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Tutkielmassa selvitettiin tietojohtamisen käytäntöjen vaikutusta liiketoiminnan ta-

voitteiden saavuttamiseen. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin mallia, jossa on 

kymmenen tietojohtamisen käytäntöä sekä niihin vaikuttavana tekijänä tietojohtami-

sen organisoituminen. Tutkielman data kerättiin haastattelemalla kahdeksaa hyvän 

tietojohtamisen kyvykkyyden omaavaa yrityksen toimitusjohtajaa, johtoryhmän jä-

sentä tai liiketoiminnasta vastaavaa henkilöä. 

Kaikissa haastatteluissa nousi esille tietojohtamisen vaikutus liiketoiminnan tavoit-

teiden saavuttamiseen. Haastateltavien näkemys siitä, mitkä tietojohtamisen käy-

tännöt vaikuttavat heidän liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen erosivat toisis-

taan merkittävästi. Tietojohtamisen organisoituminen oli poikkeus, lähes kaikilla yri-

tyksillä tietojohtamisen johtaminen oli hajautettua. Haastatteluissa nousi esille hyviä 

tietojohtamisen toimintatapoja, kuten kaikki yrityksen tieto on saatavissa 10 sekun-

nissa ja laaja-alainen tietojohtaminen, jonka malliesimerkissä yhdistyi useita tieto-

johtamisen käytäntöjä. Merkittävä havainto oli, että ainoastaan yhdessä haastatel-

lussa yrityksessä tietojohtamista hyödynnettiin monipuolisesti liiketoiminnan tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Kaikissa haastatelluissa yrityksissä yritystason tietojohtami-

sessa nousi esille tehostamismahdollisuuksia. 
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The thesis investigated the impact of knowledge management practices on achiev-

ing business goals. A theoretical framework was a model with ten knowledge man-

agement practices and as a linked factor organizing of knowledge management. 

The data of the thesis were collected by interviewing eight CEOs, members of the 

management team or business executives from a firm with good knowledge man-

agement maturity. 

All of the interviews highlighted the impact of knowledge management on achieving 

business objectives. The interviewees' perceptions of which knowledge manage-

ment practices affect their achievement of their business objectives differed greatly 

from one another. Organizing of knowledge management was an exception, in al-

most all companies, knowledge management leading was decentralized. In the in-

terviews, good knowledge management practices emerged, as all of the company 

knowledge is available in 10 seconds and extensive knowledge management, the 

example combines several knowledge management practices. A noteworthy obser-

vation was that only one company while exploit knowledge management to achieve 

the business objectives. In all of the interviewed companies, company-level 

knowledge management raised opportunities for improvement.  
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1 JOHDANTO 

”Hyvä tietojohtamisen toteutus asettaa organisaation potentiaalisen voit-

tajan asemaan.” (Chan et al. 2009, s. 107) 

Osakeyhtiömuotoisen yrityksen lähtökohtaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa 

omistajilleen (L 21.7.2006/624, 5 §). Yrityksillä on erilaisia toimintotapoja voiton te-

kemiseen ja kannattavuuteen. Lindroos ja Lohivesi (2010, s. 59, 88, 97, 135–136) 

ovat jakaneet yritysten toimintatavat kolmeen päätyyppiin: 1) tuotantolähtöinen toi-

mintatapa, 2) tuotekehityslähtöinen toimintatapa ja 3) asiakaspalvelulähtöinen toi-

mintatapa. Lindroos ja Lohivesi tuovat esille kunkin lähestymistavan erikoispiirteitä 

seuraavasti: 1) tuotantolähtöisessä lähestymisessä menestymiselle on tärkeää 

muun muassa resurssien tehokas hyödyntäminen ja henkilöresurssien osaaminen, 

2) tuotekehityslähtöisen yrityksen täytyy olla innovatiivinen ja 3) asiakaspalvelu-

lähtöisessä yrityksessä asiakasyhteyksien hoitaminen on tärkeämpää kuin 

yksittäiset tuotteet. Hyvin erilaisia toimintatapoja ja esille nostettuja tekijöitä yhdistää 

se, että ne ovat tietojohtamista. 

Tiedosta on tullut yrityksille erittäin tärkeä voimavara (Grant 1996, s. 110; DeCarolis 

& Deeds 1999, s. 960; Gao et al. 2008, s. 3) ja nykyisessä muuttuvassa ja tietorik-

kaassa liiketoimintaympäristössä, tietojohtamisesta on tullut tärkeä osa yrityksen 

toimintaa (Bontis 2001, s. 29). Kun lisäksi huomioidaan tietojohtamisen vaikutus yri-

tyksen tulokseen, niin on luontevaa, että tietojohtaminen on laajasti levinnyt liike-

elämään ja johtamiseen sekä noussut merkittäväksi tekijäksi johtamisen tutkimuk-

sessa (Andreeva & Kianto 2012, s. 617, 630; Heisig et al. 2016, s. 1169; Hussinki 

et al. 2017a, s. 1596, 1598). 

Tietojohtamisen tutkimuksessa on ollut tarve empiirisille tutkimuksille, jotka osoitta-

vat tietojohtamisen ja organisaation suorituskyvyn välistä korrelaatiota. Tietojohta-

misen ja suorituskyvyn välistä yhteyttä on pääosin käsitelty joko teoreettisina julkai-

suina tai onnistuneiden tietojohtamisen implementointien tutkimuksina. Viime ai-

koina tilanne on parantunut ja laajan otannan tutkimuksia on tehty tietojohtamisen 
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vaikutuksesta organisaatioiden suorituskykyyn. Tietojohtamisen vaikutuksia yrityk-

sen liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on kuitenkin käsitellyt vain muutama 

tutkimus. (Andreeva & Kianto 2012, s. 617–618) 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tietojohtamisen vaikutusta liiketoimin-

taan. Tutkielman tekijä on kiinnostunut liiketoimintanäkökulmasta, liiketoiminnanke-

hittämisestä ja laajasti määritellyn tiedon ja osaamisen tehokkaasta hyödyntämi-

sestä yrityksen tuloksen muodostamiseen. Tässä tutkielmassa yhdistyvät edellä 

mainitut kolme asiaa. Tarkastelunäkökulmaksi on valittu toimitusjohtajan tai liiketoi-

minnasta vastaavan henkilön näkökulma, koska tutkielmassa on haluttu saada ni-

menomaan liiketoiminnan näkökulma. Tutkielmassa haastateltiin kahdeksan yrityk-

sen edustajaa lähes avoimella haastattelumenetelmällä, lisäksi haastatteluihin si-

sältyi muutama vakiokysymys. Tuloksena haastatteluista saatiin haastateltavien nä-

kemykset tärkeimmistä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista tie-

tojohtamisen käytännöistä. Lisäksi haastatteluista saatiin tietoa siitä, miten tietojoh-

taminen on yrityksessä organisoitu. 

Tutkielma koostuu kahdeksasta pääluvusta. Johdannossa tarkastellaan tutkielman 

tarkoitusta ja tavoitteita sekä määritellään keskeisimmät käsitteet. Toisessa, kol-

mannessa ja neljännessä luvussa on aiheen kirjallisuuskatsaus, jonka jälkeen muo-

dostetaan tutkielmassa käytettävä teoreettinen viitekehys. Kuudennessa luvussa 

esitellään tutkimusmenetelmä ja aineiston valinta sekä läpikäydään aineiston ana-

lysointi. Luku sisältää myös tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin. Seitsemännessä 

pääluvussa esitellään tutkimustulokset. Viimeisessä pääluvussa on tutkielman joh-

topäätökset. 

 Tutkimuksen tausta ja merkitys 

Heisig et al. (2016, s. 1173, 1186–1187) ovat haastatelleet 222 tietojohtamisen asi-

antuntijaa tietojohtamisen tutkimusalueen lisätutkimustarpeista ja toteavat, että tie-

tojohtamisen ja liiketoiminnan tuloksien välinen suhde kaipaa lisää tutkimista. Hei-

sigin et al. artikkelissa olevat vastaajien lainaukset kuvaavat tutkimustarvetta seu-

raavasti: 
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”Organisaatiot varmasti haluavat tietää, miten tietojohtaminen liittyy liike-

toiminnan tuloksiin.” 

”Kysyitte linkistä tietojohtamisen ja liiketoiminnan arvon välillä, ja sanon 

että tämä on hyvin tärkeää. Ja sen pitää erittäin tärkeänä, koska niin moni 

ihminen kysyy edelleen tätä kysymystä. No, mielestäni se on vastaama-

ton ja ratkaisematon. Ilmeisesti se ei ole vastattu ja ratkaistu ja julkisesti 

näkyvissä tarpeeksi laajalle joukolle.” 

Empiiriseen tutkimukseen perustuva yritysten tietojohtamisen tutkimus on keskitty-

nyt kahteen asiaan: 1) tietoprosessien vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja 2) tieto-

johtamisen käytäntöjen vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Pääosa tutkimuksista on 

keskittynyt tietoprosesseihin. Kuitenkin tutkimukset, jotka keskittyvät vain tietopro-

sesseihin, eivät voi tuottaa yrityksen johdolle tietoa siitä, miten paremmalla tietojoh-

tamisella voisi parantaa yrityksen tuottavuutta. (Andreeva & Kianto 2012, s. 618; 

Hussinki et al. 2017a, s. 1596). Tässä tutkielmassa keskitytään tietojohtamisen käy-

täntöihin ja niiden vaikutukseen liiketoimintaan sekä siihen, miten tietojohtaminen 

on organisoitu yrityksissä. 

Tutkijoiden keskuudessa ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitkä ovat tietojohtamisen 

pääkäytännöt. Aiemmin empiirisissä tutkimuksissa on tyypillisesti ollut vain yksi tai 

kaksi tietojohtamisen käytäntöä, joilla on kuvattu yrityksen tietojohtamista. Nämä 

mallit, joissa on käsitelty vain yhtä tai muutamaa osa-aluetta, ovat käytännössä kat-

taneet vain pienen osan organisaation ja johdon tietojohtamisen käytännöistä. 

(Hussinki et al. 2017b, s. 908, 2017a, s. 1597–1598). Tutkielmassa käytetään viite-

kehystä, jossa on kymmenen tietojohtamisen käytäntöä, jotta voidaan kattaa laaja-

alaisesti tietojohtamisen osa-alueet. 

 Tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tutkielman tavoitteena on löytää yrityksen tuloksen tekemiseen eniten vaikuttavat 

tietojohtamisen osa-alueet sekä tietojohtamisen roolit organisaatiossa. Tavoite on 

tarkennettu tietojohtamisen käytäntöihin ja niiden vaikutukseen yrityksen liiketoimin-

taan sekä erillisenä ulottuvuutena tietojohtamisen organisoitumiseen. Tutkielmassa 
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keskitytään yritysjohdon ja liiketoiminnan näkökulmaan ja aihetta lähestytään yrityk-

sen tavoitteiden saavuttamisen suunnasta. Tutkielman lähtökohtana ovat keskuste-

lutyyppiset haastattelut, joissa minimoidaan etukäteen tehdyt rajaukset, jotta tulok-

sena on laaja-alainen tietojohtamisen selvitys. 

Päätutkimuskysymys: Miten tietojohtaminen vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamiseen? 

Päätutkimuskysymys jakautuu kahteen alatutkimuskysymykseen, joilla pyritään tar-

kentamaan tutkimusongelmaa ja vastaamaan päätutkimuskysymykseen: 

Alatutkimuskysymys 1: Mitkä tutkielman teoreettisen viitekehyksen tietojohtami-

sen kyvykkyyksistä vaikuttavat liiketoimintaan? 

Alatutkimuskysymyksellä tarkennetaan tutkittavaksi alueeksi tietojohtamisen käy-

tännöt. Tutkielmassa luodaan tietojohtamisen käytäntöjen teoreettinen viitekehys, 

jota hyödynnetään aineiston analyysissä. Aineiston keruuta ei rajata viitekehyksellä. 

Tällä alatutkimuskysymyksellä selvitetään teoreettisen viitekehyksen kautta, mitkä 

tietojohtamisen osa-alueet vaikuttavat liiketoimintaan.  

Alatutkimuskysymys 2: Miten tietojohtaminen on organisoitu liiketoiminnan näkö-

kulmasta? 

Tietojohtaminen ei tapahdu itsestään, vaan kyvykäs tietojohtaminen tarvitsee hen-

kilöt kehittämään ja johtamaan tietojohtamista sekä edistämään tietojohtamista ko-

konaisuutena yritystasolla. Tämä alatutkimuskysymys hakee vastausta, miten tieto-

johtaminen on organisoitunut liiketoiminnan näkökulmasta, jotta se pystyy vaikutta-

maan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. 

 Rajaukset 

Tutkimus ja tutkimuskysymykseen vastaaminen rajoittuu valittujen yritysten edusta-

jien näkemykseen tietojohtamisen vaikutuksesta liiketoimintaan. Haastateltavissa 
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yrityksissä on joko kokonaisuutena tunnistettu hyvä tietojohtamisen kyvykkyys tai 

jokin tietojohtamisen kyvykkyys on tunnistettu erityisen hyväksi, mutta haastatelta-

vissa yrityksissä ei oleteta olevan erinomaista tietojohtamisen kyvykkyyttä. Haastat-

teluissa ei pyritä näkemään eteenpäin, mitkä tietojohtamisen tekijät ovat tulevaisuu-

dessa tärkeitä, vaan mitkä tietojohtamisen tekijät ovat haastatteluhetkellä yrityksen 

liiketoiminnalle tärkeitä riippumatta kyseisien tietojohtamisen tekijöiden vahvuuk-

sista yrityksessä. 

Haastateltavat edustavat vain itseään, tutkimuksen tavoitteena ei ole tehdä suoraan 

yleistettäviä havaintoja. Haastatteluissa selvitetään tietojohtamista nimenomaan lii-

ketoiminnan edustajan näkemyksinä, miten tietojohtaminen heidän näkemyksinä 

mukaan vaikuttaa yrityksen tulokseen. Tutkimuksessa ei selvitetä talouslukuja tai 

muita tilastolukuja, muuten kuin mitä haastatteluissa tulee esille. Tutkimuksessa ei 

myöskään ole ajallista perspektiiviä, vaan tutkimuksessa selvitetään yritysten näke-

mykset haastatteluhetkellä. 

 Keskeiset käsitteet 

Tutkielman keskeiset käsitteet ovat tietojohtaminen, tietojohtamisen käytännöt, epä-

onnistumisen tekijät, onnistumistekijät, mahdollistajat ja Chief knowledge officer.  

Tietojohtaminen 

Tietojohtaminen termillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa laaja-alaista määritelmää, 

tarkoittaen näiden kolmen määritelmän unioni: 1)”johtamisfilosofia, organisaatiotoi-

minnat ja teknologia menetelmät” (Andreeva & Kianto 2012, s. 617), 2) tietopää-

oman tunnistaminen, optimointi ja aktiivinen johtaminen joka eksplisiittisessä muo-

dossa tai yksilöiden tai yhteisöjen hiljaisena tietona (Akhavan & Pezeshkan 2014, 

s. 22–23) ja 3) ”tietojohtaminen on järjestelmällinen pyrkimys kaapata, tallentaa, ha-

kea uudelleen, käyttää, luoda, siirtää ja jakaa tietopääomaa organisaation sisällä 

mitattavalla tavalla täysin integroituna sen toiminta- ja liiketoimintatavoitteisiin, inno-

voinnin ja kilpailuedun maksimoimiseksi” (Dayan & Evans 2006, s. 70). 
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Tietojohtamisen käytännöt 

Tietojohtamisen käytännöt ovat johtamistoimet, joiden avulla organisaatiot pystyvät 

tuottamaan arvoa organisaation tietopääomasta (Andreeva & Kianto 2012, s. 620). 

Epäonnistumisen tekijät (failure factors) 

Epäonnistumisen tekijät ovat tekijöitä, jotka ovat olleet syynä tietojohtamisen kehi-

tyshankkeiden ja projektien epäonnistumiseen. Termiä ovat käyttäneet muun mu-

assa Chua ja Lam (2005) ja Akhavan ja Pezeshkan (2014).  

Onnistumistekijät (success factors) 

”Tietojohtamisen onnistuminen riippuu tietyistä tekijöistä, joita kutsutaan onnistu-

mistekijöiksi” (Heisig 2009, s. 5). 

Mahdollistajat (enablers) 

Tietojohtamisen mahdollistajat tukevat tietojohtamisen toteutusta organisaatiossa 

(Anand et al. 2015, s. 48), lisäksi tietojohtamisen mahdollistajat tarkoittaa saman-

kaltaista asiaa, kuin onnistumistekijät (Inkinen 2016, s. 232). 

Chief knowledge officer (CKO) 

Kirjallisuudessa tietojohtamisen johtajana on usein mainittu CKO. Bontisin (2001, s. 

30–31) mukaan CKO on evankelista ja toisaalta CKO:n tärkein tehtävä on strategi-

sella tasolla hyödyntää organisaation tuottamaa tietoa. Bursteinin et al. (2010, s. 79) 

mukaan CKO on yrityksen ylimpään johtoon kuuluva henkilö, jonka vastuulla on or-

ganisaatiossa olevan tiedon hyödyntäminen ja joka yleensä johtaa tietojohtamisen 

hanketta. 
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2 TIETOJOHTAMISEN TEKIJÄT 

Tietojohtamista tukevista ja mahdollistavista tekijöistä käytetään useita termejä, 

kuten mahdollistajat, kriittiset menestystekijät, mahdollistavat tekijät (enabler fac-

tors), tietojohtamisen kyvykkyydet, organisaation fasilitaattorit, tietojohtamisen re-

surssitulot (KM resource inputs) ja tietojohtamisen infrastruktuuri. (Inkinen 2016, s. 

232). Tässä kappaleessa läpikäydään eri näkökulmia tietojohtamisen tekijöistä, 

nostaen esille niitä tietojohtamisen osa-alueita, joilla on erityinen vaikutus tietojoh-

tamisen onnistumiseen ja sitä kautta mahdollistavat hyvin toimivan tietojohtamisen. 

Hyvin toimiva tietojohtaminen toimii paremman suorituskyvyn mahdollistajana, vai-

kuttaa yrityksen tulokseen ja muodostaa kilpailuedun (Nonaka et al. 2000, s. 21; 

Andreeva & Kianto 2012, s. 630). 

 Tietojohtamisen mahdollistajat 

Anand et al. (2015, s. 53–55, 61–62) on valinnut 11 tietojohtamisen mahdollistajaa 

perustuen kirjallisuuteen ja tunnettuihin organisaatioihin. Tunnistettujen mahdollis-

tajien tasoa tehokkaassa tietojohtamisen implementoinnissa selvitettiin 38 kysymyk-

sen tutkimuksella. Kysely tehtiin intialaisiin pieni- ja keskikokoisiin yrityksiin ja kyse-

lyyn saatiin 98 vastausta. Taulukossa 1 on Anandin et al. listaamat 11 tietojohtami-

sen mahdollistajaa, tieto siitä, kuinka monessa heidän läpikäymästään 22 artikke-

lista löytyy kyseinen mahdollistaja ja kyselytutkimuksella saatu keskiarvo. Tämän 

tutkielman kannalta mahdollistajien esiintymisien lukumäärä on mielenkiintoisempi 

tieto, koska heidän läpikäymissä artikkeleissa on eri näkökulmia, kun taas heidän 

kysely painottui tietojohtamisen implementointiin. 

Taulukosta 1 nähdään, että tietojohtamisen mahdollistajat ylimmän johdon tuki, or-

ganisaatiokulttuuri, motivointi- ja palkitsemisjärjestelmät ja IT infrastruktuuri erottu-

vat muista mahdollistajista artikkeleissa esiintymisen suhteen. Kyseiset mahdollis-

tajat olivat pääosassa läpikäytyjä artikkeleita, lukumäärällisesti esiintymisiä on aivan 

eri luokassa kuin listassa seuraavana olevalla. Lisäksi ylimmän johdon tuki ja stra-

tegia ja päämäärä saivat kyselyn isoimmat keskiarvot. 
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Taulukko 1. Tietojohtamisen mahdollistajat (Anand et al. 2015, s. 53–55, 65) 

Mahdollistajat Esiintyminen / 
22 artikkelia 

Kyselyn 
keskiarvo 

Ylimmän johdon tuki 20 4,28 

Organisaatiokulttuuri 19 3,98 

Motivointi- ja palkitsemisjärjestelmät 18 3,80 

IT infrastruktuuri 18 4,01 

Suoritusmittaus 10 3,16 

Strategia ja päämäärä 7 4,12 

Työntekijöiden koulutus ja oppiarvo 6 3,62 

Henkilöstöjohtaminen 5 3,89 

Prosessi ja aktiviteetit 3 4,06 

Innovaatio ja tiedon luonti 2 3,07 

Taloudelliset resurssit 2 3,34 

 Menestystekijät 

Kirjallisuudesta löytyy hyvin erilaisia listoja tietojohtamisen menestystekijöistä. 

Heisig (2009, s. 10) on analysoinut 160 tietojohtamisen framework:ä, joista 119:sta 

on mainittuna menetystekijöitä. Keskimääräinen menestystekijöiden määrä per fra-

mework on ollut 4,9; vaihteluvälin ollessa kahdesta kahteenkymmeneen. Heisigin 

artikkelin mukaan menestystekijöinä on käytetty 170 eri termiä, joka on 29 % yh-

teensä analyysissä tunnistetusta noin 583 termistä. (Heisig 2009, s. 10). Suuri 

määrä käytettyjä termejä suhteessa termien kokonaismäärään kuvastaa, ettei ter-

mien käyttö ole konvergoitunut. Heisigin 170 ja Kazemin ja Allahyarin (2010, s. 872) 

44 tekijää ovat todella iso määrä, toisaalta huomioiden tietojohtamisen kokonaisuu-

den laajuus, tietojohtamista on haastava kuvata vain muutamalla tekijällä (Hussinki 

et al. 2017a, s. 1597–1598). 

Yew Wong ja Aspinwall (2005, s. 75) ovat pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin suuntau-

tuneessa tutkimuksessaan luoneet tietojohtamisen kriittisille menestystekijöille seu-

raavan järjestyksen: 
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1) Johtamisen leadership ja tuki 

2) Kulttuuri 

3) Strategia ja tarkoitus 

4) Resurssit 

5) Prosessit ja aktiviteetit 

6) Koulutus ja koulutustaso  

7) Henkilöstöjohtaminen 

8) IT 

9) Motivaatiotuki 

10) Organisaatiorakenne 

11) Mittaaminen 

Kazemi ja Allahyari (2010, s. 872, 876–877) löysivät systemaattisen kirjallisuusana-

lyysin ja tutkimuksensa perusteella 44 vaikuttavaa tekijää. He päätyivät kahdeksaan 

tietojohtamisen menetystekijä näkökulmaan:  

• Ylin johto 

• Johto 

• Kulttuuri 

• Organisaatiorakenne 

• Henkilöstöjohtaminen 

• Jatkuva parantaminen 

• Tietojohtamisen prosessit 

• Tekninen arkkitehtuuri  

Du Plessis (2007, s. 91–97) on kirjallisuuteen perustuen tunnistanut 21 kriittistä me-

nestystekijää: 

• Tietojohtamisen strategia 

• Tietojohtamisen strategian linkkaus liiketoiminnan strategiaan 

• Holistinen lähestymistapa tietojohtamiseen 

• Liiketoiminta case ja arvolupaus 
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• Ylimmän johdon tuki 

• Kannustimet ja palkkiot 

• Suorituskyvyn mittaaminen 

• Tiedon luomisen ja jakamisen kulttuuri 

• Muutostenjohtaminen ja kommunikointi 

• Tietojohtaminen työn tekemisen tapana 

• Dedikoitu henkilökunta ja johtaminen 

• Tiedon hallinta yli sen elinkaaren 

• Valitun asiasisällön kriittinen määrittäminen 

• Eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon johtaminen 

• Tiedon jäsentäminen 

• Tietojohtamisen prosessit, menettelytavat ja prosessit 

• Infrastruktuurin hallinta 

• Koulutus 

• Hakuominaisuudet 

• Tietoturva ja tietosuoja   

• Sopivimpien jakelukanavien valinta 

Ragab ja Arisha (2013, s. 881–882) mukaan tärkeimmät tietojohtamisen menestys-

tekijät ovat: 

• Tietojohtamisen ymmärtäminen ja määrittely sekä kommunikointi sen 

eduista 

• Linkittää tietojohtaminen liiketoimintastrategiaan 

• Kriteerit organisaation tiedolle 

• Johtaa hiljaista ja eksplisiittistä tietoa 

• Integroi tietojohtamisen muihin hankkeisiin 

• Ylin johto osallistuu ja tukee 

• Tunnistaa ja palkitsee tiedonjaon 

• Kommunikoinnin ja tiimityöskentelyn kulttuurin luominen 

• Ottaa käyttöön tietojohtamista tukeva IT infrastruktuuri 
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• Kokonaisvaltainen tietojohtamisen lähestyminen, joka ei ole täysin IT riippu-

vainen 

• Nimetty henkilöstö puolustamaan tietojohtamisen hanketta ja tarjoamaan 

koulutusta 

• Standardoitu ja dokumentoitu tietojohtamisen käytännöt ja menettelytavat, 

jotta prosessit ja roolit ovat selkeitä 

Yhteenvetona voidaan todeta, että listat ovat hyvin erilaisia. Listoissa on mukana 

ylemmän abstraktiotason lista näkökulmista ja toisaalta listoissa on mukana konk-

reettisia tekijöitä, kuten tiedon jäsentäminen tai hakuominaisuudet. Listat ulottuvat 

ylimpään johtoon, joka on osassa listoista useampaan kertaan, mutta puuttuu Yew 

Wongin ja Aspinwallin (2005, s. 75) listalta. Leadership on hieman yllättäen vain 

puolessa listoista ja kulttuuri on vain yhdessä. Toisaalta listoilta voidaan löytää yk-

sityiskohtaisempia tekijöitä, jotka kuuluvat leadership tai kulttuuri kokonaisuuden 

alle. IT on jossain muodossa kaikissa listoissa, mutta muoto vaihtelee aivan ylei-

sestä IT:stä, infrastruktuuriin ja yksityiskohtiin, kuten hakuominaisuudet. 

