen, työn laatuun ja tarkkuuteen sekä auttaa 

ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan odottamattomissa tilanteissa (Matošková, 

2016, 5). Tietojohtaminen mahdollistaa yksilöiden hallussa olevan tiedon 

hyödyntämisen organisaation tarkoituksiin (Bhatt, 2001, 73). 

Organisaatiotasolla saavutettavia hyötyjä ovat kasvava tehokkuus, laatu ja 

innovointi, parantunut päätöksentekokyky, lisääntynyt tiedon yhtenäisyys ja 

yhteistyö, organisaation taloudellisen arvon nouseminen ja kilpailuedun 

saavuttaminen. Lisäksi tiedon jakamisella voidaan vähentää uusien työntekijöiden 

kouluttamiseen käytettäviä kustannuksia (Matošková, 2016, 9-10) ja estää tietoa 

poistumasta organisaatiosta henkilöiden mukana (Razak et al., 2016, 546). Tiedon 

jakamiseen on tutkittu johtavan työntekijöiden korkeampaan työtyytyväisyyteen ja 

sitoutumiseen sekä mahdollistavan ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin 

vastaamisen ja kilpailuedun saavuttamisen sekä tuottavuuden ja kannattavuuden 

parantamisen, koska ihmiset jakavat ideoitaan, tietoaan ja kokemuksiaan 

päätöksenteon ja ongelmanratkaisun yhteydessä sekä kehittävät uusia ideoita 

(Razak et al., 2016, 546) 



100 

Yksilötasolla tietojohtaminen kasvattaa työntekijän ammattitaitoa, sillä työntekijä voi 

kehittää taitojaan ja kokemustaan tekemällä yhteistyötä ja oppimalla muita. Tämä 

nostaa työntekijä suorituskykyä ja parantaa urakehitystä. Tietojohtaminen 

mahdollistaa yksilöille tehokkaampia tapoja verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. 

Tietojohtamisen hyötynä oleva päätöksenteon ja ongelmanratkaisukyvyn 

parantuminen tarkoittaa yksilötasolla sitä, että työntekijä suoriutuu työtehtävistään 

helpommin ja käyttää aikansa tehokkaammin. (Dalkir, 2011, 25; Cong & Pandya, 

2003, 27). Oheisessa taulukossa 8 on esitetty, mitä hyötyjä julkinen organisaatio voi 

saavuttaa tietojohtamisella organisaatio- ja yksilötasolla.  

 Taulukko 8: Tietojohtamisen hyödyt organisaatio- ja yksilötasolla 

Tietojohtamisen hyödyt 

organisaatiolle 

Tietojohtamisen hyödyt yksilöille 

Kyky hyödyntää yksilöiden hallussa 

olevaa tietoa organisaation hyväksi 

Työtehtävistä suoriutuminen entistä 

helpommin ja nopeammin 

Työn laadun ja tarkkuuden 

parantuminen 

Toisilta ihmisiltä oppiminen 

Asiakkaille tarjottavien palvelujen 

laadun parantaminen 

Lisääntynyt ammattitaito ja 

asiantuntijastatuksen saavuttaminen 

Kasvava tehokkuus, tuottavuus, 

kannattavuus ja suorituskyky sekä 

kestävä kilpailuetu 

Tehokkaammat tavat verkostoitua ja 

tehdä yhteistyötä 

Lisääntynyt luovuus ja innovointi Urakehityksen parantuminen 

Päätöksenteon parantaminen: 

