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1. JOHDANTO 

 

Tämä Pro gradu -tutkielma (myöhemmin myös ”tutkielma”) on toteutettu laadullisia tutki-

musmenetelmiä hyödyntäen Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietojohtamisen ja johta-

juuden maisteriohjelman Pro gradu -tutkielmaprosessin yhteydessä keväällä 2019. 

 

Mielenkiinto valittua aihepiiriä kohtaan ja halu syventää aihepiiriin liittyvää ymmärrystä ovat 

toimineet lähtökohtana tutkielman toteuttamiselle. Tutkielman empiirisen osuuden aikana 

on haastateltu neljää ”substanssiasiantuntijaa” kahdessa it-palvelusektorin organisaa-

tiossa. Haastateltavat henkilöt ovat henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstöhankinnan ja 

operatiivisen toiminnan asiantuntijoita. Haastatteluissa kysyttiin henkilösertifiointien kautta 

tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämisestä asiatuntijoiden edustamissa toiminnoissa. 

Asiantuntijahaastattelut muodostavat tutkimuksen primääriaineiston, johon perustuvia tu-

loksia raportoidaan pääluvusta 5 alkaen. Tuloksien raportoinnissa esitellään aluksi molem-

mat kohdeorganisaatiot erikseen ”yleisellä tasolla”, minkä jälkeen tulokset esitellään tar-

kemmin läpi ”asiantuntijaryhmittäin”. 

 

1.1. Aihepiirin esittely 

 

Tutkielman tarkoituksena on analysoida it-palvelusektorilla toimivia yrityksiä ja selvittää mi-

ten it-palvelusektorin organisaatiot hyödyntävät ”päämiesten” tarjoamien sertifiointijärjestel-

mien (myöhemmin myös ”sertifiointiohjelmien”) kautta tarjolle tulevia henkilösertifiointeja 

(myöhemmin myös ”sertifiointi” tai ”sertifikaatti”) liiketoimintansa kehittämisessä. Tarkaste-

len tutkimuskysymyksiä etupäässä tietojohtamisen teoriaan peilaten, mutta aiheeseen liittyy 

myös muita kiinnostavia näkökulmia (esim. henkilöstövoimavarojen johtaminen), jotka aut-

tavat syventämään olemassa olevaa ymmärrystä. 

 

Henkilösertifiointeja hankitaan sertifiointijärjestelmien kautta, joita välittävät muun muassa 

erilaiset koulutusorganisaatiot. Eri teollisuudenaloilla on erilaisia tarpeita ja esimerkiksi ra-

kennusteollisuuden henkilösertifiointitarpeet poikkeavat it-palvelusektorin vaatimuksista. 

Rakennusteollisuudessa henkilösertifioinnit voivat oikeuttaa ”vaarallisten töiden” tekemi-

sen, kun it-palvelusektorilla ne voivat oikeuttaa huolto- tai asennustoimenpiteiden suoritta-

misen tietojärjestelmälle niin, ettei esimerkiksi valmistajan myöntämä takuu raukea. Eri  

teollisuudenalojen hyödyntämiä henkilösertifiointeja yhdistää se, että niitä käytetään henki-

löstön kehittämiseksi ja ne toimivat työantajalle jonkun kolmannen osapuolen vahvistamana 

osoituksena siitä, että henkilöllä on tiedot ja taidot suoriutua annetusta työtehtävästä.  
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Henkilösertifioinnit voidaan periaatteessa jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat sertifioinnit, joissa kurssin tai muun perehdytyksen jälkeen katsotaan henkilön ”kir-

jaosaamista” tentin tapaan (miten muistaa asioita ulkoa?). Nykyään sertifioinnit mittaavat 

yhä enemmän myös soveltamista (miten osaa?), jolloin on järkevää keskustella myös hil-

jaisen tiedon soveltamisesta. Tämä tutkimus keskittyy toiseen ryhmään. 

 

1.2. Tutkimustarpeen perustelu 

 

Sertifiointijärjestelmien kautta tarjolle tulevat henkilösertifioinnit ovat sekä merkityksellinen 

että ajankohtainen tutkimuksen kohde ja niistä löytyy jonkin verran aikaisempaa tutkimusta. 

Aihepiiriin liittyvää aikaisempaa tutkimusta on tehty muun muassa siitä, miten henkilöserti-

fiointeja voidaan käyttää kyvykkyyksien kehittämisessä. Toinen tutkimus on selvittänyt, mi-

ten it-asiantuntijoiden rekrytoinnista vastaavat hr-asiantuntijat suhtautuvat hakijakandidaa-

teilla oleviin henkilösertifiointeihin verrattuna toisiaan tasapainottaviin koulutustaustaan 

sekä työkokemuksen kestoon. Terveydenhoitopuolella on myös tutkittu aihepiiriä. Eräässä 

terveydenhoitopuolen tutkimuksessa on selvitetty miten henkilösertifioinnit vaikuttavat hoi-

totyön laatuun. Käsittääkseni sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa ei kuitenkaan 

ole tutkittu tähän mennessä organisaatioiden näkökulmasta. 