 Kriittiset epäonnistumisen tekijät 

Akhavan ja Pezeshkan (2014, s. 23) tuovat esille tietojohtamisen implementoinnin 

ja muutoshankkeiden epäonnistumisen tarkastelun tärkeyden. Heidän mukaansa 

onnistuneissa tietojohtamisen implementoinnin aloituksissa voi olla epäonnistumi-

sien ja niiden tarinoiden tarkastelu yhtä tärkeässä roolissa kuin onnistuneiden ta-

pausten tarkastelu. Heidän mukaansa on tunnistettavissa tekijöitä, jotka aiheuttavat 

tietojohtamisen implementoinnin epäonnistumisen, koska osa näistä tekijöistä on 

sellaisia, etteivät ne paljastu onnistuneiden tietojohtamisen hankkeiden opeissa. 

Nämä kriittiset epäonnistumisen tekijät ovat tärkeää tietää ja tunnistaa, koska tietä-

mättömyys saattaa vaarantaa tietojohtamisen hankkeen ja haaskata organisaation 

resursseja. (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 23) 

Chua ja Lam (2005, s. 15–16) tuovat esille esimerkkejä tietojohtamisen projekteista, 

joissa on onnistuttu usean tietojohtamisen menestystekijän kanssa, mutta itse pro-



19 

     

jektit olivat epäonnistuneet, koska projekteihin on vaikuttanut kriittinen epäonnistu-

misen tekijä. He suosittelevatkin, että tietojohtamisen implementoinneissa huomioi-

taisiin menestystekijöiden lisäksi epäonnistumistekijät. 

Akhavan ja Pezeshkan (2014, s. 23–24) on käynyt läpi kymmenen hyvin dokumen-

toitua tietojohtamisen hanketta aloituksesta hankkeen valmistumiseen ja tunnista-

nut kriittiset epäonnistumisen tekijät per läpikäyty hanke. Heidän läpikäymien hank-

keiden organisaatiot ovat hyvin erilaisia. Mukana on Hongkongissa sijaitseva yritys, 

jonka tehdas on Kiinassa ja kaksi tapausta Ruotsin puolustusvoimista. Heidän tut-

kimus luokittelee kriittiset epäonnistumisen tekijät ja kohdentaa ne tiedon vaiheisiin 

tuodakseen per vaihe esille tekijöitä, jotka voivat vaarantaa tietojohtamisen toteu-

tuksen. Akhavanin ja Pezeshkanin (2014, s. 31–32) löytämät kriittiset epäonnistu-

misen tekijät, tekijän perässä oleva luku kertoo, kuinka monessa läpikäydystä kym-

menestä tapauksesta kyseinen tekijä löytyi: 

• Ylin johto ei sitoutunut ja tukenut tarpeeksi tietojohtamista, 5 

• Tiedon jakamisen puute tiedon spekuloinnin takia, 4 

• Vääränlainen tiedon rakenne, 4 

• Työntekijöiden riittämätön osallistuminen, 4 

• Tietojohtamis projektin tuloksia ei mitata eikä evaluoida, 4 

• Työntekijöiden välisissä suhteissa puutetta, 4 

• Organisaatio ei ollut tarpeeksi suuntautunut tietojohtamisen kulttuuriin, 3 

• Väärä tekninen arkkitehtuuri, 3 

• Epäoleellinen tieto sopimattomalla virtauksella, 3 

• Väärälainen mielikuva tietojohtamisesta, 3 

• Kehityksen ja käyttöönoton tehokkaan strategia puute, 3 

• Ulkopuolisten konsulttien osaamattomuus liiketoimintatiedossa ja organi-

saation suhteissa, 3 

• Tietojohtamiselle ei ole erillistä ja riittävää budjettia, 2 

• Muutosvastarinta, 2 

• Tietojohtamisen tiimin osaamattomuus nähdä organisaation suhteet, 2 

• Projektikustannukset, 2  
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• Riittämätön ristiriitojen hallinta, 2 

• Tehokkaan palkitsemisjärjestelmän puute, 2 

• Työntekijät eivät tunne tietojohtamisen työkaluja, 2 

• Tietojohtamisen tulosten suhde rutiineihin ei ole selvillä, 2 

• Ylin johto ei ollut perehtynyt tarpeeksi tietojohtamisen projektin näkökul-

maan, 1 

• Tietojohtamisen tiimissä ei ole sopivat henkilöt, 1 

• Tietojohtamisen projektin yksityiskohtien ja aikataulun puutteellinen suunnit-

telu,1  

• Liiallinen riippuvuus teknologiasta, 1 

• Tietojohtamisen järjestelmän heikko käytettävyys, 1 

• Uuden ja vanhan järjestelmän välinen mukautumattomuus, 0 

 Tietojohtamisen käytäntöjä 

Erilaiset menestystekijät ovat merkityksellisiä eri sidosryhmille ja eri maiden välillä 

on eroja tietojohtamisen käytännöissä (Anantatmula & Kanungo 2008, s. 361; 

Hussinki et al. 2017a, s. 1608–1609). Nämä huomioiden tutkielmassa halutaan nos-

taa esille tuore tietojohtamisen käytäntöjen tutkimus (Hussinki et al. 2017a), jossa 

yhtenä kohdemaana oli Suomi. Kyseisessä tutkimuksessa oli yhteensä 622 vas-

tausta, joista 259 oli Suomesta, 180 Espanjasta, 96 Kiinasta ja 87 Venäjältä. Tyy-

pillinen vastaaja oli henkilöstöjohtaja tai -päällikkö, muu johtaja tai päällikkö tai toi-

mitusjohtaja. Tutkimuksessa käytetty tietojohtamisen malli on esitetty kuviossa 1. 

Tutkimus tuli johtopäätökseen, että kaikki mallin tietojohtamisen käytännöt ovat 

Suomessa käytössä, mutta muiden tutkimukseen osallistuneiden maiden osalta tut-

kimus ei vahvistanut kaikkia mallissa olevia käytäntöjä. (Hussinki et al. 2017a, s. 

1599–1602) 
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Kuvio 1. Tietojohtamisen käytännöt (Hussinki et al. 2017a, s. 1599–1602) 
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3 TIETOJOHTAMISEN ORGANISOITUMINEN 

Organisaation tieto-omaisuus on tietojohtamisen johtajan vastuulla, kuitenkin tieto-

johtamisen johtamista on tutkittu vähän (Perrin 2012, s. 204). Joissakin organisaa-

tiossa henkilöstöjohtaja tai tietohallintojohtaja (CIO) katsotaan tietojohtamisen roo-

liksi (Burstein et al. 2010, s. 78). Vastakkaisena näkökulmana on ajatus, ettei CKO 

roolia tarvita. Osa organisaatiosta on rakentanut tietojohtamisen ilman CKO roolia, 

jolloin jokainen yrityksen työntekijä omistaa ja on vastuussa viedä tietojohtamista 

eteenpäin. (Herschel & Nemati 2000, s. 44–45). Bursteinin et al.  (2010, s. 83–84) 

tutkimuksessa, jossa selvitettiin Australian top 900 organisaation ylimmän johdon 

tietojohtamisen ymmärrystä, sitä kannatettiin, ettei yhden henkilön tai yhden ryhmän 

pitäisi vastata tietojohtamisen strategiasta. Bursteinin et al. mukaan kirjallisuudessa 

on ollut useita vastaavia näkemyksiä. 

 Chief knowledge officer (CKO) 

Jos yrityksellä on sekä talousjohtaja että henkilöstöjohtaja, niin yritys on sen kokoi-

nen tai luonteinen, että sillä on tarve myös CKO:lle. Jos näin ei ole, niin syynä voi 

olla jokin seuraavista tekijöistä: 1) ei ymmärretä, mistä tietojohtamisessa on kyse ja 

2) kykenemättömyys mitata sitä kokonaisuutena ja 3) ei ole riittävää käsitystä 

CKO:n tarpeesta. (Sisson & Ryan 2017, s. 338–339, 347)  

Näyttäisi siltä, ettei tieteellinen kirjallisuus ole keskittynyt CKO:n ja organisaation 

tuloksen tekemisen väliseen suhteeseen. Guns (1998, s. 315) tuo voimakkaasti 

esille, että CKO:n ensisijainen tehtävä liittyy voiton tekemiseen, tarkemmin määri-

teltynä immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen ja tiedon muuttamiseen liiketoimin-

nan kautta rahaksi. Gunsin mukaan CKO:n strateginen tavoite on luoda prosesseja, 

jotka muuntavat tiedon liiketoiminnan voitoksi ja tavoitteeseen pääsemiseksi täytyy 

kiinnittää huomiota kahteen suuntaan: 1) muodostaa yrityksestä oppiva organisaa-

tio ja 2) kehittää tiedon infrastruktuuria.  
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Desouzan ja Raiden (2006, s. 129–130, 133) näkemyksen mukaan CKO:n pääteh-

tävät ovat organisaatiossa olevan tiedon etsiminen, tiedon yhdistäminen sekä jalos-

taa ja hyödyntää tietoa. Lisäksi useimmissa tapauksissa CKO:n käytännön tavoit-

teena on voittaa ylimmän johdon kunnioitus. Desouzan ja Raiden mukaan CKO:lle 

on perinteisesti kuulunut seuraavat tehtävät: 1) yhdistää ja yhtenäistää liiketoimin-

talinjoja edistääkseen tiedon vaihtoa ja innovointia, 2) muuttaa organisaatiokulttuuri 

tiedon panttaamisesta tiedon jakamiseen, 3) ohjata tiedon keräämisen ja jakamisen 

teknisten ratkaisujen kehitystä ja 4) toimia visionäärinä ja tien raivaajana. 

CKO voi sijaita eri kohdissa organisaatiota. Mikäli CKO raportoin henkilöstöjohta-

jalle, voisi hän auttaa parantamaan työntekijöiden vastuuttamisessa ja yli yksiköiden 

tapahtuvassa kanssakäymisessä. Toisaalta henkilöstöhallinto voi olla haluton lisää-

mään työtaakkaansa tietojohtamisella. CKO rooli voi olla myös osana CIO roolia tai 

CKO raportoi CIO:lle. CKO ja CIO roolien yhdistämisestä voi olla seurauksena kon-

flikti tiedon infrastruktuuri ja tiedon sisältö vastuiden välillä ja muutenkin voi olla on-

gelmana, etteivät CIO:t mahdollisesti ymmärrä tietojohtamisen käytäntöjä tai näe 

niitä tärkeiksi yrityksen näkökulmasta. Lisäksi CIO ei useinkaan ole johtoryhmän 

jäsen. (Herschel & Nemati 2000, s. 38–39; Desouza & Raider 2006, s. 131) 

Joissakin artikkeleissa esitetään edellytyksiä tai minimivaatimuksia CKO roolille, ku-

ten CKO:lla pitäisi olla ainakin selkeä käsitys tietojohtamisen konseptista, hänen 

pitäisi tuntea tieto-orientoituneet organisaatiot ja teknologiat sekä lisäksi hänellä pi-

täisi olla ensisijaisien liiketoimintojen vahva ymmärtäminen (Jones et al. 2003, s. 

51). CKO:n rooli on erityisen tärkeä nykyajan tuulisessa ja informaatiorikkaassa lii-

ketoimintaympäristössä. Tehtävässä on monipuoliset vastuut, joissa yhdistyy tarve 

teknisille ja sosiaalisille taidoille. CKO ei kuitenkaan ole IT- tai henkilöstöjohtaja, 

vaan ihmisissä ja järjestelmissä olevan tiedon hyödyntämisen evankelista. CKO 

roolissa onnistuminen edellyttää seuraavien viiden suunnan hallintaa: 1) tiedon ja-

kamisen esikuva 2) luetettu henkilö, 3) kokonaiskouluttaja, 4) teknologia nörtti ja 5) 

numero murskaus. (Bontis 2001, s. 29–30). Toisesta näkökulmasta voidaan kuvata 

CKO roolin haastavuutta asettamalla CKO roolille seuraavat vaatimukset: yritysstra-
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tegia, henkilöstöjohtaminen, IT, yrityskulttuurin kehitys, muutosjohtaminen, lea-

dership, tiimi dynamiikka, tietojohtaminen, asiakkuuksienhallinta ja täytyy olla sin-

nikkyys hankkeen läpiviemiseen (Liew 2008, s. 143). 

Käsitykset CKO:n tehtävän määrittelystä poikkeavat huovattavasti toisistaan. Osa 

näkee, että CKO:n rooli on hyvin organisaatiokohtainen. Bursteinin et al. (2010, s. 

80) mukaan CKO:n vastuut ja työnkuva voivat vaihdella huomattavasti organisaa-

tioittain, joten on vaikea määritellä yleisiä CKO:n vastuita tai työnkuvaa. Burstein et 

al. tuo esille, että yrityksessä voi olla jollakin toisella tittelillä vastaavat vastuut, ilman 

että käytetään tietojohtaminen termiä.  Kuitenkin Bursteinin et al. mukaan on orga-

nisaatiolle tärkeää määritellä CKO:n työnkuva ja vastuut. Joissakin artikkeleissa, 

kuten Guns (1998, s. 315–316) ja Burstein et al. (2010, s. 81) on luotu selkeitä listoja 

CKO:n vastuista ja työnkuvista. 

Gunsin (1998, s. 315–316) mukaan CKO:n vastuualueita ovat muun muassa: 

• Kehittää uusia kyvykkyyksiä 

o Jatkuvasti jalostaa koulutussuunnitelmaa, taitojen ja kyvykkyyksien 

kehittämiseksi 

o Käyttää asiakkaiden kanssa parasta tietoa 

• Varmistaa parhaan teknologian käyttö 

• Hallinnoida patenttiportfoliota antamalla patenteilla arvo ja hyödyntämällä 

vajaakäytössä olevaa varallisuutta 

• Tietovarasto, seurata tietoa ja ylläpitää tiedon rekisteriä 

• Tunnistaa yrityksen arvokkaat taidot, tieto ja asiantuntemus 

• Kerätä parhaat ratkaisut 

• Varmistaa tietojohtamisen järjestelmien tuen tarvitsema henkilöresursointi  

Burstein et al. (2010, s. 81) summaa CKO:n työnkuvan ja vastuut, jaettuna organi-

satorisiin ja teknisiin vastuihin. Organisatoriset vastuut ovat: 

• Varmistaa se, että tietojohtamisen strategia on linjassa liiketoimintastrate-

gian kanssa 
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• Tunnistaa tietopuutteet 

• Tiedonjakamisen kulttuurin luominen 

• Tietojohtamisen mittarien ja tiedon jakamisen palkitsemiskäytäntöjen luomi-

nen 

• Kehittää poikki organisatorisia käytäntöyhteisöjä 

• Parhaiden käytäntöjen levittäminen 

• Koulutuksen johtaminen 

• Prosessien rakentaminen ja edistää muodostetun tiedon parempaa ymmär-

tämistä ja käyttöä 

• Poistaa teknisiä ja sosiokulttuurisia tiedon jakamisen esteitä 

• Luo prosessiin varmistuskohtia nostaakseen olemassa olevan tiedon uudel-

leenkäytön tasoa 

• Varmistaa, että tietojohtaminen on osa normaaleja rutiineja 

• Tiedon ROI:n maksimointi 

• Edistää ja kehittää yrityksen innovointia 

• Tiedon hukkumisen minimointi 

• Tekee yhteistyötä muiden informaatioammattilaisten kanssa, jotta saadaan 

luotua integroitu informaatioarkkitehtuuri, joka sopii ja vastaa informaation ja 

tiedon vaatimuksiin 

Teknisen vaatimukset: 

• Varmistaa, että tietojohtamisen strategian tarpeiden mukainen teknologia- 

arkkitehtuuri on olemassa 

• Tunnistaa käyttäjien tietoresurssien vaatimukset 

• Luoda luetteloita, joilla saadaan läpinäkyvyyttä hiljaisen tiedon lähteisiin 

• Luoda teknisiä kanavia, joilla seurataan ja edistetään tietojohtamisen hank-

keen mitattavia tuloksia 

• Tarjota ryhmätyötä tukevia yhteisöllisyystyökaluja ja uusia toimintatapoja  

• Tarjota työkaluja yhteisölliseen ongelmanratkaisemiseen 

• Tukea etä- ja hajautettua työtä 

• Rakentaa opittujen asioiden talletuspaikka 
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• Hyödyntää ulkoista tietoa 

• Rakentaa kanavia eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon jakamiseen 

• Organisaation toiminnot ylittävien työkalujen rakentaminen 

• Mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtämisen kehittämällä tiedon jakamisen työ-

kaluja, kuten videokonferenssi, tussitaulu, käsitekartta jne. 

• Kehittää intranettiä integroimalla se tietotyöläisten päivittäiseen työhön 

• Luoda ja valvoa organisaation tietovaraston ylläpitoa 

• Tietotyön tukijärjestelmän luominen perustuen älykkäisiin ja sosiaalisiin tek-

nologioihin 

 Tietojohtamisen tiimit 

Yrityksissä voidaan tunnistaa neljä geneerisiksi muodostunutta ryhmää tietojohta-

misen rooleja: 1) tietojohtamisen puolestapuhuja ja strategisti, 2) tietojohtamisen 

suunnittelija ja fasilitaattori, 3) tietojohtamisen ammattilaiset ja 4) yritystason tieto-

työläiset (Burstein et al. 2010, s. 78). Rooleista muodostuu tiimejä, joiden tarjoama 

tuki on todettu tärkeäksi tietojohtamisen tekijäksi  (Yu et al. 2007, s. 50). Tietojohta-

misen tiimin tärkeys korostuu tietojohtamisen implementoinnissa, jolloin tietojohta-

misen tiimin rakentaminen on samalla lailla tietojohtamisen edellytys, kuin riittävät 

henkilöresursointi ja budjetti. Tietojohtamisen kyvykkyyden kasvaessa tarvitaan 

ensi sijassa yrityksen tietojohtamisen strateginen tiimi, jona voi toimia tietojohtami-

sen johtoryhmä ja joka on vastuussa tietojohtamisen strategian muodostamisesta. 

Tiimin tavoitteena on myös arvioida tietojohtamisen mahdollisuudet ja ymmärtää 

nykyistä ja kehittyvää tietotaloutta. (Apostolou & Mentzas 1999, s. 238–239; Lee & 

Kim 2001, s. 302–303, 308) 

Tietojohtamisen tiimillä voidaan siis tarkoittaa eri asiaa eri tietojohtamisen kyvykkyy-

den vaiheessa. Toisaalta on vaikea asettaa yhteisiä vaatimuksia tai muodostaa yhtä 

kuvausta tietojohtamisen tiimistä, koska jokainen tietojohtamisen tiimi on erilainen 

ja tiimi pitäisi alun perinkin suunnitella organisaation kulttuuri ja liiketoimintalähtöi-

sesti. Myöskään aihealueen empiiristä tutkimustietoa ei ole kovinkaan paljoa käy-

tettävissä. (Burstein et al. 2010, s. 77–78)  
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4 TIETOJOHTAMISEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN 

Tässä luvussa esitellään kirjallisuudesta löytyneitä empiirisiä tutkimuksia tietojohta-

misen käytäntöjen vaikutuksesta liiketoimintaan. Mukaan on valittu sellaisia tutki-

muksia, joissa tietojohtamisen käytäntöjen vaikutuksen kohteena on yrityksen suo-

rituskyky, kuten taloudellinen suorituskyky (Kianto et al. 2013, s. 115, 118), yrityksen 

suorituskyky (Marqués & Simón 2006), suhteellinen suorituskyky (Kamhawi 2012, 

s. 818) ja organisaation tuottavuus (Lee & Choi 2003, s. 209). Tutkimuksissa käyte-

tyt mallit sekä malleissa käytetyt tietojohtamisen osa-alueet vaihtelevat kovasti, 

osassa tutkimuksia on vahvistettu tietojohtamisen suora vaikutus liiketoiminnan 

suorituskykyyn, osassa vaikutus on välittäjien kautta. Malleissa on mukana myös 

tietojohtamisen osa-alueita, joiden positiivista vaikutusta liiketoiminnan suoritusky-

kyyn ei kyseinen tutkimus vahvista. Kaikissa tutkimuksissa ei ole esitetty tietojohta-

misen vaikutusta mallin lopputulokseen. Niissä tutkimuksissa, joissa löytyy data joko 

suorasta tai epäsuorasta tietojohtamisen vaikutuksesta yrityksen suorituskykyyn, 

vaikutus on nostettu esille. 

Kaikkien esiteltyjen tutkimuksien yhteydessä on esitetty niissä käytetty malli, joko 

sellaisenaan tai keskittyen kyseisessä paperissa esille nostettuihin tuloksiin. Esite-

tyissä malleissa on viivoilla yhdistetty papereissa esille nostetut tutkimuksen koh-

teet, osassa mallin korrelaatioita on käsitelty yksityiskohtaisella tasolla, osassa 

ylemmällä tasolla ja osassa molemmilla tasoilla. Malleissa sininen yhtenäinen viiva 

tarkoittaa vahvistettua riippuvuutta ja punainen katkoviiva riippuvuutta, jota kyseinen 

tutkimus ei vahvistanut. Suora yhteys on piirretty suoralla viivalla, epäsuora yhteys 

on piirretty kaarevalla viivalla ja varustettu tekstillä ”epäsuora”. 

 Lee & Choi 2003 

Lee ja Choi (2003, s. 188, 194–195) tutkivat tietojohtamisen mahdollistajien vaiku-

tusta tiedon luontiprosessiin, sen vaikutusta organisaation luovuuteen ja edelleen 

sen vaikutusta organisaation tuottavuuteen (kuvio 2). Tietojohtamista kuvaa kirjalli-

suudesta tunnistetut tietojohtamisen mahdollistajat. Mahdollistajat on jaettu so-

sioteknisen teorian mukaisesti sosiaaliseen ja tekniseen näkökulmaan. Mallin tekijät 
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on valittu niin, että ne selittävät ison osan tietojohtamisen kokonaisuudesta. Mallin 

kaikkien pääkomponenttien välille löydettiin tutkimuksessa vahva yhteys. Kahdesta 

mahdollistajasta, virallistaminen ja T-osaamiset, ei tunnistettu yhteyttä tiedon luon-

tiprosessiin tai sen osa-alueisiin. Luottamuksen osalta tunnistettiin yhteys sekä tie-

don luontiprosessiin että kaikkiin sen osa-alueisiin. Tutkimuksen kohteena oli ko-

realaiset isot yritykset, tutkimus tehtiin sekä haastattelututkimuksena että kyselynä. 