osaoptimoinnin ja muun epätarkoituk-

senmukaisen toiminnan estäminen, 

nopeampi päätöksenteko, olennaisen 

ja luotettavan tiedon hyödyntäminen 

Korkeampi työtyytyväisyys ja sitoutu-

neisuus 

Tiedon yhtenäisyyden parantuminen 

Keskeisten toimintaa koskevien 

kehityskohteiden tunnistaminen, 

arvioiminen, priorisointi ja siten 

resurssien oikea suuntaaminen 

Mahdollisuuksien ja uhkien 

tunnistaminen ulkoisesta 

toimintaympäristöstä 

Oppivan organisaation luominen 

Työntekijöiden yhteistyöhalukkuuden 

ja yhteistyön lisääntyminen 



101 

Luovuuden lisääntyminen, 

innovaatioiden syntyminen 

Suuren tietomäärän hallinta ja 

olennaisen tiedon tunnistaminen 

Parantunut ongelmanratkaisukyky 

Lisääntynyt innovointi on tietojohtamisen keskeisimpiä hyötyjä (McAdam & Reid, 

2002, 318) ja myös kuntien menestys on kiinni kyvystä ja halusta mahdollistaa 

luovuus ja sen myötä syntyvät innovaatiot (Ahokas, 2009, 13). Uusia ajatuksia ja 

tietoa, luovuutta ja innovatiivisuutta tarvitaan, jotta asukkaiden perustarpeet voidaan 

tyydyttää vähenevillä resursseilla (Ahokas, 2009, 14). Valovirran ja Hyvösen (2009, 

4) mukaan innovaatiotoiminnalla julkiset organisaatiot voivat saavuttaa

kolmentyyppisiä rinnakkaisia hyötyjä, jotka ovat: 

4. Olemassa olevien tehtävien entistä tehokkaampi hoitaminen, jolloin innovaatio

ilmenee tuottavuuden paranemisena ja julkisen talouden säästöinä

5. Olemassa olevien palveluiden laadun parantaminen, jolloin innovaation hyödyt

voivat liittyä muun muassa asiakasvaikuttavuuden paranemiseen

6. Kokonaan uusiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, ongelmiin tai mahdollisuuksiin

vastaaminen, jolloin innovaatio johtaa julkisen sektorin tehtäväkentän

kehitykseen.

Hyvin toimivalla innovaatiojärjestelmällä voidaan nostaa kuntien kykyä vastata 

paikallisiin tarpeisiin ja sopeutua ympäristön muutoksiin strategisesti ja laadukas 

kunnallinen innovaatiotoiminta voidaan nähdä hyvän kunnan tunnusmerkkinä ja 

yhtenä valttina uusien työntekijöiden rekrytoinnissa (Sotarauta, 2009, 57). Case-

organisaatiossa innovaatiota pyritään luomaan uusia innovaatioita pääasiassa 

yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa, mutta systemaattista menettelyä 

innovaatiotoimintaan ei ole. Johdon kyky innovaatiojohtamiseen on puutteellinen ja 

innovaatiotoiminta ei juuri näyttäydy kunnan johtamisessa. Johdon 

innovatiivisuuteen liittyvällä kyvykkyys ja motivaatio vaikuttavat keskeisesti 

organisaation strategiaan, missioon ja visioon, organisaatiorakenteeseen, 

käytäntöihin ja innovatiivisuutta tukevaan käyttäytymiseen, joiden pohjalta voidaan 

rakentaa innovaatiokulttuuri (Crossan & Apaydin, 2010). Näin ollen case-
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organisaation on kehitettävä johdon kykyä innovaatiojohtajuuteen, jotta kunta voi 

hyötyä innovaatiotoiminnasta.  

Päätöksenteon näkökulmasta tietojohtaminen tarjoaa julkisille organisaatioille 

mahdollisuuden laadukkaampaan ja nopeampaan päätöksentekoon, mikä johtuu 

siitä, että tieto ja kokemus on tallennettu organisaatioon, ja sen avulla voidaan 

välttää virheitä sekä hyväksikäyttää samankaltaisia ratkaisuja saman tyyppisiin 

ongelmiin, mikä säästää aikaa (Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 60). Tietojohtaminen 

mahdollistaa lisäksi olennaisen ja epäolennaisen tiedon erottamisen 

(Jalonen, 2015, 41) sekä sen, että saavutetaan palvelujen 

kokonaistuottavuuden ja -vaikuttavuuden kannalta paras tulos sekä estetään 

osaoptimointi ja muu epätarkoituksenmukainen toiminta (Valtiovarainministeriö, 

2013, 12). Tietojohtaminen takaa sen, että oikea tieto voidaan siirtää oikealle 

henkilölle oikeaan aikaan ja sen avulla tiedon vastaanottaja pystyy tekemään oikeita 

päätöksiä (Theocharis & Tsihrintzis, 2016, 60).  