 

1.2.1. Miksi sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon tutkiminen on rele-

vantti aihe? 

 

Sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämisen tutkimuksen tekee mer-

kitykselliseksi useampikin näkökulma. Sertifioinneista hyötyviä toimijoita on runsaasti, ser-

tifiointeihin liittyy merkittävää liiketoimintaa ja sertifioinneilla voi olla suuri vaikutus joidenkin 

organisaatioiden toimintaan muun muassa kilpailukyvyn muutoksien kautta.  

 

Henkilösertifiointeihin (ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon) liittyvän keskustelun 

tärkeimmät toimijat ovat sertifiointiohjelmia kehittävien päämiesten lisäksi koulutuspalvelu-

organisaatiot, sertifioinnin kohteena olevat yksilöt, työnantajaorganisaatiot sekä viranomai-

nen. Tämä tutkimus keskittyy analysoimaan sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tie-

don hyödyntämistä it-palvelusektorin työnantajan näkökulmasta. 

 

Henkilösertifiointeihin liittyy merkittävää liiketoimintaa, jossa yksittäisen sertifioinnin arvo voi 

olla tuhansia euroja (esim. ITIL® Foundation n. 2000 EUR). On äärimmäisen tärkeää, että 
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sertifiointeihin käytettävä raha hyödynnetään oikein (käytetään oikeiden henkilöiden koh-

dalla, otetaan syntynyt tieto haltuun organisaatiossa, ym.) ja vältetään virheinvestointeja.  

 

Henkilösertifioinneilla voi lisäksi olla suuri vaikutus niitä hyödyntäville organisaatioille ja ne 

voivat aiheuttaa turhia liiketoimintariskejä. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun havai-

taan jonkin viranomaisen edellyttämän henkilösertifioinnin puuttuminen henkilöstöltä (esim. 

pankki, puolustus- ja turvallisuussektori). 

 

1.2.2. Miksi sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon tutkiminen on ajan-

kohtainen aihe? 

 

Sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämisen tutkimus on myös ajan-

kohtainen tehtävä. Muun muassa kilpailun kiristyminen sekä kansainvälistyminen ovat ajan-

kohtaisia ilmiöitä ja sertifiointeja hankkimalla voidaan ehkäistä niistä aiheutuvia kerrannais-

vaikutuksia. Ajankohtaisuutta korostaa lisäksi, että tietovaltaisilla (esim. it-palvelusektori) 

aloilla yksilöihin sitoutunut osaaminen (inhimillistä pääomaa) on jatkuvassa muutoksessa ja 

sertifioinneilla voidaan omalta osaltaan hallita tätä muutosta. 

 

Kotimaisista tietojärjestelmähankkeista voi olla kilpailemassa joukko ulkomaisia toimijoita. 

Kotimaisten it-palvelusektorin organisaatioiden pitää kehittää kyvykkyyksiä järjestelmälli-

sesti, jotta ne pärjäävät kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Kyvykkyyksien kehittämi-

sessä sertifiointijärjestelmien kautta tarjolle tulevat henkilösertifioinnit ovat yksi menetelmä 

muiden joukossa. Asiantuntijoiden osaamisessa tapahtuu muutoksia, johon vaikuttavat toi-

saalta työtehtäviin liittyvä opiskelu mutta myös vapaa-ajalla tapahtuva opiskelu. Osaavat 

työntekijät ovat arvokasta valuuttaa ja organisaatioiden pitää toimia aktiivisesti tällaisten 

työntekijöiden ”liikkuvuuden hankaloittamiseksi”. Osaaminen saattaa siirtyä kilpailijan pal-

velukseen, ellei osaamista kyetä sitouttamaan käytettävissä olevilla menetelmillä. Osaami-

sen sitouttamisessa henkilösertifiointien käyttäminen on myös yksi menetelmä muiden jou-

kossa eli henkilösertifiointeja voidaan hyödyntää muiden kannustimien tapaan. 