Tutkimuksessa käytetty otanta oli 426 vastaajaa 58 yrityksestä, joista juurin osa on 

palvelutoimialalta, lisäksi mukana on valmistavan teollisuuden ja finanssisektorien 

yrityksiä. (Lee & Choi 2003, s. 188, 194–195, 207–208) 

 

Kuvio 2. Organisaation tuottavuus (Lee & Choi 2003, s. 207–208) 

 Tanriverdi 2005 

Tanriverdin (2005, s. 324) tutkimuksessa hypoteeseina ovat: 1) IT:n käytön vaikutus 

tietojohtamisen kyvykkyyteen ja 2) tietojohtamisen kyvykkyyden vaikutus yrityksen 

suorituskykyyn. Tutkimus vahvisti molemmat hypoteesit. Kuviossa 3 on esitetty tut-

kimuksessa käytetyn mallin yksinkertaistettu versio sekä mistä osa-alueista tieto-

johtamisen kyvykkyys ja IT muodostuivat kyseisessä mallissa. Tutkimusta varten 
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kerättiin dataa 250:ltä vuoden 2000 Fortune 1000 listan yrityksiltä. (Tanriverdi 2005, 

s. 317) 

 

Kuvio 3. Yrityksen suorituskyky (Tanriverdi 2005, s. 324) 

 Marqués & Simón 2006 

Marquésin ja Simónin  (2006, s. 144, 146) mukaan kirjallisuudessa ei ole mallia, 

joka mittaa tietojohtamisen käytäntöjen ja yrityksen suorituskyvyn välistä suhdetta. 

Kuviossa 4 on esitetty heidän käyttämä viitekehys, jossa tutkitaan tietojohtamisen 

käytäntöjen vaikutusta yrityksen suorituskykyyn sekä kokonaisuutena että per käy-

täntö. Marquésin ja Simónin käyttämät kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvat tietojoh-

tamisen käytännöt ovat kuviossa 4. 

 

Kuvio 4. Yrityksen suorituskyky (Marqués & Simón 2006, s. 144, 146) 
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Tutkimus vahvisti päähypoteesin ”se, missä määrin organisaatio ottaa käyttöön tie-

tojohtamisen käytännöt, liittyy positiivisesti yrityksen suorituskykyyn”. Tutkimus vah-

visti myös kuvion 4 mukaiset per tietojohtamisen käytäntö alihypoteesit. Tutkimuk-

seen osallistui 222 espanjalaista biotekniikan ja telealan yritystä. (Marqués & Simón 

2006, s. 143, 146) 

 Zack et al. 2009 

Zack et al. (2009, s. 400–402) ovat tutkineet tietojohtamisen käytäntöjen vaikutusta 

taloudelliseen suorituskykyyn kolmella eri tasolla. Kuviossa 5 on esitetty ylätason 

malli, jossa tutkimus vahvisti tietojohtamisen käytäntöjen kokonaisuutena vaikutta-

van positiivisesti taloudelliseen suorituskykyyn, kun organisaation suorituskyky toimi 

välittäjänä. Tämän tutkimuksen mukaan tietojohtamisen käytännöillä ei ole suoraa 

vaikutusta taloudelliseen suorituskykyyn. Lisäksi tutkittiin kuvion 6 mukaisia malleja, 

joissa organisaation suorituskyky oli pilkottu kolmeen osaan: tuotejohtajuus, asia-

kasläheisyys ja toiminallinen huippuosaaminen. Tutkimus vahvisti mallin mukaiset 

kytkökset (kuvio 6). Tutkimukseen osallistui 88 yritystä Kanadasta, USA:sta ja Aust-

raliasta. Yritykset edustivat 10:tä liiketoiminta-aluetta, niiden henkilöstömäärä vaih-

teli 30 – 300 000:n välillä ja vastaajat olivat keskijohtoa ja ylintä johtoa. (Zack et al. 

2009, s. 398)  

 

Kuvio 5. Taloudellinen suorituskyky, ylätaso (Zack et al. 2009, s. 400–401) 
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Kuvio 6. Taloudellinen suorituskyky, keskitaso (Zack et al. 2009, s. 401) 

Yksityiskohtaisemmalla tasolla Zack et al. (2009, s. 400–402) tutkivat erikseen 12 

tietojohtamisen käytännön vaikutusta organisaation tehokkuuteen ja sen kolmeen 

osa-alueeseen sekä näiden vaikutusta taloudelliseen suorituskykyyn (kuvio 7). Tie-

tojohtamisen käytännöillä oli vahva korrelaatio organisaation suorituskykyyn yläta-

solla, vain KP6:n kohdalla ei löydetty korrelaatiota. Osa-alue tasolla asiakaslähei-

syyttä korreloi 11 käytäntöä, vain KP5 ei korreloinut. Tuotejohtajuutta korreloivat 

käytännöt KP1 - KP5, KP7, KP10 ja KP12, toiminnallista huippuosaamista korreloi 

vain kolme käytäntöä, KP4, KP5 ja KP9. Tutkimuksessa käytetyt 12 tietojohtamisen 

käytäntöä, sulkeissa on viittaus kuviossa 7 käytettyihin lyhenteisiin: 

• Tieto on osa strategista suunnittelua (KP1) 

• Benchmarkkaus kilpailijoihin nähden (KP2) 

• Tietostrategia kartoittaa tiedosta arvon luontiin (KP3) 

• Sisäinen asiantuntemus on kartoitettu (KP4) 

• Työntekijät arvostetaan heidän tiedon perusteella (KP5) 

• Kokeiluja ja oppeja liittyen asiakkaisiin ja markkinoihin (KP6) 

• Kokeiluja ja oppeja liittyen tuotteisiin ja palveluihin (KP7) 

• Kokeiluja ja oppeja liittyen toimintaan ja teknologiaan (KP8) 

• Kannustaa ja palkitsee osaamisen jakamisesta (KP9) 

• Parhaat käytännöt on jaettu organisaation sisällä (KP10) 

• Hyödynnetään ulkoista tietoa (KP11) 

• Tietojohtamisen ryhmä tuottaa arvoa (KP12) 
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Kuvio 7. Taloudellinen suorituskyky, tarkka taso (Zack et al. 2009, s. 400–402) 

 Joong Kim & Hancer 2010 

Joong Kim ja Hancer (2010, s. 178–181) tutkivat tietojohtamisen resurssisyötteiden 

vaikutusta organisaation tuottavuuteen (kuvio 8). Tutkittavia tietojohtamisen resurs-

sisyötteitä oli viisi, joista kolmen osalta tutkimus vahvisti vaikutuksen organisaation 

tuottavuuteen. Nämä kolme ovat kannustimet, tiedon jakamisen kulttuuri ja IT. Kah-

den muun osalta, ylimmän johdon sitoutuminen ja vastuuttaminen, tutkimus ei löy-

tänyt yhteyttä organisaation tuottavuuden kanssa. Tutkimuskysely lähetettiin yli 

50 000 ravintolatyöntekijälle USA:ssa, käsittäen yli 52 osavaltiota. Tuloksena oli 179 

kelvollista vastausta. (Joong Kim & Hancer 2010, s. 178–181)  

 

Kuvio 8. Organisaation tuottavuus (Joong Kim & Hancer 2010, s. 178–181) 
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 Kamhawi 2012 

Kamhawi (2012, s. 811–814, 818) on luonut monivaiheisen mallin (kuvio 9), jossa 

tietojohtamisen toimintojen ja organisaation suhteellisen suorituskyvyn välillä on vai-

heina ketteryys ja innovatiivisuus. Tietojohtamisen mahdollistajina ovat ylimmän 

johdon tuki, IT:n edistäminen, kannustinjärjestelmät ja avoin organisaatio rakenne. 

Lisäksi mallissa tietojohtamisen strategialla on vaikutus ketteryyteen, jolla on vaiku-

tus suhteelliseen suorituskykyyn.  

Tutkimus vahvisti kaikkien tietojohtamisen mahdollistajien vaikutuksen tietojohtami-

sen toimintoihin ja tietojohtamisen strategian vaikutuksen ketteryyteen.  Tutkimuk-

sen kysely kohdistui Bahrainan top 100 yritykseen, tuloksena oli 167 vastausta 81 

yrityksestä, jotka edustavat 11:tä eri liiketoiminta-aluetta. (Kamhawi 2012, s. 811–

814, 818) 

 

Kuvio 9. Suhteellinen suorituskyky (Kamhawi 2012, s. 811–814, 818) 
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 Andreeva & Kianto 2012 

Andreeva ja Kianto (2012, s. 622–625, 629–630) tutkivat tietojohtamiseen liittyvän 

henkilöstöjohtamisen käytännön ja tietojohtamiseen liittyvän ICT käytännön vaikut-

tavuutta taloudelliseen suorituskykyyn suoraan sekä välillisesti kilpailukyvyn toi-

miessa välittäjänä (kuvio 10). Kumpikin käytäntö vaikutti kilpailukykyyn, mutta tieto-

johtamiseen liittyvän ICT käytännön suora vaikutus oli negatiivinen. Yhdessä tieto-

johtamiseen liittyvän ICT käytännön suorasta ja epäsuorasta vaikutuksesta talou-

delliseen suorituskykyyn, saatiin tulokseksi positiivinen vaikutus. Lisäksi tutkimus 

vahvisti kummankin käytännön vaikutuksen kilpailukykyyn ja kilpailukyvyn taloudel-

lisen suorituskyvyn välisen vaikutuksen. Tutkimus tehtiin Suomessa, Venäjällä ja 

Kiinassa, sisältäen yhteensä 234 vastausta yrityksiltä, joissa oli yli 30 työntekijää. 

Vastauksista 90 on Suomesta, 65 Venäjältä ja 79 Kiinasta. (Andreeva & Kianto 

2012, s. 622–625, 629–630) 

 

Kuvio 10. Taloudellinen suorituskyky (Andreeva & Kianto 2012, s. 629–630) 
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 Kianto et al. 2013 

Kiannon et al. (2013, s. 116, 118) tutkimuksessa tutkittiin tietopääoman johtamisen 

käytäntöjen vaikutusta taloudelliseen suorituskykyyn ja kilpailukykyyn sekä kilpailu-

kyvyn vaikutusta taloudelliseen suorituskykyyn. Tutkimuksessa käytetty malli on ku-

viossa 11. Tutkimuksessa tietopääoman johtamisen käytäntö piti sisällään seuraa-

vat tekijät:  

• Organisaatiolla on selkeä näkemys mikä on ydinosaamista 

• Organisaatiolla on selkeä näkemys mikä tieto ja osaamiset ovat kaikkein 

oleellisinta tavoitteen saavuttamiseksi 

• Organisaation tietämys ja osaamiset evaluoidaan säännöllisesti 

• Organisaatio benchmarkkaa strategista tietoa kilpailijoita vastaan 

• Organisaatio tunnistaa tiedon strategiasuunnittelun keskeisenä tekijänä 

• Organisaatiolla on selkeä strategia tiedon ja osaamisen kehittämiseen 

 

Kuvio 11. Taloudellinen suorituskyky (Kianto et al. 2013, s. 116, 118) 

Tietopääoman johtamisen käytännöillä löydettiin suora vaikutus kilpailukykyyn, 

mutta ei suoraa vaikutusta taloudelliseen suorituskykyyn. Lisä analysoinnissa löy-

dettiin epäsuora linkki tietopääoman johtamisen käytäntöjen ja taloudellisen suori-

tuskyvyn välille. Tutkimukseen otanta on 95 suomalaista, 83 venäläistä ja 83 kii-

nasta yritystä, yhteensä 261 vastausta. Yritykset edustivat yli 20:tä toimialaa, pää-

osassa yrityksistä oli 50 – 500 työntekijää. Jokaisen maan aineistossa noin 70 %:lla 

yrityksistä oli niiden omistajuus kyseisessä maassa. (Kianto et al. 2013, s. 116) 
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 Marouf 2016 

Marouf (2016, s. 158–160, 162–163, 166–167) tutki tietojohtamisen strategian ja 

henkilöstöjohtamisen strategian vaikutusta tietojohtamisen kulttuuriin sekä suoraa 

ja epäsuoraa vaikutusta liiketoiminnan suorituskykyyn (kuvio 12). Tutkimus löysi 

sekä tietojohtamisen että henkilöstöjohtamisen strategian vaikutuksen liiketoimin-

nan suorituskykyyn. Henkilöstöjohtamisen strategialla on tutkimuksen mukaan 

myös suora vaikutus liiketoiminnan suorituskykyyn, kun taas tietojohtamisen strate-

gian suoraan vaikutusta liiketoiminnan suorituskykyyn ei tässä tutkimuksessa löy-

detty. Kysely tehtiin 120:n yrityksen toimitusjohtajille, johtoryhmän jäsenille ja hen-

kilöstöpäälliköille, jotka olivat tietoisia yrityksen tietojohtamisen strategiasta, henki-

löstöjohtamisen tilanteesta ja tietojohtamisen tilanteesta. Vastauksia saatiin 392, 

vastaajista 1 % oli toimitusjohtajia, 48 % johtoryhmän jäseniä ja 49 % keskijohdosta.  

 

Kuvio 12. Liiketoiminnan suorituskyky (Marouf 2016, s. 158–167) 
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5 TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu esitettyihin malleihin tietojohtamisen 

vaikutuksesta liiketoimintaan. Kianto et al. (2014, s. 363) on jakanut organisaatiossa 

oleva tieto -teeman kahteen osaan: 1) inhimillinen pääoma ja 2) tietojohtamisen 

käytännöt, tutkielman viitekehys keskittyy näistä tietojohtamisen käytäntöihin. Laa-

jemman käsityksen saamiseksi teoreettinen viitekehys sisältää lisäksi tietojohtami-

sen organisoitumisen yrityksissä. Viitekehys (kuvio 13) palvelee tutkimusongelmaa 

ja auttaa vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Kuvio 13. Tutkielmassa käytetty teoreettinen viitekehys 

Marqués ja Simón (2006, s. 146) mukaan kirjallisuudessa ei ole mallia, joka mittaa 

tietojohtamisen käytäntöjen ja yrityksen suorituskyvyn välistä suhdetta. Tutkielman 

tiedonkeruutapa, jossa teoreettista viitekehystä ei käytetä tiedon keruuvaiheessa, 

kuten kyselytutkimuksen tai haastattelun raamina, vaan vasta kerätyn tiedon ana-
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lyysivaiheessa, ei rajoita käytettävien tietojohtamisen käytäntöjen lukumäärää. Ana-

lyysin perusteella tutkielmassa on päädytty kymmeneen erilliseen tietojohtamisen 

käytäntöön.  

Tutkimuksen kohderyhmänä on yrityksen ylin johto, joten viitekehyksessä haluttiin 

lähteä liikkeelle ylimmän johdon näkökulmasta, joka myös on yksi Kazemin ja 

Allahyarin (2010, s. 872, 876–877) näkökulmista. Ylimmän johdon näkökulmaa otet-

tiin edustamaan tiedon strategisen johtamisen (Yew Wong & Aspinwall 2005, s. 75; 

Du Plessis 2007, s. 91–92; Kamhawi 2012, s. 818; Kianto et al. 2013, s. 116, 118; 

Anand et al. 2015, s. 53–55; Marouf 2016, s. 155–156) ja ylimmän johdon sitoutu-

minen (Chua & Lam 2005, s. 15–16; Kamhawi 2012, s. 818; Anand et al. 2015, s. 

53–55). Johtamista täydentämään mukaan on otettu operatiiviselta johtamisen ta-

solta esimiestyö (Yew Wong & Aspinwall 2005, s. 75; Hussinki et al. 2017a, s. 1599) 

täydennettynä johtamisen käytännöillä sekä lisäksi työn organisoinnin käytännöt 

(Inkinen et al. 2015, s. 436; Hussinki et al. 2017a, s. 1601).  

Toisena mukaan otettu ryhmä on henkilöstöjohtamisen alueen käytännöt, joita tässä 

tutkielmassa edustaa yleinen henkilöstöjohtamisen käytäntö (Kazemi & Allahyari 

2010, s. 877; Andreeva & Kianto 2012, s. 624–625), organisaatiokulttuuri (Marqués 

& Simón 2006, s. 144; Kazemi & Allahyari 2010, s. 877; Anand et al. 2015, s. 53–

55; Marouf 2016, s. 158) sisältäen tiedon jakamisen kulttuurin (Joong Kim & Hancer 

2010, s. 179), ja oppimiskäytännöt (Lee & Choi 2003, s. 207–208; Hussinki et al. 

2017a, s. 1600). Kolmantena alueena on muut tietoon liittyvät käytännöt, huomioi-

den 1) nykyaikainen ulkoisen työvoiman ja osaamisen voimakas hyödyntäminen, 2) 

tieto on yrityksen tärkeimpiä tai jopa tärkein pääoma ja pääomaa pitää suojella ja 3) 

nykyaikaisessa ympäristössä lähes kaikessa on mukana IT-järjestelmät. Tätä koko-

naisuutta tässä tutkielmassa edustaa tiedon suojaaminen (Hussinki et al. 2017a, s. 

1599–1600), ulkoisen tiedon hyödyntäminen (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 31–

32)  ja IT-käytännöt (Lee & Choi 2003, s. 194–195; Joong Kim & Hancer 2010, s. 

179–180; Andreeva & Kianto 2012, s. 624–625; Kamhawi 2012, s. 818; Hussinki et 

al. 2017a, s. 1600–1601). 
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Valinnoissa on huomioitu Hussinki et al. (2017a, s. 1609) tutkimuksen tulos, jonka 

mukaan kyseisen tutkimuksen mallin kaikki kymmenen tietojohtamisen käytäntöä 

ovat Suomessa olemassa. Tutkielman viitekehykseen on otettu Hussinki et al. mal-

lin kuusi itsenäistä käytäntöä. Tutkielman viitekehyksen tietojohtamisen käytäntöjen 

määritelmät ja rajanveto hieman poikkeavat Hussinkin et al. (2017a) käyttämistä 

määritelmistä, jotta viitekehyksessä saadaan luontevat rajat kaikkien siinä mukana 

olevien käytäntöjen välille. Koska tutkielmassa ei synny numeerisista arvottamista 

tietojohtamisen käytännöille, niin ei ole mahdollista tehdä vertailua Hussinkin et al. 

(2017a) tutkimuksen kanssa, josta seuraa, ettei määritelmien hienoisesta eroavai-

suudesta ole haittaa. 

Teoreettista viitekehystä tutkittaessa pitää muistaa, että tietojohtamisen käytännöt 

eivät ole toisistaan erillisiä, vaan osin ne liittyvät toisiinsa erilaisilla syy-seuraussuh-

teilla. Esimerkiksi  jos halutaan luoda ketterä organisaatio, niin tarvitaan strategia 

joka tukee ketterää organisaatiota (Kamhawi 2012, s. 820) ja esimiestyö on organi-

saatiokulttuurin kehittämisen kaikkein kriittisin tekijä (Inkinen et al. 2015, s. 434). 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin viitekehyksen osia sekä kuvataan 

tekijät, joista tutkielman teoreettisen viitekehyksen tietojohtamisen käytännöt koos-

tuvat. 

 Tietojohtamisen käytännöt 

Tietojohtaminen on kasvanut liiketoimintaorganisaatioissa yleisesti esiintyväksi toi-

minnoksi, lisäksi tietojohtamisen käytännöillä on vaikutus organisaation suoritusky-

kyyn ja taloudelliseen suorituskykyyn (Zack et al. 2009, s. 392, 400–401) sekä yri-

tyksen suorituskykyyn (Tanriverdi 2005, s. 324). Tietojohtamisen infrastruktuurilla 

on vaikutus organisaation tuottavuuteen  (Giampaoli et al. 2017, s. 366), lisäksi tie-

tojohtamisen välituloksella, organisaation luovuudella, on vaikutus organisaation 

tuottavuuteen (Lee & Choi 2003, s. 188, 194–195). Tutkimustulokset puoltavat tie-

tojohtamisen käytäntöjen vaikutusta yrityksen liiketoimintaan. 
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 Tiedon strateginen johtaminen 

Yrityksen strategia on tietojohtamisen ohjaamiseen tärkein tekijä  ja toisaalta tieto-

johtamisen strategialla on positiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn (Zack 1999, 

s. 125; Kamhawi 2012, s. 818).Tiedon strateginen johtaminen on tärkeää kaikissa 

organisaatiossa, koska strateginen näkökulma auttaa tunnistamaan kilpailukyvyn 

vahvistamiseksi tarvittavat tietojohtamisen hankkeet. Lisäksi tiedon strateginen joh-

taminen muodostaa selkeän ja kommunikoitavissa olevan tavoitteen tietoperustai-

sille aktiviteeteille. (Kianto & Andreeva 2014, s. 223, 228). Strategia ja tarkoitus ovat 

Yew Wongin ja Aspinwallin (2005, s. 75) tietojohtamisen kriittisien menestystekijöi-

den listalla sijalla kolme ja strategia on Heisigin (2009, s. 26–27) kriittisien menes-

tystekijöiden listalla sijalla kuusi. Ribière ja Walter (2013, s. 8) tunnistivat 11 teema-

kokonaisuutta, joista yksi on strategisen tietojohtamisen, tutkiessaan 235 Know-

ledge Management Research and Practice tiedelehden artikkelia. Hussinkin et al. 

(2017a, s. 1599–1602) tutkimuksen mukaan tiedon strategisen johtamisen käytäntö 

on Suomessa olemassa. 

Tieto, tietojohtaminen ja strategia linkittyvät toisiinsa hieman eri tavalla eri lähteissä. 

Tietojohtamisen strategia kiinnittää tiedon arvon muodostamiseen (Zack et al. 2009, 

s. 400–402), organisaation pitää tunnistaa tieto strategiasuunnittelun keskeisenä te-

kijänä (Kianto et al. 2013), tietojohtamisen linkitys liiketoiminnan strategiaan voi-

daan nähdä tietojohtamisen kriittisenä menetystekijänä (Du Plessis 2007, s. 91–97) 

tai jopa niin, että tietojohtamisen panostukset voivat osittain olla hyödyttömiä, jollei 

niitä ole selkeästi linkitetty yrityksen strategiaan (Hansen et al. 1999, s. 116). Toi-

saalta, tarkoituksenmukaisella tietostrategialla on olennainen rooli, kun halutaan 

varmistaa, että tietojohtaminen ohjaa ja tukee yrityksen kilpailukyvyn strategiaa  

(Zack 1999, s. 135).  

Yksi tietojohtamisen kriittisistä epäonnistumistekijöistä on erillisen ja riittävän budje-

tin puuttuminen (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 23–24). Jotta johtoryhmällä olisi 

kyky hyödyntää tietojohtamista täysimääräisesti, pitäisi heillä olla tarvittava käsitys 

tietojohtamisesta. Kamhawin (2012, s. 824–826) tietojohtamisen kysymyslistalla on 
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kysymys johdon riittävästä koulutuksesta. Tutkielmassa selvitetään riittävää tieto-

johtamisen koulutusta ylimmän johdon osalta. 

 Ylimmän johdon sitoutuminen 

Ylimmän johdon tietojohtamisen tuella on merkitys liiketoimintaan (Kamhawi 2012, 

s. 818) ja  ylimmän johdon tuki nähdään tietojohtamisen kriittisenä menestystekijänä 

(Du Plessis 2007, s. 91–97) sekä on tärkeänä tietojohtamisen mahdollistajana  

(Anand et al. 2015, s. 53–55). Lisäksi riittävän ylimmän johdon sitoutumisen ja tuen 

puuttuminen on kriittinen epäonnistumisen tekijä  (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 

23–24). Toisaalta Joong Kim ja Hancer (2010, s. 178–181) eivät löytäneet linkkiä 

ylimmän johdon sitoutumisen ja organisaation tuottavuuden väliltä.  

Sitoutumisen konkreettinen osoitus on osallistuminen ja tukeminen, joka on 

Ragabin ja Arishan (2013, s. 881–882)  tärkeimmät tietojohtamisen avaintekijät lis-

talla. Erilliskysymyksien kohdalla ylimmän johdon sitoutumista halutaan tutkiel-

massa lähestyä konkreettisen vastuunoton kautta: onko tietojohtaminen vastuutettu 

johtoryhmän jäsenelle? 

 Esimiestyö ja johtamisen käytännöt 

Keskijohto tarvitaan, sillä se toimii siltana ylimmän johdon ja työntekijöiden välillä. 

Leadership johtamisella on merkittävä linkitys organisaation tietojohtamisen käytän-

töjen kanssa ja leadership johtamistapaa suosivassa organisaatiossa todennäköi-

sesti osataan hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon johtamisen käytännöt. (Singh 2008, 

s. 7, 11–13). Johtamisen leadership ja tuki on Yew Wongin ja Aspinwallin (2005, s. 