Tietojohtaminen antaa  organisaatioille mahdollisuuden vastata 

informaatioteknologian  tiedonhallintaan liittyviin haasteisiin ja 

julkisille

tuomiin

mahdollisuuksiin mahdollistamalla tiedon luomisen, varastoinnin, järjestämisen ja 

hyödyntämisen (Kammani & Date, 2009). Nykyaikaisia tietojärjestelmiä 

hyödyntämällä tiedon tuottaminen, kehittäminen, jakaminen ja tallentaminen on 

helpompaa kuin koskaan aikaisemmin (Hlupic et al., 2002, 91). Tieto- ja 

viestintäteknologian hyödyntäminen tukee viestintää, yhteistyötä ja tiedon etsimistä 

sekä mahdollistaa yhteistoiminnallinen oppiminen (Sayeed et al., 2011, 1216). 

Case-organisaatiossa tietojärjestelmien luomia mahdollisuuksia tiedon 

siirtämiseen ei ole täysin hyödynnetty, sillä tiedon etsimiseen tietojärjestelmistä

ja myös tiedon tallentamiseen sekä järjestelmien ominaisuuksiin nähtiin 

liittyvän jonkin verran ongelmia.  
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7.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tietojohtaminen näyttäytyy 

julkisessa organisaatiossa, millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa julkiselle 

organisaatiolle sekä toisaalta millaisia edellytyksiä tietojohtamisen 

hyödyntämiseen liittyy. Tutkimus perustuu selvään tutkimusaukkoon, sillä 

tietojohtamista julkisessa organisaatiossa ei ole tutkittu vielä juuri lainkaan. 

Aihe on case-organisaation ja myös yleisellä tasolla julkisten 

organisaatioiden kannalta ajankohtainen ja tärkeä, sillä tietojohtaminen 

tarjoaa useita menetelmiä julkisen organisaation toiminnan kehittämiseen, 

mistä johtuen julkiset organisaatiot ovat vähitellen heränneet kehittämään 

toimintaansa tietojohtamisen keinoin.  

Tutkimusten mukaan tietojohtamisen hyödyntäminen julkisessa organisaatiossa on 

ainakin toistaiseksi melko vähäistä. Tämä Pro gradu –osoittaa tilanteen olevan 

sama myös case-organisaationa toimivassa kunnassa. Julkisiin organisaatioihin 

liittyy useita toiminnallisia ja rakenteellisia haasteita, joiden vuoksi tietojohtamista 

ole pystytty ottamaan osaksi organisaation johtamista tai ainakaan käytännössä 

sen toteutukset eivät voi olla kovin onnistuneita. Keskeisimpänä ongelmana 

lienee se, että tietojohtamisen mahdollisuuksia ei tunneta riittävän 

hyvin, jolloin tietojohtaminen ei saa riittävää painoarvoa organisaatiossa, 

jolloin sitä ei suunnitella, sopeuteta strategiaan tai sitä ei valtuuteta 

organisaatiossa kenenkään tehtäväksi.  

Vaikka tietojohtamisen tuomat hyödyt ymmärrettäisiin organisaatiossa, on myös 

moni muita syitä, miksi tietojohtamisen hankkeet voivat kaatua. Julkisessa 

organisaatiossa nämä liittyvät yleisemmällä tasolla organisaatiorakenteeseen 

ja organisaatiokulttuuriin, mutta myös johdon kyky innovaatiojohtajuuteen 

sekä nykyisessä tietoyhteiskunnassa suuresti vaikuttava informaatio- 

ja kommunikaatioteknologiaan liittyvä osaaminen vaikuttavat keskeisesti siihen, 

miten hyvin tietojohtamisen toimenpiteiden toteutuksessa onnistutaan. Näin 

ollen kokonaisvaltaisen ja menestyksekkään tietojohtamisen voisi katsoa 

vaativan organisaation johdolta hyvin monialaista osaamista. Johdon on 

viestittävä, 



104 

kannustettava innovointiin ja tiedon jakamiseen, luotava organisaatiokulttuuria, 

huolehdittava tarkoituksenmukaisesta teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta ja 