 

1.2.3. Aukot nykyisessä tutkimuksessa 

 

Nykyinen valitsemaani aihealueeseen liittyvä tutkimus näyttäisi vastaavan esimerkiksi seu-

raaviin kysymyksiin: A) minkä tyyppisiä henkilösertifiointeja on käytössä, B) missä käyttöyh-

teyksissä henkilösertifiointeja hyödynnetään ja C) minkälaisia vaikutuksia henkilösertifioin-

tien käyttämisellä on. Mielestäni tähän asti tehdyssä tutkimuksessa on monia avoimia 
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kohtia. Itselleni tärkein nykyisestä tutkimuksesta löytyvä aukko liittyy sertifiointien kautta tar-

jolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämiseen. Sertifioinnit ovat malliesimerkkejä hiljaisen 

tiedon syntymisestä, jossa teoreettiseen osaamiseen yhdistyy usein käytännön sovelta-

mista. 

 

Mielestäni laajempi ongelma on, että organisaatiot saattavat ymmärtää henkilösertifiointien 

taloudellisen arvon tiettynä hetkenä (esim. myyntiprojekti, osaamisen kehittäminen ja/tai yl-

läpito), mutta ne eivät välttämättä hyödynnä sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tie-

toa esimerkiksi aineettoman pääoman näkökulmasta. Hypoteesini on, että it-palvelusektorin 

organisaatioissa taltioidaan vain sertifioinnin käyttötarkoitus sekä voimassaoloaika, ja var-

sinainen ”substanssi” jää koulutetun henkilön käyntikortiksi koulutusmateriaaleista lähtien. 

Mielestäni on tärkeää selvittää, hyödynnetäänkö it-palvelusektorin yrityksissä henkilöserti-

fiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa millään tavoin liiketoiminnan kehittämisessä. 

Tähän kysymykseen olen nyt lähtenyt etsimään vastauksia. 

 

1.3. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä henkilösertifiointien hyödyistä ja 

haitoista liiketoiminnalle. Henkilösertifiointeja tarkastelemalla voidaan esimerkiksi varmistua 

rekrytoitavan pätevyydestä rekrytointiprosessin aikana, jolloin vältytään ”väärältä rekrytoin-

nilta”. Haittaa henkilösertifioinneista aiheutuu esimerkiksi, jos työntekijä poistuu kilpailijan 

palvelukseen ennen kuin työntekijälle kustannettu osaaminen on ehditty siirtää oman orga-

nisaation haltuun.  

 

Tutkielman toisena tavoitteena on auttaa ymmärtämään henkilösertifiointien hyödyntämi-

seen ja hallintaan liittyviä haasteita. Hyödyntämisen haasteet voivat liittyä siihen, miten 

työntekijälle henkilösertifioinnin kautta muodostunut hiljainen tieto (Tacit Knowledge) siirre-

tään hallitusti (kodifioidaan) osaksi yrityksen muuta tietämystä. Puutteet organisaation hr-

tietojärjestelmässä voivat olla merkki hallintaan liittyvästä haasteesta, jolloin hr-tietojärjes-

telmä ei esimerkiksi tue henkilösertifiointitiedon kattavampaa dokumentoimista.  

 

Tutkielmalla on lisäksi kaksi muuta tavoitetta: 1) haluan kasvattaa olemassa olevaa ymmär-

rystä henkilösertifiointien todellisesta potentiaalista ja 2) tarjota ajatuksia mahdollisen jatko-

tutkimuksen toteuttamiseksi. 
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1.4. Tutkimuskysymykset 

 

Päätutkimuskysymys: 

Mitä tietojohtamisen käytänteitä it-palvelusektorin yritykset ovat implementoineet niiden 

henkilösertifiointien hyödyntämiseen liittyviin prosesseihin? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

1. Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa (hiljainen tieto) hyödynnetään it-palve-

lusektorin yritysten henkilöstösuunnittelussa? 

2. Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa (hiljainen tieto) hyödynnetään it-palve-

lusektorin yritysten henkilöstöhankinnassa? 

3. Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa (hiljainen tieto) hyödynnetään operatii-

visen johtamisen kautta tapahtuvassa arvon luomisessa ja arvon hankkimisessa? 

 

1.5. Tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

 

Sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon tutkiminen on mielenkiintoinen aihealue. 

Mielenkiintoiseksi aihealueen liittyvän keskustelun seuraamisen tekee se, että henkilöserti-

fioinnit ovat sekä ajankohtainen että merkityksellinen aihealue ja niitä voi tutkia monista 

teoreettisista näkökulmista.  

 

Käytän tutkielmassa kattoteoriana tietojohtamista mutta havaintojeni mukaan aihealue liit-

tyy lisäksi seuraaviin toisiaan tukeviin tieteellisiin keskusteluihin: organisatorisen oppimisen 

keskustelu, aineettoman pääoman keskustelu, henkilöstövoimavarojen johtamisen keskus-

telu, arvon vangitsemisen/luomisen keskustelu sekä operatiivisen johtamisen keskustelu. 

On aivan mahdollista, että löytyy myös muita aiheeseen liittyviä teoreettisia keskusteluita 

teoreettista viitekehystä laajentamaan. 