75) kriittisien menestystekijöiden listan sijalla yksi ja Heisigin (2009, s. 26–27) vas-

taavalla listalla sijalla yhdeksän. Lisäksi Hussinkin et al. (2017a, s. 1599–1602) tut-

kimus vahvisti tietojohtamisen esimiestyö käytännön olemassaolon Suomessa.  

Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon johtaminen on tärkeä tietojohtamisen avaintekijä 

(Ragab & Arisha 2013, s. 881–882) ja tietojohtamisen kriittinen menestystekijä (Du 

Plessis 2007, s. 91–97). Tutkielmassa nähdään myös sisäinen asiantuntemuksen 
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arvostaminen (Zack et al. 2009, s. 400–402) tärkeänä osana esimiestyö ja johtami-

sen käytännöt kokonaisuutta. 

 Työn organisointi 

Työn organisoinnissa työntekijällä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja 

työntekijällä on itsenäistä päätöksentekovaltaa (Inkinen et al. 2015, s. 452–454).  

Hussinkin et al. (2017a, s. 1599–1602) mukaan työn organisointi käytäntö on ole-

massa suomalaisissa yrityksissä. Joong Kimin ja Hancerin (2010, s. 178–181) tut-

kimuksen mukaan vastuuttamisella ei ole vaikutusta organisaation tuottavuuteen. 

Asiantuntijaorganisaation lähtökohtaan kuuluu päätöksentekovallan siirtyminen hie-

rarkiassa alaspäin, Joong Kimin ja Hancerin tutkimus tuo mielenkiintoisen 

lähtökohdan tälle tietojohtamisen käytännölle. 

 Henkilöstöjohtamisen käytännöt 

Henkilöstöjohtaminen on tietojohtamisen kriittinen menestystekijä (Yew Wong & 

Aspinwall 2005, s. 75; Kazemi & Allahyari 2010, s. 872, 876–877) ja tietojohtamisen 

mahdollistaja (Anand et al. 2015, s. 53–55, 61–62). Lisäksi sillä on vaikutus sekä 

kilpailukykyyn että taloudelliseen suorituskykyyn (Andreeva & Kianto 2012, s. 622–

625, 629–630). Henkilöstöjohtaminen pohjautuu henkilöjohtamisen strategiaan, 

jolla on todettu olevan linkki liiketoimintaan (Andreeva & Kianto 2012, s. 624–625; 

Marouf 2016, s. 163, 166–167). 

Organisaation tietämyksen hallintaan liittyy kiinteästi rekrytointi (Hussinki et al. 

2017a, s. 1605)  ja tietämyksen ja osaamisen säännöllinen evaluointi (Kianto et al. 

2013, s. 116, 118).  Kannustimilla on vaikutus tietojohtamiseen (Kamhawi 2012, s. 

818), ne ovat organisaation tuottavuuteen vaikuttava tekijä (Joong Kim & Hancer 

2010, s. 178–181) ja tietojohtamisen kriittinen menetystekijä  (Du Plessis 2007, s. 

91–97). Lisäksi niiden puuttuminen on kriittinen epäonnistumistekijä (Akhavan & 

Pezeshkan 2014, s. 23–24). Kannustimet ja palkitseminen tarvitsevat tietolähteek-

seen suorituskyvyn mittaamisen, joka on tietojohtamisen kriittinen menestystekijä 

(Du Plessis 2007, s. 91–97). 



43 

     

 Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuuri on tietojohtamisen mahdollistaja (Anand et al. 2015, s. 48) ja 

sillä on vaikutus tiedon luontiprosessiin (Lee & Choi 2003, s. 188, 194–195). Kult-

tuuri on tietojohtamisen kriittisien menestystekijöiden Heisigin (2009, s. 26–27) lis-

talla sijalla yksi ja Yew Wongin ja Aspinwallin (2005, s. 75) listalla sijalla kaksi. Li-

säksi tietojohtamisen kulttuuri on osa CKO:n työnkuvausta (Burstein et al. 2010, s. 

81) ja tietojohtamisen suuntauksen puuttuminen organisaatiokulttuurista on  kriitti-

nen epäonnistumistekijä (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 23–24). 

Positiivisella tiedonjakamisen kulttuurilla on vaikutus tiedon jakamiseen (Radaelli et 

al. 2011, s. 345–348). Tiedon jakaminen on yksi tietoprosesseista ja oleellinen osa 

uuden tiedon syntymistä (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 70–73; Alavi & Leidner 2001, 

s. 115). Koska tässä tutkielmassa tarkastellaan käytäntöjä, niin tiedon jakamisesta 

mukana on tiedon jakamisen kulttuuri,  jolla on vaikutus organisaation tuottavuuteen 

(Joong Kim & Hancer 2010, s. 178–181), joka on tietojohtamisen kriittinen menes-

tystekijä (Du Plessis 2007, s. 94) ja jonka puute on kriittinen epäonnistumistekijä 

(Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 23–24). Tosin Darrochin (2005, s. 105, 110) tutki-

mus ei löytänyt tiedon levittämisen ja suorituskyvyn välille yhteyttä. 

Tässä tutkielmassa tiedon jakamisen kulttuuriksi nähdään kannustaminen hiljaisen 

tiedon ja osaamisen jakamiseen (Zack et al. 2009, s. 400; Cohen & Olsen 2015, s. 

1184). Lisäksi epäformaalit ja formaalit tiedonjakamisen tilanteet, kuten yhteinen 

kahvitauko, ovat osa tiedon jakamisen kulttuuria (Inkinen et al. 2015, s. 452–454). 

Tiedon jakamisen kulttuuriksi tulkitaan myös kommunikoinnin ja tiimityöskentelyn 

kulttuuri, joka on tärkeä tietojohtamisen avaintekijä (Ragab & Arisha 2013, s. 881–

882) sekä yhteisöllisyyteen liittyvä sisäinen kommunikointi ja sidosryhmien kanssa 

kommunikointi (Cohen & Olsen 2015, s. 1184; Inkinen et al. 2015, s. 452–454). Tie-

don jakamiseen liittyvää haastetta kuvaa hyvin Davenportin ja Prusakin  (1998, s. 

88) toteamus: 
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”Kuinka organisaatio voi siirtää tietoa tehokkaasti? Lyhyt ja paras vastaus 

on: palkataan fiksuja ihmisiä ja annetaan heidän keskustella keskenään. 

Valitettavasti ohjeen jälkimmäinen osa on vaikeampi toteuttaa.” 

 Oppimiskäytännöt 

Organisaation näkemys ydinosaamisestaan ja oleellisimmasta tiedosta ja osaami-

sesta ovat osa tietopääoman johtamista, jolla on kokonaisuutena epäsuora vaikutus 

taloudelliseen suorituskykyyn (Kianto et al. 2013, s. 116, 118). Oppimisen tuotos, 

koulutus ja koulutustaso on Yew Wongin ja Aspinwallin (2005, s. 75) tietojohtamisen 

kriittisien menestystekijöiden listalla sijalla kuusi. 

Jatkuvalla oppimisella on positiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn (Marqués & 

Simón 2006). Tärkeä osa oppimista ovat kokeilut ja niihin liittyvä oppiminen, joilla 

on korrelaatio toiminnan suorituskyvyn kanssa (Zack et al. 2009, s. 400–402). Li-

säksi esimiehen oman osaamisen kehittäminen on tärkeä tekijä (Inkinen et al. 2015, 

s. 452–454).  

 Ulkoisen tiedon hyödyntäminen 

Ulkoisen tiedon hyödyntämisellä on korrelaatio toiminnan suorituskyvyn kanssa 

(Zack et al. 2009, s. 400–402). Tiedon ostaminen on tehokkain tapa tiedon 

hankintaan (Davenport & Prusak 1998, s. 53). Davenport ja Prusak tarkoittavat tie-

don ostamisella asiantuntijan palkkaamista tai organisaation ostamista, mutta tässä 

tutkielmassa ulkoisen tiedon hyödyntäminen käsittää myös eksplisiittisen tiedon os-

tamisen. Ulkoisen osaamisen hankinnassa kannattaa olla tarkkana, koska ulkopuo-

lisien konsulttien osaamattomuus liiketoimintatiedon ja organisaation suhteissa on 

tietojohtamisen kriittinen epäonnistumistekijä (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 23–

24). 
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 Tiedon suojaaminen 

Tieto on strateginen omaisuus ja ensisijainen kilpailuetu (Bollinger & Smith 2001, s. 

17; Lönnqvist et al. 2009, s. 561; He & Abdous 2013, s. 97). Kilpailuedun ja strate-

gisen omaisuuden suojaaminen pitäisi olla organisaatiolle tärkeä asia, joten tieto-

turva ja tietosuoja ovat oleellinen osa tietojohtamisen kokonaisuutta ja ovat tietojoh-

tamisen menestystekijöitä (Du Plessis 2007, s. 91–97). Hussinkin et al. (2017a, s. 

1609) mukaan tiedon suojaamisen käytäntö löytyy suomalaisista yrityksistä. 

Tiedon suojaamisen lähtökohtia ovat: positiivinen suuntautuminen tiedon suojaami-

seen (Marqués & Simón 2006, s. 144), tiedon epämuodollinen suojaaminen, kuten 

työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden ohjeistus (Inkinen et al. 2015, s. 452–454) 

ja tiedon muodollinen suojaaminen, kuten patentit, mallisuojat, sopimukset ja salas-

sapitosopimukset (Inkinen et al. 2015, s. 452–454). Tiedon tekninen suojaus tarkoit-

taa tietoteknisestä suojaamisesta ja infraratkaisuja  (Cohen & Olsen 2015, s. 1184) 

sekä tietoon pääsemisen rajoittamisesta, kuten yhteistyötahon pääsyn rajoittaminen 

vain ei kriittiseen tietoon (Inkinen et al. 2015, s. 452–454). 

 IT-käytännöt 

Tietojohtamiseen liittyvä ICT vaikuttaa taloudelliseen suorituskykyyn (Andreeva & 

Kianto 2012, s. 622–625, 629–630). Lisäksi IT:llä on positiivinen vaikutus tiedon 

luomisprosessiin (Lee & Choi 2003, s. 188, 194–195), tietojohtamisen kyvykkyyksiin 

(Tanriverdi 2005, s. 324), organisaation tuottavuuteen (Joong Kim & Hancer 2010, 

s. 178–181) ja tietojohtamisen toimintoihin (Kamhawi 2012, s. 811–814, 818). IT on 

myös tietojohtamisen kriittinen menestystekijä (Yew Wong & Aspinwall 2005, s. 75) 

ja tietojohtamista tukeva IT-infrastruktuuri on tietojohtamisen menestystekijä 

(Ragab & Arisha 2013, s. 881–882). 

Tiedon hallinta yli sen elinkaaren on tietojohtamisen kriittinen menestystekijä (Du 

Plessis 2007, s. 91–97). Tiedon elinkaari muodostuu toimintaan, asiakkaisiin, kilpai-

lijoihin ja toimintaympäristöön liittyvästä tiedonkeruusta (Darroch 2005, s. 106; 
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Cohen & Olsen 2015, s. 1184; Inkinen et al. 2015, s. 452–454) ja hakutoiminnalli-

suudesta, joka on tietojohtamisen kriittinen menestystekijä (Du Plessis 2007, s. 97). 

Tiedon elinkaareen liittyy myös tiedon virtaus ja tiedon rakenne. Vääränlainen tieto 

sopimattomalla virtauksella sekä vääränlainen tiedon rakenne ovat kriittisiä epäon-

nistumistekijöitä (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 23–24). IT:n luotettavuus liittyy 

saumattomasti tiedonelinkaari ajatteluun. Mikäli järjestelmässä olevaan tietoon tai 

sen saatavilla olemiseen ei luoteta, niin tiedonhallinnan edellytykset eivät ole kun-

nossa. 

 Tietojohtamisen organisoituminen 

Tietojohtamisen vastuuroolista, joka esimerkiksi voisi olla CKO, on kahta eri näkö-

kulmaa, Herschelin ja Nematin (2000, s. 44–45) mukaan CKO roolia ei välttämättä 

tarvita ja tietojohtaminen voisi olla vastuutettu yrityksen henkilöstölle. Samalla lin-

jalla on Bursteinin et al. (2010, s. 83–84) tutkimus, jossa kannatettiin ettei yhden 

henkilön tai yhden ryhmän pitäisi vastata tietojohtamisen strategiasta. Vastakkaisen 

näkemyksen esittää Sisson ja Ryan (2017, s. 347), joiden näkemyksen mukaan yri-

tyksessä, jossa on talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja, pitäisi olla myös CKO, joka 

huolehtii muun muassa johtoryhmän kouluttamisesta ja puolustaa tietojohtamisen 

hanketta, joka on  tärkeä tietojohtamisen menestystekijä (Ragab & Arisha 2013, s. 

881–882). 

Yritystason tietojohtamisen mandaattia voi peilata vasten Liewin (2008, s. 143) lis-

taa asioista, joita CKO:n täytyy ymmärtää: yritysstrategia, henkilöstöjohtaminen, IT, 

yrityskulttuurin kehitys, muutosjohtaminen, leadership, tiimi dynamiikka, tietojohta-

minen, asiakkuuksienhallinta ja täytyy olla sinnikkyys hankkeen läpiviemiseen. Lis-

tassa yhdistyy sisäiset toiminnot ja ulkoinen toiminta, teknologia ja ihmisten johta-

minen sekä lisäksi muutosjohtaminen. Selvästi kyse on laaja-alaisesta spesialis-

tista, jonka taustassa pitää yhdistyä erilaisia vastuita ja kouluttautumista.  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusmenetelmän valinta vaikuttaa koko tutkielmaan, alkaen taustateorian kä-

sittelystä aina tulosten yleistettävyyteen asti. Hirsjärvi et al. (2015, s. 185–186) nos-

taa esille kolme tärkeää tutkimusmenetelmän valinnassa huomioitavaa yleispiir-

rettä: 1) rationaalinen valinta, 2) mitä metodeja on käytettävissä, 3) käytännön ra-

joitteet ja 4) eettiset näkökulmat. 

Tutkielman tärkeimmäksi tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavaksi asiaksi vali-

koitui mahdollisuus saada tutkittavilta mahdollisimman kattava vastaus tutkimuson-

gelmaan. Kun haluamme tietää henkilön mielipiteen tai näkemyksen, niin yksinker-

taisin ja tehokkain tapa on kysyä asiaa suoraan kyseiseltä henkilöltä  (Hirsjärvi & 

Hurme 2014, s. 11; Eskola & Vastamäki 2015, s. 27). Lisäksi vapaamuotoisen haas-

tattelun syvällisillä keskusteluilla voidaan saada selville asioita, joita todennäköisesti 

ei muilla keinoilla saataisi selville (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 11). Laadullisen tutki-

muksen tavoitteena on tutkimuskohteen ymmärtäminen ja lähtökohtana on todelli-

sien tilanteiden kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltai-

seen lähestymiseen, jossa tapahtuvat muovaavat toisiaan. (Hirsjärvi et al. 2015, s. 

161, 181). Näistä lähtökohdista tutkielman lähtökohdaksi muodostui laadullinen 

haastattelututkimus. 

Hirsjärvi et al. (2015, s. 164) luettelee 7 laadulliselle tutkimukselle tyypillistä piirrettä:  

1) Luonteeltaan kokonaisvaltaista, aineistoa kootaan luonnollisissa, todelli-

sissa tilanteissa 

2) Suositaan tiedon keräämistä ihmiseltä 

3) Käytetään induktiivista analyysia: lähtökohtana ei ole teoria tai hypoteesin 

testaaminen, vaan monitahoinen ja yksityiskohtainen aineiston tarkastelu 

4) Aineisto hankitaan laadullisilla metodeilla 

5) Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisesti 

6) Tutkimussuunnitelmaa muotoutuu tutkimuksen edetessä 

7) Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina, joka vaikuttaa aineiston tulkintaan 



48 

     

Haastattelu poikkeaa muista tiedonkeruumenetelmistä siinä, että haastattelussa ol-

laan haastateltavan kanssa suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa. Etuna on 

joustavuus aineiston keruussa, haastattelussa on mahdollista muuttaa haastattelun 

etenemistä haastateltavan ja tilanteen mukaan. Haastattelussa on myös paremmat 

mahdollisuudet tulkita vastauksia, kuin esimerkiksi kyselyssä. (Hirsjärvi & Hurme 

2014, s. 35; Hirsjärvi et al. 2015, s. 204–205) 

Seuraavaksi tarkennettiin haastattelun luonnetta. Strukturoidussa haastattelussa 

toistetaan haastattelu täysin samanlaisena kaikille haastateltaville ja vastaaminen 

tapahtuu valmiista vaihtoehdoista valitsemalla, kun taas avoin haastattelu muistut-

taa enemmän keskustelua. Avoimen haastattelun lähtökohtana on selvittää haasta-

teltavan käsityksiä, ajatuksia, mielipiteitä ja jopa tunteita, edeten sen mukaan, miten 

asiat ja tilanteet tulevat vastaan haastattelussa. Avoimen ja strukturoidun haastat-

telun välissä on puolistrukturoitu haastattelu. Hirsjärven ja Hurmeen (2014, s. 47) 

mukaan puolistruksturodulle haastattelulle ei ole yhtä määritelmää. Heidän 

mukaansa puolistruksturoidulle haastattelulle on ominaista, että vain osa 

haastattelun näkökohdista on lyöty lukkoon etukäteen. Eskolan ja Suorannan (1998, 

s. 87) mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samoja, 

eikä vastaajille anneta valmiita vastausvaihtoehtoja.  

Näiden kolmen lisäksi on Suomessa käytössä termi ”teemahaastattelu”, joka on 

strukturoidun ja avoimen haastattelun välimuoto. Hirsjärven ja Hurmeen (2014, s. 

48) mukaan teemahaastattelu on kuitenkin lähempänä avointa kuin strukturoitua 

haastattelua. Koskisen et al. (2005, s. 104) mukaan teemahaastattelu on 

puolistrukturoidun haaastattelun synonyymi. Teemahaastattelussa haastattelun 

teemat on mietitty etukäteen, mutta siitä puuttuu strukturoidulle ja puolistruktu-

roidulle haastattelulle tyypilliset valmiit kysymykset. Teemahaastattelussa edetään 

haastattelukohtaisesti, haastattelijalla ei ole valmiita kysymyksiä. Kuitenkin haastat-

telija varmistaa, että haastattelussa tulee käsiteltyä kaikki etukäteen päätetyt tee-

mat. (Eskola & Suoranta 1998, s. 87; Eskola & Vastamäki 2015, s. 29–30; Hirsjärvi 

et al. 2015, s. 208–209) 
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Hussinkin et al. (2017b, s. 1597) mukaan kirjallisuus esittää useita tietojohtamisen 

luokitteluja, ilman että on esitetty näyttöä, että luokittelut vastaavat johtajien näke-

mystä tietojohtamisen alueista. Tässä tutkielmassa haluttiin antaa haastateltaville 

vapaus valita, mitkä tietojohtamisen alueet ovat heillä liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta tärkeitä ja keskittyä haastattelussa niihin. Haastattelumal-

liksi valikoitui haastattelurunkoon pohjautuva teemahaastattelu. Koska kuitenkin 

kaikilta haastateltavilta haluttiin kysyä strategiseen tietojohtamiseen ja tietojohtami-

sen organisoitumisen teemoihin liittyvistä asioista, niin haastattelurunkoon sisälly-

tettiin niihin liittyvät kysymykset.  

Tutkielman onnistumisen varmistamiseksi haluttiin tunnistaa myös haastattelututki-

muksen haasteita. Hirsjärvi ja Hurme (2014, s. 35–36) kuvaavat haastattelututki-

muksen haasteita ja haittoja seuraavasti: 1) haastattelijalta vaaditaan taitoa ja ko-

kemusta, 2) haastattelijan rooliin pitäisi kouluttautua, 3) haastattelu vie aikaa, 4) 

haastattelu kokonaisuutena sisältää monta virhelähdettä, 5) haastattelusta syntyy 

kustannuksia ja 6) ei olemassa valmiita malleja haastatteluaineiston analysointiin, 

tulkintaan ja raportointiin. Lisäksi Hirsjärvi ja Hurme tuovat esille seuraavat haastat-

telututkimukseen liittyvät huomiot: 1) avoimessa ja puolistrukturoidussa haastatte-

lussa saadaan paljon tutkimuksen kannalta epärelevanttia materiaalia ja 2) haastat-

telututkimuksessa ei voida taata samanlaista anonymiteettiä, kuin lomaketutkimuk-

sessa on mahdollista. Hirsjärvi ja Hurme (2014, s. 184) muistuttavat myös tekni-

sestä valmistautumisesta: haastattelun laadunvarmistuksen yksi osa-alue on 

haastattelun tallentamiseen käytettävä tekninen laitteisto.  

Hirsjärven ja Hurmeen (2014, s. 184) esille tuomat haasteet huomioitiin varsinkin 

haastatteluihin valmistautumisessa. Haastatteluja varten tehtiin varmuudeksi 

materiaalia ja käytössä oli useampi haastattelun tallennuslaite. Kustannusyistä 

haastattelut toteutettiin joko Tampereella, Helsingin keskustassa tai 

etäpalaverointityökalulla. Analysointitapaa pohdittiin ennen haastatteluja, mutta 

vasta haastattelumateriaalin myötä tarkennettiin analysointitapaa. Tulkinta- ja 

raportointitapa päätettiin vasta analysoinnin aikana. 
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 Aineiston keruu 

Tutkielma on luonteeltaan tapaustutkimus (case study), tutkittava tapaus on tutkiel-

man otsikon mukaisesti tietojohtamisen vaikutus liiketoimintaan. Koskisen et al. 

(2005, s. 154) mukaan tapaustutkimus on yleisimpiä liiketaloustieteessä tehtäviä 

laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tapaustutkimuksessa voi tutkimuksen koh-

teena olla yksi tai muutamia tapauksia, Koskinen et al. (2005, s. 156) käyttää 

esimerkkinä tutkimusta, jossa tarkasteltiin 43 yritystä. Yhden syvällisesti tutkittavan 

yrityksen sijasta tässä tutkielmassa päädyttiin haastattelemaan useita yrityksiä, jotta 

saadaan laajempi näkökulma aiheeseen. 

Tutkielmassa ei haluttu kysyä yrityksiltä heidän hypoteettista näkökulmaa tietojoh-

tamisen vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan, vaan keskittyä yrityksissä käytössä 

tai kehitteillä oleviin asioihin. Tämän takia tutkittaviksi yrityksiksi haluttiin organisaa-

tioita, joissa on tietojohtamisen käytännöt käytössä. Ei kuitenkaan haluttu lähteä 

asettamaan tietojohtamisen kyvykkyyden rajaa tutkittaville yrityksille, vaan kriteerinä 

käytettiin tunnistettua tietojohtamisen kyvykkyyttä joko yleisellä tasolla tai jollakin 

tietojohtamisen osa-alueella. 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on tehty tietojohtamisen kyvykkyyttä mit-

taava kyselytutkimus (Hussinki et al. 2017a), josta oli mahdollista saada lyhyt nimi-

lista yrityksistä, joilla on todettu korkea tietojohtamisen kyvykkyys. Tämän tutkiel-

man puitteissa kontaktoitiin kaikkia listan yrityksiä, joiden päätoimipaikka on joko 

Tampereella tai Helsingin keskustassa, lisäksi kontaktoitiin viittä muuta yritystä ky-

seiseltä listalta. Yhteensä listalta kontaktoitiin 16 yrityksen toimitusjohtajaa, osaa 

puhelimella ja osaa sähköpostilla. Seitsemän yrityksen toimitusjohtajaan ja yhden 

yrityksen toimitusjohtajan sihteeriin saatiin yhteys, toimitusjohtajista viisi suostui 

joko itse haastatteluun tai delegoi haastattelun yrityksen liiketoimintajohtajalle. Toi-

sena korkean tietojohtamisenkyvykkyyden mittarina pidettiin Suomen paras työ-

paikka kilpailun voittamista. Tästä kategoriasta haastateltavaksi valikoitui 2 yritystä. 