niiden käyttöön liittyvästä koulutuksesta, luottava oppimis- ja 

kehittymismahdollisuuksia, arvioita tiedon ja osaamisen puutteita sekä 

tulevaisuuden tieto- ja osaamistarpeita sekä pysyttävä mukana ympäristön 

muutoksissa.  

Sydänmaalakan Älykkään julkisen organisaation käsite viittaa paljolti sellaiseen 

organisaatioon, joka julkisesta organisaatiosta voi tulla tietojohtamisen menetelmiä 

hyödyntämällä. Älykäs julkinen organisaatio on tieto hyödyntävä, 

uudistumiskykyinen, jatkuvasti oppiva vai muutoksia ennakoiva organisaatio. Case-

organisaatiolla, on tähän vielä matkaa. Case-organisaatiolla suurimmat 

tietojohtamisen haasteet koskevat tietojohtamisen heikkoa asemaa organisaatiossa 

sekä organisaatiokulttuuria, joka ei tue tiedon jakamista. Organisaatiossa esiintyy 

liian paljon yksilöiden haluttomuutta jakaa tietoa, mikä vaatii johdolta voimakkaita 

toimenpiteitä, joilla asenteet saadaan kitkettyä pois organisaatiosta. Lisäksi 

tulevaisuuden tieto- ja osaamistarpeiden arvioimiseen ei vaikuta olevan työkaluja, 

innovaatiotoimintaan liittyvää osaamista tulisi kehittää ja tietojärjestelmiä rakentaa 

sellaisiksi, että niiden avulla tiedon etsiminen ja tallentaminen olisi helppoa ja 

nopeaa. 

Case-organisaatiossa koetaan, että uusia teknologioita ei omaksuta riittävän 

nopeasti, mutta myös käytössä olevat tietojärjestelmät ovat työntekijöiden 

näkökulmasta vaikeakäyttöisiä eivätkä välttämättä kovin nykyaikaisia. Uusien 

kalliiden teknologioiden hankkimisen sijaan case-organisaatiossa olisi kuitenkin 

ehkä keskeisempää keskittyä siihen, miten olemassa olevista järjestelmistä 

saadaan riittävän käyttäjäystävällisiä ja ihmiset saadaan motivoitua tallentamaan 

tietonsa järjestelmiin, jotka mahdollistavat sen, että tieto kulkee organisaatiossa 

tehokkaasti ja tieto on ajasta ja paikasta riippumatta helposti kaikkien saatavilla.  
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7.3 Jatkotutkimustarpeet 

Tietojohtamisen tutkimus keskittyy lähes täysin yksityisten organisaatioiden 

tutkimiseen, vaikka tietojohtamisen keinoin voidaan saavuttaa yhtä lailla 

hyötyjä myös julkisessa organisaatiossa, ja julkisten organisaatioiden 

kiinnostus tietojohtamista kohtaan onkin herännyt viime vuosina 

tietojohtamisen tuomien lukuisien hyötyjen vuoksi. Edellä mainitusta syystä 

tietojohtamista tulisikin tutkia tulevaisuudessa huomattavasti entistä 

laajemmin julkisen organisaation kontekstissa. Tämä on tärkeää siksi, että 

julkisille organisaatiolle ominaisten piirteiden vaikutuksesta tietojohtamiseen 

saadaan tutkimustietoa.  

Julkisiin organisaatioihin ja kuntiin liittyy useita erityispiirteitä, jotka 

aiheuttavat haasteita tietojohtamisen toimenpiteiden toteutukselle. Näiden 

erityispiirteiden osalta tulevaisuudessa voitaisiin tutkia muun muassa taulukossa 9 

esitettyjä asioita sekä julkisten organisaatioiden että kuntien näkökulmasta. 