Tutkielmassa haluttiin varmistaa tietojohtamisen järjestelmien esille tuleminen, tästä 

syystä mukaan valikoitui myös tietojohtamisen järjestelmää toimittava yritys. 
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Tässä tutkielmassa lähestytään tutkimuskysymystä liiketoiminnan näkökulmasta, 

joten haastateltavaksi valikoitui toimitusjohtajia, johtoryhmän jäseniä ja liiketoimin-

nasta vastuussa oleva henkilö. Hirsjärven et al. (2015, s. 195) mukaan kyselytutki-

muksessa ei tiedetä, miten hyvin vastaajat tuntevat kysyttävän aihealueen. Vaikka 

tämä tutkielma perustuu haastatteluihin, niin vastaavan riskin olemassaolo tunnis-

tettiin. Tässä tutkielmassa on lähdetty olettamuksesta, että haastateltavat eivät 

tunne hyvin tietojohtaminen käsitettä. Haastateltavilta saadun tiedon kiinnittäminen 

tietojohtamisen käsitteisiin tapahtui haastattelijan toimesta haastatteluiden analy-

sointivaiheessa. 

Haastattelut olivat yhden tunnin mittaisia kahdenkeskisiä tilaisuuksia. Siirtymiset ja 

aloitustoimenpiteet veivät muutamasta minuutista noin kymmeneen minuuttiin, joka 

tietysti oli pois haastatteluajasta. Kuitenkin valitulla lähestymistavalla haastatteluihin 

varatussa ajassa ehdittiin käymään läpi haastateltavan esille nostamat liiketoimin-

taan vaikuttavat tietojohtamisen osa-alueet. Etukäteisarvion mukaisesti jokainen 

haastattelu on erilainen ja eikä niiden kulkua voinut arvata etukäteen, vaan haastat-

telijan piti toimia haastattelutilanteiden mukaan. Avoimeen haastatteluun pohjautu-

vissa haastatteluissa olisi hyvä olla vähintään kaksi haastattelijaa. Tämä näkyi 

näissä haastattelussa niin, että haastateltaville lähetettiin jälkeenpäin joitakin tar-

kentavia kysymyksiä. Tiedon eheyden näkökulmasta pääosin tarkentaviin kysymyk-

siin saatiin vastaukset. 

 Haastatellut yritykset 

Hirsjärven ja Hurmeen (2014, s. 101) mukaan haastattelijaa koskee vaitiolovelvoite. 

Haastatteluiden litteroidusta materiaalista on jätetty pois yrityksien ja haastatelta-

vien nimet sekä haastatteluissa esille tulleet yksityiskohtaiset tiedot yritysten toimin-

nasta. Kohdeyritysten toimialat, käyttäen ytj.fi palvelun näyttämään päätoimiala-

luokitusta, on esitetty taulukossa 2. Kaikki kohdeyritykset toimivat useilla paikkakun-

nilla Suomessa. 
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Taulukko 2. Yritysten toimialat 

 

Kohdeyrityksien liikevaihdon keskiarvo vuonna 2017 oli 67 miljoonaa euroa ja liike-

vaihdon mediaani 48 miljoonaa euroa. Taulukossa 3 on esitetty yritysten henkilös-

tömäärä, henkilöstömäärältään pienimmässä on henkilöstöä hieman alle 200 ja 

isoimmassa yli 1000 henkilöä. 

Taulukko 3. Haastateltujen yritysten henkilöstön määrä 

 

Taulukoissa 4-5 esitetään haastateltujen henkilöiden tehtävänkuva sekä heidän 

asemansa johtoryhmässä. Yhdessä yrityksessä ei ollut johtoryhmää ja yksi haasta-

teltava ei ollut yrityksen johtoryhmän jäsen, kaikki muut haastateltavat kuuluivat 

haastattelun kohteena olevan yrityksen johtoryhmään. 

Taulukko 4. Haastatellun tehtävä yrityksessä 
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Taulukko 5. Haastateltujen asema johtoryhmässä 

 

Haastatteluista yksi suoritettiin yrityksen toimipisteessä Helsingissä, kuusi yrityksen 

toimipisteessä Tampereella ja yksi Skype-ohjelmiston välityksellä. Vaikka haastat-

telija on kokenut etäpalaverien vetäjä, niin haastatteludynamiikka ei toiminut lähel-

lekään yhtä hyvin Skypellä tehdyssä haastattelussa, kuin kasvotusten pidetyissä 

haastatteluissa. 

 Haastattelurunko 

Koskisen et al. (2005, s. 108–109) mukaan haastattelurungon kaksi keskeistä toi-

mintoa ovat: 1) antaa haastattelulle rungon ja varmistaa että suunnitellut kysymyk-

set tulee esitettyä ja 2) varmistaa haastattelun sujuvuuden. Koskisen et al. mukaan 

haastattelurunko on enemmin haastattelijan muistin tukimateriaali kuin 

kysymyslista. Hirsjärven ja Hurmeen (2014, s. 109–111, 184) mukaan tutkimuksen 

laadukkuuteen voi vaikuttaa etukäteen tekemällä hyvä kyselyrunko. Lisäksi etukä-

teen mietityt teemojen syventämiset ja valmiiksi tehdyt lisäkysymykset ovat haas-

tattelijan tukena haastattelussa. Hirsjärvi ja Hurme tuovat kuitenkin esille, ettei 

koskaan voi ennakoida kaikkia lisäkysymystarpeita, eikä ainakaan niiden muotoilua. 

(Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 184) 

Haastattelu on vuorovaikutteinen tilanne, johon vaikuttavat normaalit fyysiset, sosi-

aaliset ja kommunikatiiviset. Haastattelutilanteessa sekä haastattelija että haasta-

teltava vaikuttavat toisiinsa. (Eskola & Suoranta 1998). Haastattelutilanne on lähem-

pänä keskustelua, kuin tiukasti etukäteen laaditun kysymyslistan läpikäyntiä. Haas-

tattelun onnistumisen kannalta haastattelijan aktiivisella kuuntelemisella on iso mer-

kitys, mahdollisesti jopa suurempi merkitys, kuin kysymyksien esittämisellä. Kuiten-

kin myös kysymyksillä on tärkeä rooli, niillä haastattelija ohjaa tilannetta. (Hirsjärvi 

& Hurme 2014, s. 103)  



54 

     

Hirsjärven ja Hurmeen  (2014, s. 108) mukaan haastattelija voi käyttää haastattelu-

tilanteen aikana haastateltavan aikaisempia vastauksia palauttamaan haastatelta-

van mieleen aikaisemmin esille tulleita asioita. Tämän tutkielman haastatteluissa 

haastateltavan vastauksiin palaaminen oli osa haastattelukokonaisuutta. Jokainen 

haastattelu oli erilainen, mutta haastatteluiden lähtökohtana oli keskittyä haastatel-

tavan kertomiin yrityksen tavoitteisiin ja käydä yksi kerrallaan läpi niihin vaikuttavat 

tekijät, tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä hyödyntäen.  

 

Kuvio 14. Haastatteluja ohjannut malli 

Haastattelurunko muodostettiin huomioiden 1) tutkielman lähtökohta: haastatteluja 

ei rajata etukäteen joihinkin tietojohtamisen käytäntöihin, vaan vastaajien annetaan 

vapaasti tuoda esille heidän organisaatiossa ja heidän käsityksen mukaansa liike-

toimintaan vaikuttavat tietojohtamisen osa-alueet, 2) haastattelu muotoutuu haas-

tattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksen tuloksena, 3) varaudutaan lisäkysy-

myksillä ja 4) kaikilta haastateltavilta halutaan kysyä muutama sama kysymys. 

Haastattelua ohjaavana mallina toimi kuvion 14 mukainen ajatus. Kuviossa on ku-
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vattu tietojohtamisen vaikutus liiketoimintaan. Haastatteluissa asiaa lähdettiin pur-

kamaan toisesta päästä, yrityksen tuotteista ja tavoitteista, edeten tavoitteisiin vai-

kuttaviin tekijöihin ja tekijöihin liittyviin henkilöihin. Näin varmistettiin, että haastatel-

tavan ei tarvinnut tuntea tietojohtaminen termiä, mutta mikäli termi oli haastatelta-

valle tuttu, niin haastattelussa voitiin edetä käyttäen tietojohtamisen termejä. 

Tämän tutkielman haastattelurunko on liitteenä 1. Haastattelurunko antoi hyvän 

avauksen haastatteluille. Hirsjärven ja Hurmeen (2014, s. 107) mukaan haastattelun 

avauskysymys on tärkeä, haastateltavalle täytyy luoda tunne, että keskustelu on 

mielenkiintoinen ja että hän osaa vastata kysymyksiin. Tässä tutkielmassa lähde-

tään liikkeelle yrityksen tuotteista ja tavoitteista, kysymykset, joihin jokaisen liiketoi-

mintaa johtavan pitäisi pystyä helposti vastaamaan.  

Kaikille haastateltaville esitettävien kysymyksien haluttiin edustavan yrityksen tieto-

johtamisen tilannetta, ei yksittäisiä hankkeita yrityksen sisältä. Tämän takia vakioky-

symyksillä selvitetään yrityksen ylimmän johdon tilannetta ja näkökulmaa tietojohta-

miseen. Kaikille esitetyt kysymykset ovat:   

1) Onko teillä tietojohtamisen strategia tai onko tieto osa yrityksen strategista 

suunnittelua? (Yew Wong & Aspinwall 2005, s. 66; Du Plessis 2007, s. 91–

92; Zack et al. 2009, s. 400; Kamhawi 2012, s. 824–826; Kianto et al. 2013, 

s. 116; Ragab & Arisha 2013, s. 881–882; Inkinen et al. 2015, s. 452–454) 

2) Onko teillä johtoryhmässä tietojohtamisesta vastaava tai vastuutettu hen-

kilö? (Du Plessis 2007, s. 93; Joong Kim & Hancer 2010, s. 178; Ragab & 

Arisha 2013, s. 881–882; Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 31–32) 

3) Onko teillä tietojohtamisella oma budjetti? (Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 

31–32) 

4) Onko teillä tietojohtamisen kehittämisen hanke tai tietojohtaminen osana 

muita sisäisiä kehityshankkeita? (Kamhawi 2012, s. 824–826; Ragab & 

Arisha 2013, s. 881–882; Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 31–32) 

5) Onko teillä johdolle tarjottu tarpeeksi koulutusta, jotta johto tuntee tietojoh-

tamisen käytännöt ja logiikan? (Kamhawi 2012, s. 824–826) 

6) Tietojohtamisen organisoituminen 
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Haastattelurungossa olleita lisäkysymyksiä käytettiin vain muutamassa haastatte-

lussa, mutta ne olivat tärkeä osa valmistautumista. Lisäkysymyksien muodostami-

nen loi haastattelijalle hyvän pohjan lisä- ja tarkentavien kysymyksien tekemiseen 

haastatteluissa.  

 Aineiston analysointi 

Tutkimuksen ydinasiat ovat kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset. 

Analyysivaiheessa tutkija pääsee aineiston kautta näkemään, miten aineisto vastaa 

asetettuun tutkimusongelmaan. Laadullisessa tutkimuksessa usein ennen päätel-

mien tekemistä täytyy aineistolle tehdä esityöt. (Hirsjärvi et al. 2015, s. 221). Laa-

dullinen tutkimus on tutkijan oppimisprosessi, koko tutkimusprosessin ajan tutkija 

pyrkii kasvattamaan tietämystään tutkittavasta ilmiöstä ja sitä ohjailevista tekijöistä. 

(Kiviniemi 2015, s. 80) 

Hirsjärvi et al. (2015, s. 224) kehottaa, varsinkin opinnäytetyössä, ryhtyä 

analysoimaan kerättyä aineistoa heti haastattelun jälkeen. Tuoreeltaan aineisto 

inspiroi tutkijaa varmemmin ja aineistoa on mahdollista helpommin tarvittaessa 

täydentää ja selventää. (Hirsjärvi et al. 2015, s. 224) 

Erilaisia analysointitekniikoita ja työskentelytapoja on paljon. Standardoituja teknii-

koita on vain vähän. Ei ole myöskään yhtä oikeaa tai selkeästi muita parempaa ana-

lysointitapaa. (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 136). Analysointitavat voidaan karkeasti 

jakaa kahteen luokkaan: selittäminen ja ymmärtäminen. Selittäminen lähestymista-

vassa käytetään usein tilastollista analyysiä. Ymmärtäminen lähestymistavassa 

käytetään usein laadullista analyysiä. Analysointitavan valinnassa on oleellista vas-

tauksen saaminen tutkimuskysymykseen. Aineiston tutustumisen ja teemoituksen 

yhteydessä tutkija tekee jo valintoja. Toisaalta ei ole olemassa tiukkoja sääntöjä. 

(Hirsjärvi et al. 2015, s. 224)  

Litteroinnilla tarkoitetaan aineiston kirjoittamista sanatarkasti. Litterointi on mahdol-

lista tehdä valikoiden, esimerkiksi teema-alueita hyödyntäen. Litteroinnin tarkkuu-

desta ei ole yksiselitteistä ohjetta, vaan valittu analysointimenetelmä ja kokonaisuus 
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ratkaisevat. (Hirsjärvi et al. 2015, s. 222). Lisäksi on hyvä huomioida, että litterointi 

on kallista ja hidasta, joten litteroinnissa on syytä etukäteen päättää, mitä halutaan 

litteroida ja millä tarkkuudella litterointi suoritetaan. Kaikkea aineistoa ei ole tarpeel-

lista litteroida ja yleensä tutkimus ei edellytä yksityiskohtaista litterointia. Kun hae-

taan haastattelussa lähinnä tietoa, niin ei ole tarpeen litteroida haastateltavan käyt-

tämää murretta. (Koskinen et al. 2005, s. 318–319, 321) 

Aineiston määrä on merkittävä pienehkölläkin (10-15) haastateltavien määrällä. 

Yleensä ei ole tarpeen analysoida kaikkea materiaalia, eikä kaikissa tapauksissa se 

ole edes mahdollista. (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 135). Tuomen ja Sarajärven 

(2018, s. 104) esittävän analyysin etenemisen pohjalta (kohdat 1-3) ja Hirsjärven et 

al. (2015, s. 229) huomion pohjalta (kohta 4) tämän tutkielman analyysin etenemi-

nen on tapahtunut seuraavasti: 

1) Päätetään, mikä aineistossa kiinnostaa ja tehdään vahva päätös 

a) Aineistosta huomioidaan vain teoreettisen viitekehyksen mukaiset 

asiat sekä erillisiin kysymyksiin saadut vastaukset 

2) Käydään läpi aineisto, luokitellaan, teemoitetaan ja tyypitetään 

a) Muodostetaan per teoreettisen viitekehyksen osa-alue haastatte-

lukohtaiset kokonaisuudet 

b) Muodostetaan erilliskysymyksien vastauksista per kysymys ja 

haastattelu matriisi 

c) Kaikki muu aineisto jää pois tästä tutkielmasta 

3) Tehdään synteesi aineistosta 

a) Liiketoimintaan vaikuttavista tietojohtamisen käytännöistä 

b) Tietojohtamisen organisoitumisesta 

4) Tulkitaan ja selitetään tulokset 

Hirsjärven et al. (2015, s. 161) mukaan haastattelu on kulttuuri ja konteksti-

sidonnainen, haastattelijan pitää osata tulkita haastatteluaineistoa. Lisähaasteena 

on, että haastateltava saattaa puhua haastattelutilanteessa muusta tilanteesta 

poiketen. Edellä oleva vaikuttaa myös tulosten yleistettävyyteen, yleistettävyyttä ei 

pidä liioitella. (Hirsjärvi et al. 2015, s. 207) 
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Tutkimuksessa tutkija ja hänen arvolähtökohtansa vaikuttavat tulokseen, koska tut-

kijan arvot vaikuttavat siihen, miten hän lähestyy ja pyrkii ymmärtämään tutkittavaa 

ilmiötä. Todellisuus on monimutkainen, eikä sitä voi pilkkoa mielivaltaisiin osiin. Laa-

dullisessa tutkimuksessa onkin mahdollista löytää monen suuntaisia suhteita. 

(Hirsjärvi et al. 2015, s. 161). Hirsjärven et al. mukaan laadullinen tutkimus ei ole 

objektiivista. Laadullisessa tutkimuksessa on usein merkitysten tulkintaa. Tutkija 

pyrkii löytämään piirteitä, joita ei ole suoranaisesti lausuttu. Tutkija tulkitsee haas-

tatteluita omasta näkökulmastaan. Tulkinta onkin enemmän tai vähemmän speku-

latiivinen. (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 137). Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 117) 

mukaan ”sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkitystä”. 

Haastatteluiden luottamuksellisuuden takia analysoinnin välivaiheista ei voida esit-

tää tutkielmassa syntyneitä välivaiheita. Vaiheessa 2 syntyi matriisi, jossa sarak-

keina ovat haastattelut ja riveillä ylimpänä vaiheessa 1 tunnistettu aineisto, jolle ei 

kuitenkaan ole löytynyt paikkaa viitekehyksessä, sen alla viitekehyksen osa-alueet 

ja alimpana kysytyt erilliskysymykset. Matriisin avulla muodostettiin vaiheen 3 mu-

kainen synteesi ja matriisia käytettiin tukimateriaalina vaiheessa 4. 

 Aineiston reliabiliteetti ja validiteetti 

Luotettavuuden mittareina on perinteisesti käytetty reliabiliteettia ja validiteettia, mo-

lempien termien kohdalla on kyse luotettavuudesta, mutta reliabiliteetti viittaa tois-

tettavuuteen (Metsämuuronen 2009, s. 74). Reliabiliteetista on seuraavia määritel-

miä: 1) saman henkilön tutkimus kahdella eri tutkimuskerralla antaa saman tulok-

sen, 2) kaksi arvioitsijaa pääty samaan tulokseen ja 3) rinnakkaisilla tutkimusmene-

telmillä saadaan sama tulos. Mikään edellä olevista ei täysin sovi tähän tutkielmaan, 

koska yritykset ja ihminen muuttuvat ajassa, tutkija tekee päätelmät oman kokemuk-

sen perusteella ja ihmisen käyttäytyminen on paikkaan ja aikaan sidottua. 

Haastattelutukimuksessa realiaabeliuden määrittelytapoihin pitäisi suhtautua 

varauksin. (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 186). Yritysten tilanteet ja ihmisten tietämys 

muuttuvat ajallisesti, joten eri hetkillä tehty tutkimus todennäköisesti antaisi eri vas-

tauksen. Eri henkilön tekemänä todennäköisesti olisi päädytty hyvin samankaltaisiin 
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tuloksiin, koska haastateltavat määräsivät keskusteltavat näkökulmat ja haastatte-

lija pyrki olemaan vaikuttamatta haastateltavan näkökulmaan. Haastateltavien ker-

tomat tavoitteet oli helppo kirjata ylös, joten eri haastattelija olisi todennäköisesti 

ohjannut haastateltavaa seuraavan tavoitteen käsittelyyn samalla lailla. Erilliskysy-

mykset olivat valmiiksi kirjoitetut, joten ne olisi eri haastattelija kysynyt samalla lailla. 

Analyysivaiheessa suurin osa haastateltavien lausumista kohdentui helposti teo-

reettisen viitekehyksen käytäntöihin, mutta osan kohdalla samassa lauseessa oli 

osia useammasta eri käytännöstä, jolloin ne olisivat saattaneet kohdentua eri käy-

täntöön toisen tutkijan tekemänä.  

Validiteetin ajatuksena on, mitattiinko oikeata asiaa eli sitä, jota ollaan tutkimassa 

(Metsämuuronen 2009, s. 74). Tutkielmassa ei erotella tietojohtamisen käytäntöjen 

suoraa ja epäsuoraa vaikutusta liiketoimintaan, joten siltä osin haastateltujen vas-

taukset ovat valideja riippumatta tuleeko vastauksessa esille vaikutusmekanismi. 

Avoin haastattelu tuottaa merkittävän osan tai jopa pääosan materiaalia, joka ei 

kohdennu tutkimusongelmaan, mutta siltä osin kuin vastaus kohdentuu tutkimuson-

gelmaan, niin kyse on vastaajan näkökulmasta eli juuri siitä, mitä tässä tutkielmassa 

halutaan selvittää. 

Lisäksi tutkimuksen kulku on avattu kappaleessa 5, perustellut eri tutkimusproses-

sin vaiheet. Haastateltavista on kerrottu heidän asemaansa ja näkökulmansa yrityk-

sessä ja analysoinnissa on käytetty tutkielman teoreettista viitekehystä luokittelute-

kijänä. Kappaleessa 4 on avattu viitekehyksen muodostaminen.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksen kohteena olleissa yrityksissä oli aikaisemman tutkimuksen perusteella 

todettu hyvä tietojohtamisen kyvykkyys tai yritys oli merkittävästi panostanut jollakin 

tietojohtamisen osa-alueella. Lisäksi haastatteluja sovittaessa haastateltavaksi va-

likoitui henkilöt, joilla oli näkemyksiä tietojohtamisen aihepiiristä. Kuitenkin haastat-

teluiden yhtenä haasteena ja mielenkiintoisena havaintona oli, että useat haastatel-

tavat eivät olleet tunnistaneet yrityksensä tietojohtamisen kyvykkyystasoa. Haastat-

telijan todettua yrityksien valintakriteerit, yksi haastateltavista avaa keskustelun seu-

raavasti: 

”Miten sä päädyit tänne, se on ehkä se mun kysymys, että miten" 

Haastatteluiden lähtökohta auttoi tähän haasteeseen. Haastatteluissa ei oletettu, 

että haastateltavat käsittävät tietojohtaminen termin samalla lailla, vaan rajaukset 

tehtiin vasta aineiston analysointivaiheessa. Tämä oli hyvä lähtökohta myös sen ta-

kia, että haastateltavien terminologia vaihteli haastattelun aikana. Pääosa haasta-

teltavista pyrki pysymään haastattelijan käyttämässä tietojohtaminen termissä. Yksi 

haastateltavista halusi mieluummin käyttää termiä tiedolla johtaminen, joka myös 

kuvasi paremmin kyseisessä haastattelussa esille tullutta tilannetta.  

Haastatteluissa nousi esille tietojohtamisen näkökulman tärkeys liiketoiminnan ta-

voitteiden saavuttamisessa. Lisäksi kolmessa yrityksessä haastateltava koki, että 

hän on viemässä tietojohtamista voimakkaasti eteenpäin. Yhdessä näistä kolmesta 

pääpaino oli tietotekniikassa ja järjestelmissä sekä niistä saatavaan tietoon pohjau-

tuvassa johtamisessa. Kahdessa muussa lähestyminen oli merkittävästi laaja-alai-

sempi, toki järjestelmät ja niistä saatava tieto olivat näissäkin tärkeässä roolissa, 

mutta myös ihmiset tiedon tuottajana ja hyödyntäjänä sekä tietopääoman johtami-

nen nousivat voimakkaasti esille.  

Käytetyssä teoreettisessa viitekehyksessä on useita tietojohtamisen käytäntöjä, 

etukäteisarvion mukaisesti haastatteluissa tuli esille vain joitakin näistä käytän-

nöistä. Tämä ei tarkoita, etteikö yrityksissä olisi käytössä muitakin tietojohtamisen 
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käytäntöjä, mutta haastatteluhetkellä yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden toteutumi-

sen kannalta erityisen tärkeitä olivat vain osa viitekehyksen käytännöistä. Tutkiel-

man tutkimusmenetelmän lähtökohtana oli löytää tietojohtamisen käytäntöjen yritys-

kohtainen kärki liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan näkökul-

masta.  

Haastatteluiden analysointi tehtiin viitekehyksen tietojohtamisen käytäntöjä ja niiden 

tunnistettuja tekijöitä vasten. Viitekehyksen käytännön havaitsemisen kriteerinä pi-

dettiin, että vähintään puolet käytännön tekijöistä oli tullut esille haastattelussa. Ku-

viossa 15 on esitetty yrityskohtaisesti liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen 

vaikuttavat tietojohtamisen tekijät sekä niistä johdettuna liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamiseen vaikuttavat tietojohtamisen käytännöt. Kuviossa 15 on myös ku-

vattu yrityksien tietojohtamisen organisoituminen. 

Seuraavissa kappaleissa läpikäydään kuviossa 15 esitettyjä haastatteluiden tulok-

sia per teoreettisen viitekehyksen tietojohtamisen käytäntö. Näiden jälkeen tarkas-

tellaan tietojohtamisen organisoitumiseen liittyvät tulokset. Osana tutkimustuloksien 

esittelyä nostetaan esille haastatteluissa esille tulleita parhaita käytäntöjä. Useita 

tietojohtamisen käytäntöjä yhdistävät parhaat käytännöt esitellään kappaleessa 7.1, 

Tietojohtamisen käytännöt. Käytettyjä sitaatteja on hienoisesti muutettu kirjakielen 

suuntaan, jottei haastateltavat ole tunnistettavissa heille ominaisesta kielenkäy-

töstä. 
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Kuvio 15. Haastatteluiden tulokset per analysoitu tekijä 
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 Tietojohtamisen käytännöt 

Kaikkien haastateltavien mukaan tietojohtaminen käytännöt yleisellä tasolla ovat 

tärkeä tekijä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Myös tietojohtamisen ke-

hittäminen koettiin tärkeäksi asiaksi. Haastateltavat kommentoivat tietojohtamisen 

kehittämistä muun muassa seuraavasti: 

”Tämä on ilman muuta meillä strateginen hanke.” 

”Tietojohtamisen hanke on aina osana meidän vuotisia suunnitelmia, 

koska ne liittyvät siihen, millä tavalla me työskentelemme eli vaikka niin 

että ensi tilikauden tietojohtamisen hankkeena on meillä, miten saamme 

meille parempia oman työn skenaariotyökaluja.” 

Kun analysoidaan haastatteluja per tietojohtamisen käytäntö, niin havaitaan merkit-

täviä eroja siinä mitkä tietojohtamisen käytännöt vaikuttavat haastateltavien yritys-

ten liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen (kuvio 15). Myös haastateltujen yri-

tysten väliset erot tietojohtamisen käytäntöjen hyödyntämisessä liiketoiminnan ta-

voitteiden saavuttamisessa ovat merkittävät. 

Parhaat käytännöt 

Kokonaisvaltaisella tietojohtamisen kehityshankkeella, jossa yhdistetään useita tie-

tojohtamisen osa-alueita, voi merkittävästi lisätä tietämystä markkinatilanteesta 

sekä parantaa myynnin kohdentamista. Esille tulleessa esimerkissä yhdistettiin: 1) 

ulkoa ostettu tietämys ja data, 2) oma operatiivinen data, 3) kyky analysoida dataa, 

4) organisaation osaamisen jakaminen ja 5) palkitsemiskäytännöt. 

 Tiedon strateginen johtaminen 

Tutkielmassa tiedon strategista johtamista tutkittiin sekä osana teoreettista viiteke-

hystä että neljällä vakioidulla kysymyksellä. Lähtökohta osoittautui hyväksi, sillä yk-

sikään haastateltavista ei tuonut haastattelussa esille tiedon strategista johtamista. 
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Haastattelun asetanta saattoi vaikuttaa tuloksiin, haastattelun lähtökohtana oli liike-

toiminnan tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen vaikuttavat tekijät. Lisäksi ajallinen 

perspektiivi oli haastatteluhetki, kun taas strategian muodostamisprosessissa täh-

dätään tulevaisuuteen.  

Haastatteluissa esitettiin neljä erillistä kysymystä tiedon strategisen johtamisen alu-

eelta. Taulukossa 6 on esitetty saadut vastaukset muutettuna kyllä, ei tai ehkä vas-

tauksiksi. Vastauksien määrä vaihtelee, koska yhdellä haastatelluista organisaa-

tiosta ei ole ollut johtoryhmää. Kysymys ”onko teillä tietojohtamisen kehittämisen 

hanke tai tietojohtaminen osana muita sisäisiä kehittämishankkeita” on ainoa, johon 

lähes kaikki vastasivat kyllä.  

Taulukko 6. Vastaukset tiedon strateginen johtaminen kysymyksiin 

Kysymys kyllä ei ehkä 

Onko teillä tietojohtamisen strategia tai onko tieto osa 
yrityksen strategista suunnittelua?  

5 3 0 

Onko teillä johtoryhmässä tietojohtamisesta vastaava 
tai vastuutettu henkilö?  

3 4 0 

Onko teillä tietojohtamisella oma budjetti?  0 8 0 

Onko teillä tietojohtamisen kehittämisen hanke tai 
tietojohtaminen osana muita sisäisiä 
kehityshankkeita? 

7 1 0 

Onko teillä johdolle tarjottu tarpeeksi koulutusta, jotta 
johto tuntee tietojohtamisen käytännöt ja logiikan?  

3 3 1 

Toisessa ääripäässä oli tietojohtamisen budjetti, kukaan vastaajista ei ollut sitä 

mieltä, että heidän yrityksessä tietojohtamisella olisi oma budjetti. Tosin yksi vas-

taajista arveli, että ensi vuodelle heille muodostetaan tietojohtamiselle oma budjetti. 

Suurin osa haastateltavista sanoi, että tietojohtamisen kehitys tapahtuu heillä osana 

muita kehityshankkeita. Tällöin on luontevaa, ettei tietojohtamiselle ole omaa bud-

jettia.  

Haastatelluista kolme kertoi, ettei heillä ole tietojohtamisen strategiaa tai tieto ei ole 

osana yrityksen strategista suunnittelua (taulukko 6). Tulos on ristiriidassa sen 
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kanssa, kuinka merkitykselliseksi asia on todettu ja tulos jättää merkittävän epävar-

muuden, kuinka hyvin yrityksissä, joissa on tunnistettu hyvä tietojohtamisen taso tai 

ainakin jokin sen avainkomponenteista, hyödynnetään tietoa strategiaprosessissa. 

Tarkasteltaessa kokonaisuutena taulukossa 6 olevia vastauksia, niin ei -sarak-

keessa on yhtä monta ääntä kuin kyllä -sarakkeessa. Tämä tarkastelu on ristirii-

dassa lähtökohdan kanssa, että haastatelluilla yrityksillä on todettu hyvä tietojohta-

misen taso tai vaihtoehtoisesti osa yrityksistä on onnistunut luomaan tietojohtami-

sen kyvykkyyden ilman täysimääräistä ylimmän johdon tukea. Jälkimmäistä tukee 

taulukossa 6 oleva kysymys johtoryhmän koulutustilanteesta, jonka mukaan puo-

lella haastatelluista yrityksistä näyttäisi ylimmällä johdolla olevan tarve tietojohtami-

seen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä. Jotta ylin johto pystyisi näkemään 

tietojohtamisen mahdollisuudet ja ottamaan hyödyn siitä irti, pitäisi ylimmän johdon 

tuntea tietojohtaminen ainakin periaatetasolla. 

Tämä on kokonaisuutena merkittävä löydös, jos hyvän tietojohtamisen tason omaa-

vissa yrityksissä ylin johto ei ole tarpeeksi tietoinen tietojohtamisesta ja sen mah-

dollisuuksista, niin voidaan arvella, että tilanne ei ole hyvä myöskään muissa yrityk-

sissä. Yksi selittävä tekijä voi olla lähes kaikissa haastatelluissa yrityksissä oleva 

hajautunut tietojohtamisen johtaminen (ks. Burstein et al. 2010, s. 81; Ragab & 

Arisha 2013, s. 881–882). 

 Ylimmän johdon sitoutuminen 

Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen liittyen kukaan haastateltavista ei nos-

tanut esille ylimmän johdon sitoutumisen tärkeyttä. Syynä voi olla se, että pääosin 

haastatellut edustivat itse yrityksen ylintä johtoa. Toisaalta tietojohtamisen johtami-

nen oli haastatelluissa yrityksissä pääosin hyvin hajautunutta. Taulukosta 6 näh-

dään, että erilliskysymykseen saatujen vastausten mukaan kolmella yrityksellä on 

tietojohtamiseen nimetty henkilö johtoryhmässä, mutta kaksi näistä vastaajista on 

toimitusjohtajia, jotka näkivät kokonaisvastuun kuuluvan heille. Vain yhden haasta-

teltavan mukaan heillä tietojohtaminen on vastuutettu johtoryhmän jäsenelle, joka 

ei ole toimitusjohtaja.  
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Tämä havainto on ristiriidassa esitellyn teorian kanssa ja on merkittävä havainto. 

Näillä kriteereillä katsottuna yli puolessa haastatelluista, hyvän tietojohtamisen ta-

son yrityksistä, ylin johto ei ole sitoutunut tietojohtamiseen tai sen kehittämiseen. 

Tutkielma nostaakin esille kysymyksen, kuinka paljon lisää tietojohtamisen potenti-

aalista saataisiin käyttöön lisäämällä yritysten ylimmän johdon sitoutumista tietojoh-

tamiseen. 

 Esimiestyö ja johtamisen käytännöt 

Esimiestyötä tutkittiin kolmella tekijällä: leadership johtaminen sekä hiljaisen, eks-

plisiittisen tiedon johtaminen ja sisäisen asiantuntemuksen arvostaminen. Pääosa 

haastateltavista nosti leadership johtamisen tärkeäksi liiketoiminnan tavoitteisiin 

pääsemiseen vaikuttaviksi tekijöiksi. Haastateltavat toivat esille leadership johtami-

sen ja sen vaikutukset muun muassa seuraavasti:  

”Nähdään ihmiset yksilönä, toinen kaipaavat säännöllistä keskustelua sa-

man henkilön kanssa, toinen ei tarvitse sitä säännöllistä palautetta, eikä 

ehkä haluakaan, mutta voi tarvita jotain muuta johtamispalvelua.” 

”Palveleva esimies. Organisaatio ei ole olemassa esimiestään varten, 

että esimies keksii tehtäviä sinne, vaan toista päin. Esimies on olemassa 

organisaatiotaan varten, esimies palvelee omaa organisaatiotaan, niin 

että jokainen voi tehdä siellä ne asiat, että pääsee tavoitteeseensa.” 

Eksplisiittinen tieto oli esillä kaikissa haastatteluissa, kuten tietointensiivisessä ym-

päristössä tulee olla. Hiljainen tieto tuli esille joissakin haastatteluissa. Hiljaisen ja 

eksplisiittisen tiedon johtaminen tuli esille kahdessa haastattelussa. Kummassakin 

kyse on loistavasta tietojohtamisen hyödyntämisestä ja esimerkit ansaitsisivat tulla 

esitetyksi yksityiskohtaisella tasolla. Salassapitolupausten takia esimerkit esitetään 

johdantoluvun ja organisaatiokulttuuri luvun parhaat käytännöt kohdissa yleisellä ta-

solla. 
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Sisäisen asiantuntemuksen arvostaminen nousi esille viidessä haastattelussa, jota 

voidaan pitää merkittävänä osuutena ja osoituksena työntekijöissä olevan tietopää-

oman arvostamisesta. Toisaalta voidaan kuitenkin kysyä, olisiko olettamus pitänyt 

olla, että kaikki tietointensiivisessä markkinaympäristössä toimivat yrityksen näke-

vät asiantuntemuksen arvostamisen tärkeäksi liiketoiminnan tavoitteisiin pääsemi-

sen tekijäksi? Haastateltavat toivat asiantuntemuksen arvostamisen ja vaikutuksen 

esille muun muassa liittyy tuotekehitykseen ja sen kautta liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamiseen sekä liiketoimintaankin vaikuttavaan yrityksen toimintatapaan. 

”Kun tehdään tällaisia asioita, joita on mahdoton tehdä, niin tarvitaan su-

pertalentteja.” 

”Meillä on sellainen organisaatiorakenne, että arvostetaan asiantunte-

musta ja vähemmän natsoja.” 

Osaaminen nähtiin vaikuttavan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen sekä ke-

hitystyön mahdollistaja että asiakastyönnäkökulmasta. Mahdollistaja kehitti esimer-

kiksi myytävää tuotetta paremmaksi tai prosesseja tehokkaammaksi. Asiakasnäkö-

kulmasta tuli esille muun muassa mahdollisuutena myydä asiantuntemusta sekä 

asiantuntemuksen vaikutus asiakastyytyväisyyteen.   

Parhaat käytännöt 

Perinteisen organisaatiomallin kääntäminen toisinpäin, jolloin esimies on työnteki-

jöitä varten. Jokaista johdetaan yksilönä, huomioiden yksilölliset johtamistarpeet. 

Kun jokainen pääsee tavoitteeseensa, niin oletetaan myös esimiehen saavuttavan 

tavoitteensa. 

 Työn organisointi 

Työn organisointia käsiteltiin vastuuttamisena ja mahdollisuutena osallistua päätök-

sentekoon. Tutkielman tulosten mukaan vain yhdessä haastattelussa esiintyi vas-

tuuttaminen. Voidaan pohtia, onko vastuuttaminen niin itsestään selvä osa organi-
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saatiokulttuuria, ettei sitä tuoda erikseen esille vai onko kuitenkin niin, että liiketoi-

minnan tavoitteisiin päästään organisaatiohierarkian kautta, eikä työntekijöiden 

kautta? Tietojohtamisen käytännöt eivät ole toistaan erillisiä ja voidaan pohtia, onko 

se, ettei vastuuttaminen noussut esille ristiriidassa muun muassa esimiestyö ja joh-

tamisen käytännöt ja organisaatiokulttuuri kohtien merkittävyyden kanssa. 

Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ei esiintynyt yhdessäkään haastattelussa. 

Koska tutkielmassa selvitettiin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikutta-

via tekijöitä liiketoiminnan näkökulmasta, niin tulos ei ole yllättävä. Kuitenkin kol-

messa haastattelussa tuotiin esille, että ihmisten pitäisi päästä tekemään tehtäviä, 

joita he haluavat tehdä. Näistä kahdessa tuotiin esille systemaattinen palautteen 

hakeminen työntekijöiltä. Yhdessä haastattelussa asia nähtiin johtamisstrategiana. 

Työntekijän kannalta lopputulos saattaa olla sama, mutta tässä tekijässä haettiin 

sitä, että työntekijä pääsee itse päättämään. Se, että päätöksessä merkittävästi huo-

mioidaan työntekijän mielipide, ei vastaa haettua tekijää. Haastattelussa tuotiin 

asiaa esiin muun muassa seuraavasti: 

”Kuunnellaan ihmisiä, minkälaisissa asiakkuuksissa viihtyy ja huomioi-

daan se projektien ja henkilöstön yhteen naittamisessa.” 

”Joillekin teknologia on tärkeä, toiselle se, että saa opetella uutta. Joku 

mieluummin työskentelee startup yritysten kuin isojen korporaatioiden 

kanssa.” 

”Pitkässä juoksussa, että ihmiset olisivat oikeissa paikoissa, että ne oike-

asti haluaisivat tehdä sitä mitä ne tekee.” 

Parhaat käytännöt 

Vastuuttamisen nostamisen tärkeäksi tekijäksi kuvaa työntekijöiden osaamisen ja 

kyvykkyyden arvostamista. Käytännössä pääosa asiantuntijatyöntekijöistä tekee 

päätöksiä jatkuvasti, jolloin on hyvä, että yrityksen johto myös tunnistaa tilanteen. 
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 Henkilöstöjohtamisen käytännöt 

Henkilöstöjohtaminen lähtee sen strategiasta. Yhdessä haastattelussa tuotiin niin 

selkeästi esille suunnitelmallinen, eteenpäin katsova henkilöstöjohtaminen, että se 

voidaan tulkita tarkoittaneen, että henkilöstöjohtamisen strategia on heillä tärkeä te-

kijä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä yhteydessä nousi esille toi-

mintaympäristön muutos, joka vaatii myös työntekijöiden osaamisen ja työnkuvan 

muuttumista. Muissa haastattelussa ei tuotu vastaavaa esille, vaikka useammassa 

haastattelussa korostettiin henkilöstöä tärkeänä tai tärkeimpänä tekijänä. 

Noin puolet haastatelluista toivat esille sen, että henkilöstöjohtamisen tekijöistä rek-

rytointi koettiin tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavana tekijänä. Rekrytoinnin tär-

keys tuli esille kahdesta eri suunnasta. Ensinnäkin pidettiin erityisen tärkeänä sitä, 

että uusi työntekijä haluaa työskennellä vallitsevassa organisaatiokulttuurissa. Toi-

saalta haastatteluissa nousi esille tarve uudelle osaamiselle sekä tarve palkata huip-

puluokan asiantuntijoita. Näiden näkökulmien väliin sijoittui yritys, jossa haluttiin pal-

kata oikeanlaisia tekijöitä. Rekrytointinäkökulma liittynee yrityksen liiketoimintaym-

päristöön, kasvavassa yrityksessä rekrytointi on jatkuvaprosessi, muissa yrityksissä 

rekrytointi on satunnaisempaa ja tarkemmin kohdennettua tiettyyn osaamiseen. 

Kannustimia oli käytössä useissa haastatelluissa yrityksissä. Yhden haastateltavan 

mielestä kannustimet eivät työntekijätasolla toimi motivaattorina, eikä heillä niitä oi-

keastaan edes yritetä käyttää motivaattorina. Toisessa haastattelussa kannustimet 

olivat esimerkkinä yrityksen kulttuurista. Yrityksessä oli maksettu työntekijöille bo-

nuksia, vaikkei tavoite ollut täyttynyt, koska tavoitteesta jäämisen syynä oli ollut yri-

tyksen merkittävä investointi. Kolmas haastateltava nosti kannustimet ja suoritusky-

vyn mittaamisen tärkeäksi liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavaksi 

tekijäksi. Tietojohtamisen hanke oli tuomassa myyjille lisää töitä, toisaalta yrityksen 

näkökulmasta myyjien onnistuminen oli muodostetun uuden tiedon takia jopa aikai-

sempaa kriittisempää. Otteet kahdesta ääripäästä kannustimien suhteen: 

”Kyllä myynnin osalta tuo palkkaus, jos sinulla on kuukausipalkka, niin 

sinä hankit vaan itsellesi lisää töitä. Jos tuntuu ettei nykyisistäkään selviä, 
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niin ei se niin kuin mitenkään ole ajamassa tohon positiivisessa mielessä. 

Että se olisi myyjän etu, talon etu ja sitä kautta asiakkaankaan etu.” 

”On kannustimia, mutta vaikuttavatko ne johonkin, viimeksi eilen keskus-

telin työntekijän kanssa  ... Kerran vuodessa maksettavia, niin ne on hy-

vin kaukana ... Enemmän voitonjako ... Kun saat kerran vuodessa, niin 

se on enemmän voitonjakoa.” 

Huomionarvoista on, että vain yhdessä haastattelussa nousi esille myynnin kannus-

timet. Tähän liittyen yhdessä haastattelussa nousi esille heidän kilpailija, jolla ei ole 

yhtään myyjää. Voidaankin pohtia, onko tiedon ja palveluiden merkityksen korostu-

minen liiketoiminnassa muuttanut myyjän roolia?  

Organisaation tietämyksen hallinta nousi esille muutamassa haastattelussa, mutta 

tietämyksen ja osaamisen säännöllinen evaluointi ei noussut esille yhdessäkään 

haastattelussa. Yhdessä haastattelussa nousi esille CV-pankki. Koska haastatte-

lussa ei kuitenkaan korostettu CV-pankin ajantasaisuutta, niin sitä ei tulkittu sään-

nölliseksi evaluoinniksi. Haastattelut nostivat esille ajatuksen, onko tämä tekijä van-

hentunut ja pitäisikö se korvautua reaaliaikaisella tiedolla tietämyksen ja osaamisen 

tasosta? 

Parhaat käytännöt 

Myyjien kannustimet olivat hyvä esimerkki muutostilanteessa motivoimisesta. Tie-

don hyödyntämisellä voidaan parantaa myynnin osumatarkkuutta, mutta samalla 

myynnin työmäärä kasvaa. Koska myyntitapahtumien keskimääräinen kriittisyys ja 

tärkeys kasvavat, niin on tärkeä motivoida myyjiä näkemään muutostilanne mahdol-

lisuutena lisääntyneen työmäärän sijasta.  

 Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuuri nousi esille jossakin muodossa lähes kaikissa haastatteluissa. 

Kahdessa haastattelussa kulttuurimuutos mainittiin yhdeksi tärkeimmistä liiketoi-

minnan tavoitteiden saavuttamisen tekijäksi, toisaalta yhdessä haastattelussa nousi 
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esille nykyisen organisaatiokulttuurin vaaliminen liiketoiminnan tavoitteisiin pääse-

miseen vaikuttavana tekijänä. Organisaatiokulttuurin vaaliminen yhdistyi työtyyty-

väisyyteen ja motivoituneisiin työntekijöihin. Lisäksi yhdessä haastattelussa tuotiin 

organisaatiokulttuuri esille yleisellä tasolla. Organisaatiokulttuurin merkitys nousi 

esille haastatteluissa muun muassa seuraavasti: 

”Palkataan ihmisiä, jotka sopivat meidän kulttuuriin ja tykkää olla tämän 

tyyppisessä yrityksessä töissä.” 

”Millainen organisaatiokulttuuri ... väki innostuu, on liekeissä.” 

Organisaatiokulttuurin vaaliminen on mielenkiintoinen lähestyminen. Se kuvastaa, 

että haastateltavan mielestä yritys pystyy päättämään organisaatiokulttuurista. Pe-

rinteisempi näkemys on, että organisaatiokulttuuria ei pysty suoraan johtamaan. Ko-

konaisuutena organisaatiokulttuurin yleisen tason on hieman ristiriidassa leadership 

johtamisen tekijän kanssa. Kaikissa niissä haastatteluissa, joissa nostettiin lea-

dership esille, olisi voinut kuvitella myös organisaatiokulttuurin yleisen tason nouse-

van esille. 

Tiedon jakamisen kulttuuri 

Tiedon jakamisen kulttuuri nousi esille puolessa haastatteluja. Osassa haastatteluja 

esille nousi yhteisöllinen kommunikointi, kuten Slackin käyttäminen keskustelukult-

tuurin mahdollistaja. Yhdessä haastattelussa mainittiin intran työpöydät ja näytöt 

tiedon jakajina. Esimerkkinä mainittiin mitä voisi myydä ajatusten jakaminen. Tiedon 

jakamisen tilanteista nousi esille vain muodollinen, yrityksen järjestämä tilanne. Ky-

seinen esimerkki linkittyi selkeästi liiketoimintaan osaamisen jakamisen kautta. 

Muilta osin hiljaisen tiedon jakamisen tilanteet ei noussut liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamisen tärkeiksi tekijöiksi. Sinänsä ymmärrettävää, hiljaisen tiedon siirtämi-

nen on liiketoiminnalle kriittistä, kun myydään tarkkaan määriteltyä osaamista, kuten 

hissin korjaamista. Kukaan haastateltavista ei myöskään nostanut eläköitymisiä 

esille, joka on yksi hiljaisen siirron kriittisyyttä nostavista tekijöistä. Tiedon jakami-

nen tuotiin esille muun muassa seuraavasti: 
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”Tiedonvaihto, niin että pyydetään sparraajaksi, jutellaan vähän.” 

”Kollektiivinen, erittäin voimakas keskustelukulttuuri, 10 000 Slack viestiä 

per päivä ... kollektiivisen johtamisen malli.” 

”Kulttuuri, sellainen kulttuuri, jossa osaamista jaetaan, tieto jaetaan.” 

Kaikki esille nostetut huomiot liittyvät organisaatiokulttuuriin, jonka kautta nähdään 

vaikutus liiketoimintaan. Tiedon jakaminen ei ole itsestään selvä toimintamalli, use-

ammassa haastattelussa tuli esille kulttuurin merkitys tiedon jakamisessa. Yhdessä 

haastattelussa tuotiin esille avoimuuden kääntöpuoli: johto joutuu asettamaan it-

sensä alttiiksi kritiikille. Eriävät mielipiteet luovat uutta tietoa, mutta haastattelussa 

kerrottiin, etteivät toisien firmojen kollegat voi toimia samalla lailla, koska heillä ei 

ole samanlaista tiedon jakamisen ja keskustelun kulttuuria. Toisessa haastattelussa 

tuotiin esille vanhaa perinnettä tiedon valtavaikutuksesta, joka vaikeuttaa tiedon ja-

kamista. 

Parhaat käytännöt 

Luodaan tilanteita ja tapahtumia, joissa voi kysyä vapaasti. Myös asiantuntijat voivat 

kysyä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä, joka perinteisesti on ollut vain johtajien oi-

keus. Näin mahdollistetaan organisaatiossa olevan hiljaiset tiedon käytettävyys 

koko organisaatiolle. Haasteena voi olla, että vain vastaaja kokee tilanteen yksipuo-

lisena. Tässä voisi auttaa toimintakulttuuri, jossa julkisesti arvostetaan tiedon jaka-

jia. Tällöin myös vastaaja kokee saavansa, kun hän luovuttaa omaa hiljaista tietoa 

toisten käyttöön. 

 Oppimiskäytännöt 

Oppimiskäytäntöjä katsottiin kolmen tekijän kautta: jatkuvan oppimisen kulttuuri, ko-

keilut ja niihin liittyvä oppiminen ja esimiehien kehittäminen. Yhdessä haastattelussa 

tuli esille kaksi tekijää (kuvio 15), muilta osin vain kahdessa muussa haastattelussa 

tuli esille jatkuvan oppimisen kulttuuri. Kahdessa haastattelussa nousi esille selkeät 

tietopääoman kehittämissuunnitelmat, kuten: 
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”Osaamispolut, miten eri tasoille voi edetä ja mitkä ovat vaatimukset. Ete-

nemispolkuja mietitty, seuraajasuunnittelu.” 