Taulukko 9: Tutkijan arvio jatkotutkimustarpeista 

1. Miten julkisille organisaatioille tyypillinen byrokraattinen organisaatiorakenne

vaikuttaa tietojohtamisen toimintojen toteutukseen?

2. Miten julkisissa organisaatioissa voidaan luoda tiedon jakamiseen kannustava

organisaatiokulttuuri?

3. Millaisia osaamisen kehittämistä tietojohtaminen vaatii julkisten organisaatioiden

johdolta?

4. Miten julkisista organisaatioista voidaan luoda oppivia organisaatioita?

5. Miten julkista päätöksentekoa voidaan parantaa tietojohtamisen avulla?

6. Miten julkisten organisaatioiden kykyä innovaatiojohtajuuteen voidaan kehittää?

7. Miten julkiset organisaatiot voivat tehokkaammin hyödyntää viestintä- ja

kommunikaatiojärjestelmiä tiedon jakamisessa?

Taulukko 9: Tutkijan arvio jatkotutkimustarpeista
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelurunko 

1. Henkilön taustatiedot

 Ikä

 Koulutus

 Työvuodet kunnassa

2. Kunnan tulevaisuus ja tulevaisuuden osaamistarpeet

 Mitkä ovat mielestäsi kunnan toiminnan suurimmat haasteet tällä hetkellä?

Entä tulevaisuudessa?

 Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä kunnan johtamisessa, jotta kunta

menestyy tulevaisuudessa?

 Millainen tieto ja osaaminen on mielestäsi kunnan menestymisen kannalta

kriittisintä?

 Miten kunnassa pyritään arvioimaan ja ennakoimaan tulevaisuuden tieto- ja

osaamistarpeita?

3. Tietojohtaminen osana johtamisjärjestelmää

 Miten tietojohtaminen (esim. tiedon jakamisen, oppimisen ja 

innovatiivisuuden edistäminen) on otettu huomioon kunnan johtamisessa?

 Onko kunnassa valtuutettu tietty henkilö tai työryhmä vastaamaan kunnan

tietojohtamisen toimintojen toteutuksesta? Kuka/ketkä?

 Miten innovaatiotoiminta on otettu huomioon kunnan johtamisessa?

4. Tiedon luominen ja innovatiivisuus

 Pyritäänkö kunnassa systemaattisesti synnyttämään uusia innovaatioita?

Miten?

 Millaisista innovaatioista uskoisit kunnalle olevan hyötyä pitkällä aikavälillä?

 Millaisten tekijöiden uskot vaikuttavan (positiivisesti tai negatiivisesti)

luovuuteen ja innovatiivisuuteen kunnassa?

 Hyödynnetäänkö kunnassa ulkopuolisia kumppaneita (esim. yliopistoja tai

konsultteja) uuden kuntaa koskevan tiedon hankkimisessa? Miten?

 Tehdäänkö kunnassa yhteistyötä muiden kuntien kanssa innovaatioiden

synnyttämiseksi? Miten?

 Onko kunnassa mielestäsi riittävästi innovaatiojohtajuuteen liittyvää

osaamista?

 Panostetaanko kunnassa mielestäsi riittävästi tutkimus- ja

kehitystoimintaan?
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5. Tiedon jakaminen

 Ilmeneekö kunnassa mielestäsi yksilöiden haluttomuutta jakaa 

henkilökohtaista tietoaan muiden hyödynnettäväksi? Miten?

 Miten työntekijöitä pyritään kannustamaan tiedon jakamiseen työyhteisön

sisällä?

 Mitkä tekijät vaikeuttavat mielestäsi yksilöiden välistä tiedon jakamista

kunnassa?

 Mitkä tekijät motivoivat sinua jakamaan tietoa työyhteisössä?

 Miten kunnan palveluksesta poistuvien työntekijöiden hallussa olevaa tietoa

estetään poistumasta organisaatiosta henkilön mukana?

6. Organisaation oppiminen

 Miten kunnassa pyritään edistämään ja tukemaan yksilöiden oppimista?