Seuraajasuunnittelulla voidaan pienentää liiketoiminnan riskejä henkilömuutostilan-

teissa sekä pystytään ohjaamaan työntekijöiden oppimispolkuja haluttuun suun-

taan. Kehittämissuunnitelmat myös korostavat yrityksen roolia ja vastuuta henkilö-

kunnan osaamisen kehittämisessä ja mahdollistavat osaamisen muutoksen koh-

dentamisen yrityksen strategian ja tulevaisuusnäkemysten mukaisesti. Tämä tosin 

on hieman ristiriidassa sen kanssa, että näistä toisessa haastattelussa korostettiin 

työntekijöiden omaa vastuuta osaamisen kehittämisessä. Oma vastuu linkittyi yri-

tyksen toimintamallin kautta liiketoimintaan. Haastatteluissa oma vastuu tuotiin 

esille muun muassa seuraavasti: 

”Kun uusia ihmisiä tulee tänne, niin siinä me aloitetaan, että sä vastaat 

itse oman osaamisesi kasvattamisesta, me tarjoamme puitteet, täällä ar-

vostetaan osaamisen kasvua.” 

”Jokainen saa hankkia sen koulutuksen, kun kokee tarvitsevansa” 

Ehkä ristiriita kuvaa todellista tilannetta. Asiantuntijoiden on hyvä saada kehittyä 

heitä motivoivaan suuntaan ja silloin he myös ovat motivoituneimpia oppimaan. Kui-

tenkin asiantuntijat kokevat selkeyttä, kun heille on tarjolla koulutuspolkuja ja yritys 

pystyy näin kohdentamaan tietämyksen lisääntymistä valitsemaansa suuntaan. 

Johtamisen kehittäminen tuli esille muutamassa haastattelussa, mutta pääosin kyse 

oli prosessin kehittämisestä, eikä niinkään esimiesten kehittämisestä. Yhdessä 

haastattelussa nostettiin selkeästi esille esimiesten kehittäminen osana tehokasta 

toimintamallia seuraavasti:  

”Tosi isossa roolissa myös esimiesten taitojen coachsaaminen eli meillä 

on tota ihan strukturoidut ohjelmat esimiesten vuositason kehittämisoh-

jelmat.” 
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Pitää muistaa, että haastatelluissa yrityksissä on käytössä erilaisia organisaatiora-

kenteita. Mukana on matalan organisaatiorakenteen edustajia sekä hyvin perintei-

sen organisaatiorakenteen edustajia. Organisaatiorakenteella voi hyvinkin olla mer-

kitys, kuinka organisoidusti halutaan kehittää esimiehiä. 

Työntekijöiden jatkuva oppiminen on usealla asiantuntija-alalla käytännön edellytys, 

kuitenkin kyseinen tekijä tuli esille alle puolessa haastatteluja. Jatkuvan oppiminen 

linkitettiin haastatteluissa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen muun muassa 

muuttuvalla liiketoimintaympäristön muutoksella ja sen myötä muuttuvalla osaamis-

tarpeella. Toinen linkitys tuli työtyytyväisyyden kautta. Työntekijät haluavat työsken-

nellä ympäristössä, jossa he kokevat oppivansa uutta. Jatkuvaa oppimista tuotiin 

esille muun muassa seuraavasti: 

 ”Ollaan kasvatettu osaamista systemaattisesti. Meillä on erittäin voima-

kas kulttuuri osaamisen kasvattamisena, ollaan intohimoisia oppimaan 

uutta, intohimoisia tarttumaan uusiin asioihin.” 

”Kannustetaan käyttämään työaikaa uuden opettelemiseen.” 

Kokeiluilla ja niihin liittyvää oppimista ei tuotu esille yhdessäkään haastattelussa.  

Haastatteluissa oli liiketoiminnan näkökulma, jolloin on ymmärrettävää, ettei kokei-

luja, eikä varsinkaan epäonnistumisia nähdä tärkeänä tavoitteiden saavuttamiseen 

vaikuttavana tekijänä. Vastaus olisi voinut olla erilainen, jos näkökulmana olisi ollut 

tuotekehitys tai liiketoiminnan kehitys. 

Parhaat käytännöt 

Valmiiksi mietityt urapolut yhdistettynä seuraavalle tasolle tarvittavaan koulutukseen 

antaa työntekijöille hyvän mahdollisuuden tavoitteelliseen, jatkuvaan oman osaami-

sen kehittämiseen. Selkeä kommunikointi, kuten ”olet itse vastuussa”, siirtää vas-

tuuta, mutta käytännössä myös valtaa työntekijälle ja selkeyttää työntekijän ase-

maa. 
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 Ulkoisen tiedon hyödyntäminen 

Neljän yrityksen osalta ulkoisen tiedon hyödyntäminen nousi selkeästi esille. Kah-

dessa haastattelussa nousi esille ulkoisen osaamisen hyödyntäminen ja neljässä 

haastattelussa ulkoisen tiedon hyödyntäminen. Ulkoisen tiedon hyödyntämisestä on 

hyvänä esimerkkinä ulkoa ostetun yritysinformaation yhdistäminen yrityksen omaan 

dataan ja liiketoiminnan kannalta oleellisien analyysien tekeminen yhdistetystä ai-

neistosta. Toinen hyvä esimerkki on asiakas käsitteen siirtäminen asiakkaan asiak-

kaaseen ja yhdessä asiakkaan kanssa tunnistaa asiakkaan asiakkaan tarpeita ja 

kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi tuli esille julkisien kanavien seuraaminen, kuten jul-

kisien hankintojen Hilma. Sinänsä mielenkiintoista, että julkisia kanavia ei tuotu 

esille tarjouspyyntöjen näkökulmasta, vaan indikaattorien hakemisen näkökul-

masta. 

Ulkoisen osaamisen hyödyntäminen tuli esille kahdesta eri näkökulmasta: osaami-

sen ostaminen ja verkostoituminen. Mielenkiintoinen havainto oli, että ulkopuolisen 

osaamisen ostaminen tuli esille tärkeänä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen vai-

kuttavana tekijänä. Haastattelussa löytyi ulkopuolisen osaamisen tärkeydelle selkeä 

perustelu; muun muassa tarvittiin lisäosaamista ja henkilöitä viemään eteenpäin tie-

tojohtamisen hanketta, jolla nähtiin olevan selkeä yhteys liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamiseen ja toisaalta ulkopuolista osaamista käytettiin myynnin apuna. Asiat 

tulivat näin esille haastatteluissa: 

”CRM managerikin saatiin ulkopuolelta, pysty auttamaan näissä, aja-

maan ristiin ja vaikka mitä” 

”Osin käytetty ulkopuolisia bookkareja, jotka on ihan … hyviä puheli-

messa” 

Yhdessä yrityksessä nousi esille verkostoitumisen ja sen avaavat mahdollisuudet 

liiketoiminnalle. Yrityksellä on pääsy verkostoitumisen kautta liiketoiminnan kan-

nalta tärkeisiin ulkopuolisiin tietovarastoihin. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus 
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saada ja jakaa tietoa varsinkin verkoston pohjoismaisten jäsenten kesken, sekä 

myös saada uutta liiketoimintaa: 

”Meillä on tätä kautta myös access erilaisiin tietokantoihin, jossa on tosi 

paljon tutkimustietoa.” 

Parhaat käytännöt 

Autetaan asiakasta ja tehdään asiakkaan kanssa yhdessä markkinointi ja myynti-

työtä, jolloin tarkempi kuva asiakkaan tarpeista. Tarkemman tiedon avulla voidaan 

löytää edullisempi ja paremmin asiakkaiden tarpeisiin optimoitu ratkaisu. Lisäksi yh-

teistyön tuloksena voidaan löytää uutta myytävää asiakkaalle. 

 Tiedon suojaaminen 

Tiedon suojaaminen keskittyi asiakkaiden tiedon suojaamiseen. Yksi haastateltava 

mainitsi yhden patentin, muuten haastatteluissa ei noussut esille yritysten oman tie-

don suojaamisen tärkeys. Haastateltavat edustivat tiedon suojauksen osalta kahta 

ääripäätä. Haastateltavista kaksi nosti tiedon suojauksen erittäin tärkeäksi liiketoi-

minnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Kyse on aivan eri liike-

toimialoilla toimivista yrityksistä, mutta kummankin toimintamalli perustuu asiakkai-

den luottamukseen. Kummassakin haastattelussa löytyi kaikki kolme tiedon suo-

jauksen tekijää: kulttuuri, epämuodollinen / muodollinen tiedon suojaus ja tekninen 

suojaus. Toisessa yrityksistä tuotiin esille tasapainottelu yrityksen sisällä hiljaisen 

tiedon jakamisen ja asiakaskohtaisen tiedon suojaamisen välillä.  

Nykyaikaisessa tietoresursseihin perustuvassa yrityksessä täytyy hiljainen tieto le-

vitä, mutta kuitenkin niin että asiakaskohtaiset luottamukselliset tiedot pysyvät var-

masti vain kyseisen tiimin tiedossa. Toisessa ääripäässä omaan liiketoimintaan liit-

tyvään tietoon suhtauduttiin erittäin avoimesti. Erilainen suhtautuminen tiedon avoi-

muuteen näkyi myös haastatteluissa, tosin jako oli erilainen kuin tiedon suojaamisen 

käytännön osalta. Kolmen yrityksen nimen olisi voinut mainita tutkielmassa, kun 



77 

     

taas muiden osalta oli hyvin tarkkaa, ettei yrityksen nimeä mainita, eikä tutkielmassa 

olevan tiedon perusteella ole mahdollista tunnistaa yritystä.  

Haastateltavat kertoivat ja perustelivat tiedon suojaamisen näkökulmaansa muun 

muassa seuraavasti: 

”Uskon että aika laaja-alaisesti pystyn kertoon asioista, että en usko että 

meidän tai siis me ollaan aika huonoja suojelemaan mitään tän tyyppisiä, 

et me koetaan että se on meidän kilpailuetu, mutta ne on niin vaikeita 

asioita, että me pystytään kertoon niistä ihan niin kuin avoimesti että ei 

ne oo sillä tavalla kopioitavissa kuitenkaan" 

”Tietosuoja, hirmu tärkeä asia... Jos tietosuoja katoaisi, niin iso osa liike-

toiminnasta häviäisi.” 

Niissä haastatteluissa, joissa nousi esille tiedon suojauksen kriittisyys, tuli esille 

myös se, että kyseisissä yrityksissä oli kiinnitetty erityistä huomiota siihen, kenellä 

on pääsyoikeus mihinkin tietoon. Yrityksien tiedon suojaamisen ulkoisessa tasossa 

oli myös erittäin isoja eroja. Yksi haastattelu tehtiin haastateltavan ehdotuksesta 

lounasravintolassa, ennen varsinaista lounasaikaa. Vaikka haastattelu tehtiin nurk-

kapöydässä, niin joku sivullinen olisi voinut kuulla osan keskusteluista. Kahdessa 

yrityksessä tehtiin haastattelijalle vierailijakortti, tosin toisessa vierailijakortin teke-

minen tapahtui itsepalveluna. Kummassakin vierailijan oikea identiteetti jäi yrityk-

selle tietoon, toisessa henkilöllisyystodistuksen tarkastamisen kautta ja toisessa au-

tomaatin ottaman valokuvan kautta.  

Kahdessa yrityksestä oli aulahenkilö ottamassa vastaan haastattelijan, yhden yri-

tyksen osalta ei ole varmuutta, koska haastattelu tehtiin helatorstaina, jolloin ei ollut 

normaali miehitys paikalla. Kaikissa yrityksissä haastattelija toimi isäntänä hyvien 

tiedon suojaamisen periaatteiden mukaisesti. Haastattelijan kokemat erilaiset käy-

tännöt eivät niinkään kerro yrityksen tiedon suojaamisen tasosta, vaan siitä että tie-

don suojaamista tehdään hyvin eri lailla. Osassa yrityksiä tiedon suojaamisen toi-

menpiteet käynnistetään vieraan saapuessa yrityksen portille, toisissa halutaan 
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ulospäin antaa avoimen ilmapiirin kuva, mutta se ei tarkoita, etteikö näissäkin yri-

tyksissä tiedon suojaaminen olisi yrityksen määrittelemällä tasolla. 

Parhaat käytännöt 

Tiedon suojaaminen näkyy ulospäin yhtenevänä yrityksen yleisen viestinnän 

kanssa. Kun halutaan antaa kuva korkeasta tiedon suojaamisesta, niin vierailijan 

pitää kokea asia heti tullessaan yrityksen tiloihin. Kun yrityksellä ei ole erillistä vie-

railijoille tarkoitettua tilaa, niin on tärkeä saattaa vierailijaa koko ajan. Näin vieraili-

jalle ei pääse muodostumaan epävarmuutta yrityksen asiakastiedon suojaamisesta.  

 IT-käytännöt 

Tietojohtaminen käytännössä sisältää myös automatisoitua tiedon käsittelyä ja ana-

lysointia. Näin ollen IT on välttämätön osa tietojohtamista ja toisaalta IT-käytäntöjä 

löytyy käytännössä kaikista organisaatiosta. Tätä vasten oli odotettavissa IT:n nou-

seminen esille haastatteluissa. IT olikin esillä useissa yhteyksissä. Kun tarkastel-

laan kahta viitekehyksen tekijää, tiedon hallinta yli sen elinkaaren ja IT:n luotetta-

vuus, niin IT-käytännöt tulivat esille viidessä haastattelussa. IT:n luotettavuus ei 

noussut yhdessäkään haastattelussa esille. Kun ajatellaan tietointensiivisen yrityk-

sen toimintaympäristöä, niin IT:n ongelmat todennäköisesti näkyvät hyvin nopeasti 

ja merkittävästi liiketoiminnassa. Mahdollisesti kaikissa haastatelluissa yrityksissä 

IT:n luotettavuus on niin hyvällä tasolla, ettei sillä nähdä olevan vaikutusta liiketoi-

minnan tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tiedon hallinta yli sen elinkaaren tuli esille sekä tiedon käytettävyys että IT-

järjestelmä lähtöisesti. Hakutoiminnallisuus ja tiedon löytyminen ovat esimerkki IT-

järjestelmälähtöisistä kommenteista. Yksi haastateltava näki tiedon löytymisen eri-

tyisen merkityksellisenä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavana 

asiana: 

”Koko tietopääoma jatkuvasti 10 sekunnin päässä ja kaiken mitä tarvit-

sen, löydän hetkessä.” 
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Toisessa haastattelussa tuotiin esille tiedon käytettävyyden ja ymmärrettävyyden 

merkitys ja tärkeys: 

”Sitten on tämä työkalu, tosi tärkeätä huomata ketterä tapa toimia, nämä 

välineet olisi sellaisia, ettei siltä tule insinööripornoa exceleistä, mistä ku-

kaan ei ymmärrä mitään, vaan tosi kiteytetysti pystytään tuottamaan ne 

tulokset siitä porukalle.” 

Nuo tekijät ovat erittäin tärkeä osa tiedon elinkaaren hallintaa. Mitä tekee tiedolla, 

jota joko ei löydetä tai sitä ei osata tulkita? Tiedon löytymisen haasteen ongelmalli-

suutta lisää myös se, että jollei tieto ole helposti löydettävissä, niin se ettei löydä 

tietoa ei vielä tarkoita, ettei kyseinen tieto olisi saatavilla. Tällöin ei saatavilla olevan 

tiedon etsintään voidaan käyttää paljonkin aikaa. Varsinkin, kun tietointensiivisissä 

yrityksissä on luontevaa, että johtajat itse hakevat tietoa. Haastatteluissa johtajan 

itse tekemä tiedon analysoinnin tarve nousi esille tietoon pohjautuvan johtamisen ja 

oikeiden päätöksien tekemisen näkökulmasta. Tähän liittyen analysointityökalujen 

tarjoama mahdollisuus muuttaa ja tarkentaa tiedon rajausehtoja analysoinnin ai-

kana nousi esille seuraavasti:  

”Tosi hyvin tällä datalla pääsee pureutumaan alas, ihan nimikeryhmät, 

tuote tasolle” 

Tietointensiivisessä ympäristössä toimivien yritysten olisi voinut olettaa nostavan IT-

käytännöt voimakkaammin ja useammasta näkökulmasta esille. Haastatellut yrityk-

set toimivat useilla paikkakunnilla, joka sekin puoltaa IT voimakasta läsnäoloa liike-

toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. On mahdollista, että toimiva IT sulautuu 

muuhun toimintaan niin hyvin, ettei sitä huomata mainita erikseen. 

Parhaat käytännöt 

Tieto on järjestelmässä ja se löytyy nopeasti. Tiedon rakenne ja analysointijärjestel-

mät mahdollistavat johtajan omatoimisesti tutkia ja analysoida tietoa. 
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 Tärkeimmät liiketoimintaan vaikuttavat tietojohtamisen tekijät 

Haastatteluiden loppupuolella kysyttiin haastateltavilta viisi tärkeintä liiketoimintaan 

vaikuttavaa tekijää. Kysymystä ei rajattu tietojohtamiseen. Analysointivaiheessa 

käytettiin samoja tietojohtamisen käytäntöjen tunnistamistekijöitä, kuin haastattelui-

den analyysissä. Analysointikriteeri poikkesi, tässä kriteerinä käytettiin vähintään 

yksi tekijä, haastatteluissa kriteerinä oli vähintään puolet tekijöistä. Taulukossa 7 on 

esitetty, kuinka moneen tutkielman teoreettisen viitekehyksen tietojohtamisen käy-

täntöön vastaukset osuivat. 

Taulukko 7. Käytännöt top 5 liiketoimintaan vaikuttavissa tekijöissä 

Tietojohtamisen käytäntö Lukumäärä 

Esimiestyö ja johtamisen käytännöt 4 

Organisaatiokulttuuri 4 

Henkilöstöjohtamisen käytännöt 3 

Oppimiskäytännöt 2 

IT-käytännöt 1 

Tietojohtamisen organisoituminen 1 

Ulkoisen tiedon hyödyntäminen 0 

Tiedon strateginen johtaminen 0 

Ylimmän johdon sitoutuminen 0 

Esimiestyön ja johtaminen käytäntöjen näkökulma oli mukana neljän vastaajan kaik-

kein tärkeimmät tekijät listalla. Tulos on linjassa muun haastattelun kanssa. Tieto-

johtamiseen liittyvät esimiestyön ja johtamisen käytännöt nousivat esille kaikissa 

haastatteluissa, mutta kriteeri täyttyi neljässä haastattelussa. Myös organisaa-

tiokulttuuri esiintyi neljässä vastauksessa, joka on hieman ristiriidassa haastattelui-

den kanssa. Haastatteluiden perusteella olisi odottanut tämän tietojohtamisen käy-

tännön esiintyvät useammassa vastauksessa. Henkilöstöjohtamisen käytännöt 

esiintyi kolmessa vastauksessa, joka on selvästi enemmän kuin haastatteluiden pe-

rusteella olisi odottanut. Oppimiskäytännöt esiintyi kahdessa vastauksessa, joka 
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vastaa haastatteluiden analyysiä. IT-käytännöt esiintyi yhdessä vastauksessa, joka 

on selkeästi vähemmän, kuin haastatteluiden perusteella olisi voinut odottaa. 

Ulkoisen tiedon hyödyntäminen ja tiedon suojaaminen eivät saaneet yhtään osu-

maa, vaikka haastatteluiden perusteella olisi toisin voinut olettaa. Tiedon strategi-

nen johtaminen, ylimmän johdon sitoutuminen ja työn organisointi eivät myöskään 

saaneet yhtään osumaa, joka on linjassa haastatteluiden kanssa. Näiden lisäksi tie-

tojohtamisen organisoituminen sai yhden osuman, joka on linjassa haastatteluiden 

kanssa. 

Tunnin haastattelun aikana aihetta käsiteltiin usealta suunnalta, kun taas viisi tär-

keintä -kysymys oli hyvin tiivistävä, eikä antanut aikaa käsitellä aihetta eri suunnista. 

Myös analysoinnissa käytettiin eri kriteeriä. Nämä huomioiden haastattelut ja viisi 

tärkeintä -kysymysten vastaukset tukivat pääosin toisiaan. IT-käytännöissä oli mer-

kittävin ero, mutta haastatteluissakaan ei käytetty tiedon hallintaa yli sen elinkaaren 

-termiä, vaan viisi vastausta tulkittiin sisältävän merkittävässä määrin tätä tekijää. 

Myös ulkoisen tiedon hyödyntämisessä oli merkittävä ero, mutta koska se on yrityk-

sen ulkopuolinen tekijä, niin on luonnollista, ettei se ole mukana viisi tärkeintä tekijää 

listoilla. 

 Tietojohtamisen organisoituminen 

Tietojohtaminen ei pääsääntöisesti ollut systemaattisesti organisoitua haastatel-

luissa yrityksissä. Haastateltavista yksi oli sitä mieltä, että tietojohtamisen kokonai-

suuden johtaminen tulee hänelle. Hän oli haastateltavista ainoa, joka toi esille tieto-

johtamisen kokonaisvastuun asettuvan yhdelle henkilölle, mutta toisaalta hänen nä-

kökulmassaan korostui erittäin vahvasti IT ja järjestelmälähtöisyys. Lisäksi kaksi toi-

mitusjohtajaa näki tietojohtamisen kokonaisuuden johtamisen kuuluvan toimitusjoh-

tajalle. Yksi haastatelluista toi esille henkilöstön vastuuttamisen seuraavasti: 

”Johtaminen tiedolla kuvaa miten se on koko firman juttu, eikä vain yhden 

tai kahden ihmisen homma” 
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Haastattelut tukevat sitä näkökulmaa, ettei CKO tyyppistä roolia tarvita. Toisaalta, 

kun huomioi esitetyt viisi vakiokysymystä strategisesta ja operatiivisesta tietojohta-

misesta, niin niistä näkee, että tietojohtamisen ajatusmaailman puolestapuhujalle ja 

sanansaattajalle voisi haastatelluissakin yrityksissä olla tarve. Niissä haastatte-

luissa, joissa haastateltava ei ollut toimitusjohtaja, tuli käsitys, että haastateltavat 

veivät tietojohtamista eteenpäin enemmän oman positionsa näkökulmasta, kuin 

koko yrityksen näkökulmasta.  

Tietojohtamisen organisoituminen oli seitsemässä yrityksessä hyvin hajautunutta. 

Viisi haastateltavaa listasi tietojohtamisesta vastaavat roolit, jolloin eri rooleja tuli 

esille yhteensä toistakymmentä, mikä hyvin kuvaa vastuun jakautumista. Tietojoh-

taminen voidaan nähdä myös matriisimallisena johtamisena, jolloin funktioiden ja 

tietojohtamisesta vastaavan henkilön vastuut olisivat osin päällekkäisiä. Vastaa-

vasti, kuin kontrolleri ja liiketoiminta voivat katsoa ja vastata osin päällekkäin talous-

asioista, mutta aivan eri näkökulmista. 

Tietojohtamisen organisoitumisen eroista eri haastatelluissa yrityksissä kuvaa hyvin 

vastaukset siihen, kuka vastaa henkilöstön johtamisen ja kehittämisen / oppimisen 

käytännöistä. Samoista asioista puhutaan erilaisilla termeillä, kuten henkilöstöjoh-

taminen, ihmiset, kulttuurin ja osaamisen kehittäminen. Useissa vastauksissa mai-

nitaan osana henkilöstöjohtamista myös päivittäistä johtamista tekevät henkilöt ja 

yhdessä myös teknologiavetoisesti CTO (chief technology officer). Esimerkkinä or-

ganisoitumisen hajautumisesta ja päällekkäisyydestä voisi nostaa yhden haastatel-

tavan maininta talouden, henkilöstöhallinnon ja ICT:n rooleista: 

”Pirstaloitunut, kyllä on IC, mutta sekin on vain data ja järjestelmä kul-

malla jotenkin tässä mukana, sitten on talous, tulee joltakin kulmalta ta-

vallaan tulee eurot, asiakkaat, muut sieltä. HR siellä on ihmiset, osittain 

järjestelmät, että aika niin kuin monesta suunnasta tulee käsi sinne hu-

najapurkille, aika monesta eri suunnasta. ICT:kin on musta pelkästään 

vain se tekninen” 
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Kun pohditaan haastatteluja johtamisen strategisen ja operatiivisen tason kautta, 

niin voidaan ajatella, että vähintään toisella näistä tasoista olisi hyvä olla tietojohta-

misen vastuuhenkilö, jotta tapahtuu määrätietoista yritystason tietojohtamisen ke-

hittämistä. Viiden strategisen johtamistason kysymyksen kautta näyttäisi siltä, että 

pääosin haastatelluissa yrityksillä on strategisella tasolla tietojohtamisen kyvyk-

kyyttä, mutta kyvykkyyden tasoa pystyisi vielä merkittävästi nostamaan. Operatiivi-

sella tasolla haastatellut muut kuin toimitusjohtajat olivat selkeästi innoissaan asi-

asta ja vievät tietojohtamista eteenpäin yrityksessään. Mutta koska heidän fokus oli 

joko omassa toiminnassa tai IT:ssä, niin heidän kokonaiskuvansa ei ollut yhtä laaja, 

kuin se miten tietojohtaminen on määritelty tässä tutkielmassa. 