Hyödynnetäänkö esimerkiksi erilaisia oppimismenetelmiä kuten koulutuksia,

tiimityötä, työnkiertoa tai parhaiden käytäntöjen jakamista?

 Onko kunnassa käytössä verkko-oppimisen alustoja? Millaisia?

 Millä keinoilla pyrit itse kehittämään omia tietojasi ja taitojasi työn vaatimuksia

vastaaviksi?

 Onko yksilöiden, ryhmien ja organisaation oppimiseen mielestäsi kiinnitetty

riittävästi huomiota kunnassa vai tulisiko kunnan panostaa oppimiseen

entistä enemmän?

 Hyödynnetäänkö kunnan toimintojen kehittämisessä vertaisoppimista

(pyrkimys omaksua parhaita käytäntöjä menestyneiltä kunnilta)? Miten?

7. Asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutosten ennakointi

 Millaisia haasteita muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa kunnan toiminnalle?

 Miten kunnassa pyritään arvioimaan ja ennakoimaan asiakkaiden tarpeissa

tapahtuvia muutoksia?

 Miten kuntalaiset otetaan mukaan heille tarjottavien palvelujen

kehittämiseen?

 Miten kunnan palvelutuotantoa voitaisiin mielestäsi kehittää

tulevaisuudessa?

8. Päätöksenteko, tietojärjestelmät ja tietotekniset työvälineet

 Millaisia päätöksentekoon liittyviä haasteita/ongelmia näet kunnassa olevan?

 Koetko tiedon etsimisen kunnan tietojärjestelmistä olevan nopeaa ja

vaivatonta

 Onko kunnan tietojärjestelmissä oleva tieto luotettavaa ja ajantasaista?
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 Millaisia puutteita voit tunnistaa kunnan tietojärjestelmiin liittyen?

 Omaksutaanko kunnassa uusia teknologioita riittävän nopeasti?

9. Organisaatiokulttuuri

KYLLÄ   EOS   EI 

☐     ☐  ☐  Kunnan organisaatiokulttuuri on avoin ja keskusteleva. 

KYLLÄ   EOS    EI 

☐    ☐   ☐  

KYLLÄ   EOS    EI 

☐    ☐   ☐  

KYLLÄ   EOS   EI 

☐    ☐   ☐  

KYLLÄ   EOS    EI 

☐ ☐  ☐     Kunnan organisaatiokulttuuri tukee jatkuvaa oppimista. 

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐     ☐  

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐   ☐    

KYLLÄ   EOS   EI 

☐      ☐    ☐  Päätöksenteko kunnassa on liian hidasta. 

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐    ☐  

Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan 

toimintatapojen kehittämiseen. 

 Työyhteisössä voi vapaasti jakaa ideoita, 

kommunikoida ja kysyä apua työkavereilta 

Työyhteisössä korostetaan ihmisten vahvuuksia ja 

tehdään heikkouksista merkityksettömiä. 

Organisaatiossa vallitsee käsitys tiedosta 

vallan lähteenä. 

Hierarkkinen organisaatiorakenne vaikeuttaa 

tiedon jakamista.    

Tieto kulkee riittävän hyvin kunnan eri yksiköiden 

välillä. 
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KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐   ☐  

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐   ☐   

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐   ☐   

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐   ☐  

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐   ☐  

KYLLÄ   EOS   EI 

☐  ☐   ☐  

Työyhteisössä hyväksytään epäonnistuminen. 

Palkkiojärjestelmää käytetään tukemaan tiedon 

jakamista ja luomista 

Kunnan johto pyrkii systemaattisesti luomaan 

organisaatiokulttuuria 

Kunnan johto on sitoutunut kehittämään kunnan 

toimintaa 

Kunnassa järjestetään riittävästi tilaisuuksia (kuten 

kokouksia, työpajoja, kursseja), joiden tarkoituksena 

on tiedon jakaminen ja uusien ideoiden 

synnyttäminen  

Työntekijät otetaan mukaan määrittämään 
kunnan arvoja ja  tavoitteita   