 Yritysanalyysi 

Kaikki haastateltavat näkivät tietojohtamisen olevan tärkeä tekijä liiketoiminnan ta-

voitteiden saavuttamisessa. Kun tarkastellaan tutkielman teoreettisen viitekehyksen 

kautta, niin havaitaan merkittäviä yrityskohtaisia eroja. Kun tarkastellaan käytäntö-

jen tekijät tasoa, niin kuvion 15 mukaisesti osumien keskiarvo oli 6 ja osumien 

määrä vaihteli kahden ja kolmetoista välillä, jota voidaan pitää eritäin merkittävänä 

erona. Kun tarkastellaan käytäntöjen tasolla, niin voi havaita, että yhden organisaa-

tion kohdalla yksikään viitekehyksen käytäntö ei ole tullut tarpeeksi voimakkaasti 

esille, jotta siitä olisi tullut merkintä.  

Haastatteluissa esille tulleiden tietojohtamisen käytäntöjen keskiarvo oli kolme, jota 

voidaan pitää alhaisena määränä, kun kyseessä oli yritykset, joilla pitäisi olla tieto-

johtamisen kyvykkyyttä. On huomioitava, ettei haastattelussa kysytty yrityksen tie-

tojohtamisen kyvykkyyttä, vaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen kannalta 

tärkeitä tekijöitä. Jonka takia oli odotettavissa, ettei kaikkia viitekehyksen käytäntöjä 

tule esille haastattelussa. Kuitenkin se, että yhden haastattelun osalta tulokseksi tuli 

nolla tietojohtamisen kyvykkyyttä ja yksittäisiä tekijöitäkin oli vain kaksi, on huomat-

tavan matala tulos. Eniten tietojohtamista hyödyntävä yritys erottui haastatteluissa, 

kyseisessä yrityksessä tietojohtamista on viety ja viedään eteenpäin useasta suun-

nasta ja heillä on käytössä hyviä tietojohtamisen kulttuuria edistäviä periaatteita, 

kuten selkeä kannustaminen tiedon jakamiseen. 
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Mielenkiintoinen löydös on myös se, että yritykset, joissa on tuotantoa, näkivät tie-

tojohtamisen vaikutuksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen keskimäärin 

tärkeämpänä, kuin yritykset, jotka myivät asiantuntijatyötä. Tiedon merkitys tuotan-

toa omaaville yrityksille on hyvin ymmärrettävissä, mutta tutkielman viitekehyksen 

käytännöt painottuvat ihmisiin liittyviin tekijöihin eivätkä tietoon liittyviin tekijöihin. 

Näin ollen olisi voinut olettaa asiantuntijatyötä myyvien yritysten nostavan eniten 

esille tietojohtamisen käytäntöjä liiketoiminnan tavoitteisiin vaikuttavina tekijöinä. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielmassa haastateltiin kahdeksan yrityksen toimitusjohtajaa, johtoryhmän jä-

sentä tai liiketoiminnasta vastaavaa. Yritysten valintakriteerinä oli, että yrityksien tie-

tojohtamisen taso pitää olla tunnistettu joko kokonaisuus tasolla tai ainakin jollakin 

merkittävällä osa-alueella. Yritysten valinnan lähtökohtana oli aikaisempi tutkimus 

(Hussinki et al. 2017a), josta mukaan tuli viisi yritystä. Toiseksi yrityslähteeksi valit-

tiin Suomen paras työpaikka kilpailun voittajat, joita valikoitui mukaan kaksi. Kol-

mantena näkökulmana haluttiin ottaa tunnistettu vahva tietojohtamisen järjestelmien 

käyttäminen, jota edusti yksi yritys. Haastateltujen vastaukset olivat osaltaan niin 

samansuuntaiset ja toisaalta niin erisuuntaiset, että kahdeksalta haastateltavalta 

saatiin kattava aineisto. 

Haastattelut olivat keskustelunomaisia hyvin avoimia haastatteluja, joissa lähdettiin 

liikkeelle yrityksen tavoitteista ja siitä, mitkä tekijät auttavat näiden tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Haastatteluja ei rajattu koskemaan joitakin tiettyjä tietojohtamisen 

osa-alueita, vaan haastatteluissa keskityttiin niihin tietojohtamisen osa-alueisiin, 

jotka haasteltava nosti esille vastatessaan haastattelukysymyksiin. Näin toimittiin, 

koska kokonaisvaltainen lähestyminen voi tuoda esille näkemyksiä, jotka eivät tulisi 

esille rajatummassa tietojohtamisen käytäntöjen joukossa (Hussinki et al. 2017b, s. 

1598). Haastatteluja ohjasi liitteessä 1 oleva haastattelurunko. Lisäksi vapaamuo-

toisia haastatteluja täydennettiin vakiokysymyksillä.  

Tietojohtamista lähestyttiin haastatteluissa yrityksen tavoitteiden suunnasta. Haas-

tateltavia pyydettiin kertomaan tärkeimmät tekijät liiketoiminnan tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Haastattelija linkitti vastaukset tietojohtamisen käytäntöihin jälkikäteen 

analysointivaiheessa. Haastateltavilta kysyttiin erilliskysymyksinä viisi tietojohtami-

sen strategiseen johtamiseen liittyvää kysymystä sekä viisi tärkeintä asiaa liiketoi-

minnan tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tietojohtamisen organisoitumisesta.  

Haastateltavat näkivät tietojohtamisen tärkeänä liiketoiminnan tavoitteisiin pääsemi-

seen vaikuttavana tekijänä. Tämä tukee aikaisempia tutkimuksia, joissa on selvitetty 
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useiden tietojohtamisen osa-alueiden merkitystä yrityksen suorituskykyyn ja talou-

delliseen tulokseen ja pääosin löydetty positiivinen yhteys (Darroch 2005, s. 104; 

Tanriverdi 2005, s. 324; Marqués & Simón 2006, s. 144, 146; Boumarafi & Jabnoun 

2008, s. 237; Zack et al. 2009, s. 400–401; Joong Kim & Hancer 2010, s. 178–181; 

Andreeva & Kianto 2012, s. 622–625, 629–630; Marouf 2016, s. 158–160, 162–163, 

166–167).  

Haastatteluissa nousi esille yrityksien hyvin erilaiset näkemykset siitä, mitkä tieto-

johtamisen käytännöt vaikuttavat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen ja mi-

ten ne vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Yrityskohtaisiin eroihin vaikutti 

muun muassa liiketoiminnan luonne. Toisille tiedon suojaus oli liiketoiminnan pysy-

misen edellytys, toisilla oli mahdollisuus valita vapaampi lähestyminen oman liike-

toimintatiedon osalta. Toinen selvästi haastatteluissa näkynyt taustatekijä oli yrityk-

sen historia. Mukana oli valmistavan teollisuuden yrityksiä, joissa perinteisesti on 

ollut management tyylinen johtaminen sekä yrityksiä, joissa on esimiehen sijasta 

johtamispalvelut. Yritysten erilaisuus on yksi selittävä tekijä siihen, että yksityiskoh-

taisella tasolla tietojohtamisen vaikutusmekanismi yrityksen tavoitteiden saavutta-

miseen näyttäisi olevan hyvin yrityskohtainen. 

Kun haastatteluja tarkastellaan tutkielman teoreettista viitekehystä vasten, niin saa-

daan merkittäviä eroja siinä, miten haastatellut yritykset näkevät tietojohtamisen 

käytäntöjen vaikuttavan liiketoiminnan tavoitteisiin pääsemiseen. Lisäksi haastatte-

luissa nousi esille, ettei kaikilla haastateltavilla yrityksillä varsinaisesti ole käsitystä 

tietojohtamisen kyvykkyystasostaan. Haastatteluissa tuli myös esille se, että osa 

haastateltavista ei ollut tottunut käyttämään tietojohtaminen termiä.  

Haastatteluaineistosta on analyysin perusteella nostettu merkittävimpiä havaintoja 

taulukossa 8 esitettyyn yhteenvetoon. Mukana on sekä varsinaiseen haastatteluun 

että haastattelussa esitettyihin vakioituihin kysymyksiin liittyviä havaintoja. Seuraa-

vaksi taulukossa 8 olevia havaintoja tarkastellaan aikaisempaa teoriaa vasten. 
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Taulukko 8. Analyysin merkittävimmät huomiot 

 

Teoreettisen viitekehyksen tietojohtamisen käytännöistä strateginen johtaminen eli 

tiedon strateginen johtaminen ja ylimmän johdon tuki käytännöt eivät nousseet esille 

haastatteluissa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavina tekijöinä. 

Tässä on nähtävissä ristiriita Maroufin (2016, s. 158–167) tutkimukseen, jossa to-

dettiin tiedon strategisen johtamisen tekijöiden vaikutus liiketoiminnan suoritusky-
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kyyn. Viiden vakiokysymyksen kautta kysyttiin strategiseen tason kyvykkyyteen liit-

tyviä tekijöitä ja ainakaan näiden kysymyksien valossa kaikilla haastatelluilla yrityk-

sillä ei ole tietojohtamisen strateginen taso kovinkaan vahva. Kuitenkin aikaisem-

massa tutkimuksessa strategisen tason tekijöitä on pidetty tärkeinä tietojohtamisen 

menestystekijöinä (Yew Wong & Aspinwall 2005, s. 75; Du Plessis 2007, s. 91–97; 

Ragab & Arisha 2013, s. 881–882; Anand et al. 2015, s. 53–55, 65). Osana strate-

gisen tason kyvykkyyttä, puolissa yrityksistä todettiin, että ylin johto tarvitsisi lisää 

tietojohtamisen osaamista.  

Ylimmän johdon sitoutumista tietojohtamiseen ei tunnistettu suurimmassa osassa 

haastatteluja. Tämä on osin ristiriidassa sen kanssa, että tietojohtaminen tuotiin 

haastatteluissa esille tärkeänä asiana, koska aikaisempi tutkimus on nostanut ylim-

män johdon tuen tärkeäksi tietojohtamisen tekijäksi (Du Plessis 2007, s. 91–97; 

Ragab & Arisha 2013, s. 881–882; Akhavan & Pezeshkan 2014, s. 23–24; Anand 

et al. 2015, s. 53–55, 65). Tosin vastakkainenkin näkemys löytyy: Joong Kimin & 

Hancerin (2010, s. 178–181) tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä ylimmän johdon si-

toutumisen ja organisaation tuottavuuden välille. 

Leadership tuli vahvasti esille haastatteluissa, joka myös oli olettamus, koska pää-

osa yrityksistä on asiantuntijayrityksiä. Tätä havaintoa tukee myös aikaisempi tutki-

mus. Marqués ja Simón  (2006, s. 144, 146) ovat tunnistaneet yksilöperustaisen 

lähestymisen vaikuttavan yrityksen suorituskykyyn ja leadership on Yew Wongin ja 

Aspinwallin (2005, s. 75) ja Heisigin (2009, s. 26–27) kriittisien menestystekijöiden 

listoilla. Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon johtaminen on tärkeä tietojohtamisen tekijä 

(Du Plessis 2007, s. 96; Ragab & Arisha 2013, s. 881–882). Se ei kuitenkaan nous-

sut esille yhdessäkään haastattelussa. Asiantuntemuksen arvostaminen olisi voinut 

ajatella olevan yhteydessä leadership johtamiseen ja tulevan esille kaikissa haas-

tatteluissa, joissa leadership tuli esille. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan näiden tekijöi-

den esille tuleminen haastatteluissa meni pääosin ristiin. 

Työn organisointi käytännön ei koettu haastatteluissa vaikuttavan liiketoiminnan ta-

voitteiden saavuttamiseen, vain yksi sen tekijä tuli esille yhdessä haastattelussa. 
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Tätä havaintoa tukee Joong Kim ja Hancer (2010, s. 178–181) tutkimus, jossa ei 

löydetty linkkiä vastuuttamisen ja organisaation tuottavuuden välille.  

Henkilöstöjohtamisen käytännön kohdalla henkilöstön merkitys nousi esille, mutta 

esimerkiksi henkilöstöstrategia, jolla on todettu olevan vaikutusta liiketoimintaan  

(Andreeva & Kianto 2012, s. 624–625) (Marouf 2016, s. 163, 166–167) nousi esille 

vain yhdessä haastattelussa. Yksittäisenä tekijänä rekrytointi koettiin auttavan liike-

toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa, tosin haastateltavat nostivat hyvin erilaisia 

syitä esille. Osaamisen nykytilan päivitys olisi voinut ajatella tulevan rekrytoinnin jat-

kona ja osana tietopääoman johtamista (Kianto et al. 2013, s. 116, 118), jotta osaa-

misen kokonaiskuva olisi koko ajan olemassa. Tämä tekijä ei kuitenkaan noussut 

esille yhdessäkään haastattelussa.  

Organisaatiokulttuuri nähtiin hyvin merkittävänä tekijänä liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamisessa. Aikaisemmat empiiriset tutkimukset tukevat tätä näkemystä (Lee 

& Choi 2003, s. 207–208; Yew Wong & Aspinwall 2005, s. 75; Marqués & Simón 

2006, s. 144, 146; Zack et al. 2009, s. 400–402; Joong Kim & Hancer 2010, s. 178–

181; Kamhawi 2012, s. 811–814, 818; Marouf 2016, s. 158–167), kuin myös kirjalli-

suusselvitykset (Du Plessis 2007, s. 91–97; Kazemi & Allahyari 2010, s. 872, 876–

877; Ragab & Arisha 2013, s. 881–882; Anand et al. 2015, s. 53–55, 65). 

Asiantuntijaorganisaatiossa olisi voinut olettaa oppimiskäytäntöjen olevan liiketoi-

minnan kannalta kriittinen asia, mutta haastattelut eivät tukeneet tätä oletusta.  Op-

pimiskäytäntöä ei koettu tärkeäksi tekijäksi liiketoiminnan tavoitteiden saavuttami-

sessa. (Marqués & Simón 2006, s. 144, 146) tutkimuksessa on havaittu jatkuvan 

oppimisen käytännön vaikuttavan liiketoimintaan. Jatkuvan oppimisen kulttuuri tuli 

esille kolmessa haastattelussa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikutta-

vana tekijänä. 

Ulkoisen tiedon hyödyntäminen jakoi haastateltavien mielipiteet. Osalle ulkoisen tie-

don hyödyntäminen oli kriittisessä roolissa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttami-

sessa, osa ei maininnut yhtään tähän liittyvää tekijää. Kirjallisuudessa Zackin et al. 
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(2009, s. 400–402) tutkimus puoltaa ulkoisen tiedon vaikutusta toiminnan suoritus-

kykyyn. Lisäksi Akhavan ja Pezeshkan (2014, s. 23–24) nostavat esille kriittisenä 

epäonnistumisen tekijänä käytettyjen konsulttien osaamattomuuden.  

Myös tiedon suojaaminen jakoi haastateltavat. Kahdelle yritykselle tämä oli hyvin 

tärkeä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttava tekijä. Muut haastatel-

tavat joko eivät nostaneet aihetta esille tai puhuivat avoimuudesta. Tämä ei ole lin-

jassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Hussinkin et al. (2017a, s. 1609) mukaan 

tiedon suojaamisen käytäntö löytyy suomalaisista yrityksistä. Marqués ja Simón  

(2006, s. 144, 146) mukaan positiivinen suhtautuminen tiedon kehittämiseen, siirtä-

miseen ja suojaamiseen vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn. 

IT-luotettavuus ei noussut yhdessäkään haastattelussa esille. Tämä on mielenkiin-

toinen havainto, koska IT on tärkeä osa tietointensiivisessä ympäristössä toimimista 

ja aikaisempi tutkimus linkittää IT:n organisaation tuottavuuteen (Joong Kim & 

Hancer 2010, s. 178–181). Aujirapongpanin et al. (2010, s. 185) mukaan tietojohta-

misen pääperiaatteiden mukaan organisaation on kyettävä hallitsemaan tietoa te-

hokkaasti. Haastatteluissa nousi esille tiedonhallinta yli sen elinkaaren, mutta tiedon 

kokonaishallinnan tärkeys korostui vain yhdessä haastattelussa.  

Tietojohtamisen organisoitumista haastatelluissa yrityksissä voi kuvata erään haas-

tateltavan sanoin ”tietojohtaminen on hyvin hajautunut”. Yhdelläkään haastatelluista 

yrityksistä ei ollut tietojohtamisesta vastaavaa henkilöä. Yhdessä haastatelluista yri-

tyksistä sellainen ehkä nimitetään, kunhan heidän organisaatiouudistus etenee. 

Kaksi toimitusjohtajaa näki tietojohtamisen vastuun olevan toimitusjohtajalla, kun se 

määritellään esitetyssä laajuudessa. Nämä havainnot tukivat Herschelen ja 

Nematin (2000, s. 44–45) näkemystä, että CKO tyyppistä roolia ei tarvita. 

Kun tutkielman tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena, niin huomataan, että vain yh-

dessä haastatelluista yrityksistä tietojohtaminen oli tunnistettu laaja-alaisesti liiketoi-

minnan tavoitteisiin vaikuttavana tekijänä. Keskimäärin haastatelluissa yrityksissä 

nähtiin vain muutaman tietojohtamisen käytännön vaikuttavan liiketoiminnan tavoit-

teisiin pääsemiseen. Tämä on ristiriidassa kirjallisuuden kanssa. Barney (1991, s. 
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114) on jo 1991 nostanut esille tiedon merkityksen potentiaalisena kilpailukykyteki-

jänä. Dayan ja Evans (2006, s. 70) ovat korostaneet tietojohtamisen ja liiketoimin-

nan yhteyttä määrittelemällä tietojohtamisen niin, että se on täysin integroitunut lii-

ketoiminnan tavoitteisiin ja tietojohtamisen tavoitteena on kilpailuedun maksimointi.  

Kun näyttäisi, että tietojohtamisessa on kyse kilpailukyvystä ja taloudellisesta tulok-

sesta, niin yritysten kannattaisi voimakkaammin, kuin haastatteluissa tuli esille, hyö-

dyntää kokonaisvaltaisen tietojohtamisen mahdollisuuksia liiketoiminnan tavoittei-

den saavuttamisessa. Lisäksi tutkielman tulosten perusteella voi pohtia, voiko tieto-

johtamisen tehokkaammalla käytöllä vaikuttaa positiivisesti haastateltujenkin yritys-

ten liiketoimintaan. Haastatteluissa esille tullut kokonaisvaltainen tietojohtamisen 

kehityshanke on hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaiseksi ja kuinka monta 

tietojohtamisen osa-aluetta tarvitaan kokonaisvaltaisessa lähestymisessä. 

Tutkielmassa on esitetty useita haastatteluissa esille nousseita hyviä tietojohtami-

sen toimintatapoja, näiden käyttöönottoa muissa yrityksissä kannattaa vakavasti 

harkita. Varsinkin kokonaisuudet, jossa yhdistetään useita aineettoman pääoman 

resursseja ja tietojohtamisen käytäntöjä, ovat haastavia saavuttaa ilman tietojohta-

misen laajaa näkökulmaa tietopääoman kehittämiseen ja hyödyntämiseen. 

 Jatkotutkimustarpeet 

Tutkielmasta nousi useita jatkotutkimustarpeita esille. Teoria ja tutkielmassa löyde-

tyt havainnot erosivat eniten tiedon strategisen johtamisen ja ylimmän johdon sitou-

tumisen osalta. Aihealueesta nousi esille tutkimustarve näiden tietojohtamisen osa-

alueiden kyvykkyydestä ja siitä, miten kyvykkyyden taso vaikuttaa tietojohtamisen 

vaikuttavuuteen yrityksen suorituskyvyssä.  

Haastatteluissa tuli esille, että eri henkilöt tulkitsevat tietojohtaminen termiä hyvinkin 

eri lailla. Voisi olla mielekästä tutkia, mikä on yleinen käsitys termistä tietojohtami-

nen ja varsinkin, miten yritysten ylin johto termin käsittää. Toinen ylimpään johtoon 

liittyvä jatkotutkimustarve on ylimmän johdon tietojohtamisen tietämyksen taso. 
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Tämä liittyy lähtökohtaan, että ilman riittävää tietojohtamisen ymmärrystä on vaikea 

nähdä tietojohtamisen mahdollisuudet. 

Tietojohtamisen organisoitumiseen liittyen nousi esille se, miten tietojohtamisen ky-

vykkyys ja vaikuttavuus eroavat tietojohtamisen organisoitumisen mukaan: 1) yri-

tyksen johtoryhmässä on tietojohtamisesta vastaava henkilö, 2) tietojohtamisen joh-

taminen on vastuutettu yhdelle henkilölle, 3) tietojohtamisen johtaminen on tietoi-

sesti hajautettu ja 4) tietojohtamista ei ole tietoisesti organisoitu. Sekä jatkona, min-

kälainen rooli ja vastuu on henkilöllä, joka on vastuussa tietojohtamisesta ja miten 

se on vaikuttanut yrityksen muihin rooleihin? 

Haastatteluissa korostui vain hyvin vähän myyjän rooli, vaikka myynti yleensä on 

hyvin tiukasti sidoksissa yrityksen liiketoimintaan. Yhdessä haastattelussa jopa tuo-

tiin esille kilpailija, jolla ei ole yhtään myyjää. Näin ollen nousi jatkotutkimusajatus: 

miten tiedon ja palveluiden merkityksen korostuminen liiketoiminnassa on muutta-

nut myyjän roolia? 

Tietojohtamisenkäytännöt ovat tuoneet uusia tapoja ymmärtää tietoon liittyviä asi-

oita. Liiketoimintajohdolle voi olla hyödyllistä tietää, miten työkaluilla ja käytännöillä 

voidaan edistää yrityksen arvokkaiden tietoresurssien tehokasta johtamista. 

(Hussinki et al. 2017b, s. 1597). Jatkotutkimustarpeena nousi esille tiedon hyödyn-

täminen ja vaikutus yrityksen tuottavuuteen. Lisäksi taloudelliseen tulokseen liitty-

vien tutkimuksien jatkaminen, jotta saataisiin nykyistä monipuolisempi käsitys vai-

kutusmekanismeista.  
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Liite 1. Haastattelurunko 

Haastattelu: 

Tutkimuksen aihe: tietojohtamisen vaikutus liiketoimintaan 
 
Haastattelussa lähestytään tutkimusaihetta liiketoiminnan tavoitteiden ja niihin vai-
kuttavien tekijöiden kautta. 
 
Kysymykset: 
 
Mitkä ovat teidän liiketoiminnan / yritykset tärkeimmät tuotteet ja palvelut? 
 
Mitkä ovat teidän liiketoiminnan / yrityksen tavoitteet? 

• Kirjataan ylös tavoitteet 

 
Mitkä ovat teidän avaintekijät per liiketoiminnan / yrityksen tavoitteet? 

• Käydään läpi per edellisessä kohdassa listatut tavoitteet 

• Kirjataan ylös avaintekijät 

 
Per kirjatut avaintekijät, tekijästä riippuen 

• Miten vaikuttaa 

• Miksi vaikuttaa 

• Voitteko kertoa esimerkkejä 

• Tarkennetaan / varmistetaan linkitys tietojohtamiseen 

 
Tilanteen mukaan täydentävät kysymykset 
 
Kun ajatellaan haastattelussa esille tulleita liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä, niin 
voisitko summata 5 kaikkein tärkeintä tekijää liiketoiminnan näkökulmasta? 
 
Tuleeko mieleen muita tietojohtamiseen liittyviä henkilöitä, kuin haastattelussa on 
tullut esille? 
 
Miten kuvailisitte teidän tietojohtamisen organisoitumista? 