 

1.5.1. Tietojohtamisen keskeiset näkökulmat ja käsitteet 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tärkein keskustelu kytkeytyy tietojohtamiseen 

(Knowledge Management), jossa on kysymys organisaatioiden johtamiseen liittyvästä mo-

nitieteisestä lähestymistavasta. Tietojohtamisen tarkoituksena on auttaa muodostamaan 

kokonaiskuva organisaation hallussa olevasta tiedosta, jotta se voidaan valjastaa palvele-

maan liiketoimintaa (Laihonen, Hannula, Helander, Ilvonen, Jussila, Kukko, Kärkkäinen, 

Lönnqvist, Myllärniemi, Pekkola, Virtanen, Vuori & Yliniemi 2013, 12).  
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Tietojohtamista voidaan organisoida useilla tavoilla ja yleensä tietojohtamiseen liittyy tieto-

resursseja, tietoprosesseja sekä tietokäytäntöjä. Tärkeimmät tietojohtamiseen liittyvät kä-

sitteet ovat hiljainen tieto (Tacit Knowledge) sekä eksplisiittinen tieto (Explicit Knowledge). 

Henkilökohtaisen vuoropuhelun kautta jaettavaa hiljaista tietoa syntyy soveltamisen kautta 

ja eksplisiittiseksi tieto muuttuu silloin, kun hiljainen tieto kodifioidaan esimerkiksi käyttöoh-

jeiksi (Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka & Von Krogh 2009; Alavi & Leidner 2001). 

 

1.5.2. Organisatorisen oppimisen keskeiset näkökulmat ja käsitteet 

 

Organisatorista oppimista (Organizational Learning) on määritelty eri tavoilla. Määritelmiin 

sisältyy usein organisatorisen oppimisen sysäämä muutos organisaatiossa, joka aiheutuu 

kokemuksien (Experiences) hankkimisesta. Organisatorisen oppimisen keskusteluun tämä 

tutkimus liittyy sen vuoksi, että sertifiointien kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto on yksi tapa 

kehittää organisatorisia kyvykkyyksiä ja aiheuttaa muutoksia organisaatioissa. Kyvykkyyk-

sien kehittäminen (Competence Development) on tarpeellista, jotta organisaatiot pystyvät 

toimimaan tehokkaasti muuttuvassa kansainvälisessä kilpailuympäristössä. (Argote & Mi-

ron-Spektor 2011, 1124) 

 

1.5.3. Aineettoman pääoman keskeiset näkökulmat ja käsitteet 

 

Kolmas keskustelu, johon tämä tutkimus osallistuu, liittyy aineettomaan pääomaan (Intel-

lectual Capital). Aineettomalle pääomalle löytyy myös joukko muita nimityksiä, kuten esi-

merkiksi ”tietopääoma”. Aineeton pääoma jaetaan tyypillisesti kolmeen luokkaan, joita ovat: 

inhimillinen pääoma, suhdepääoma sekä rakennepääoma. Myös sertifioinnit sekä niiden 

kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto liittyvät aineettomaan pääomaan. Tarkemmin määritel-

tynä henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa voidaan pitää inhi-

millisen pääoman alla yksilön osaamiseen liittyvänä substanssiosaamisena, jolla tarkoite-

taan ”oman ammattialan osaamista eli kyseiselle liiketoiminnalle erityistä asiaosaamista”. 

(Lönnqvist, Kujansivu & Antola 2005, 33) 

 

1.5.4. Henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset näkökulmat ja käsitteet 

 

Neljäs keskustelu, johon tämä tutkimus osallistuu, liittyy henkilöstöjohtamiseen. Henkilös-

töjohtamisen tehtävänä on huolehtia, että organisaatioilla on käytettävissä niiden tarvitse-

mat henkilöstöresurssit myös tulevaisuudessa. Tarkemmin määriteltynä tämä tutkimus 

osallistuu henkilöstövoimavarojen johtamisen keskusteluun (Human Resource 
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Management, HRM). Henkilöstövoimavarojen johtaminen on henkilöstöjohtamisen alainen 

käsite, jonka muovautumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa sitoutumisen teoria, moti-

vaatioteoria ja resurssiperustainen teoria (Armstrong & Taylor 2014, 6). Henkilöstövoima-

varojen johtaminen on kiinnostunut henkilöstövoimavarojen määrän sääntelyyn, osaamisen 

varmistamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstön motivaatioon liittyvistä kysymyk-

sistä (Viitala 2007, 21). 

 

1.5.5. Arvon luomisen ja arvon haltuun ottamisen keskustelun keskeiset näkökul-

mat ja käsitteet 

 

Viides keskustelu, johon tämä tutkimus osallistuu, liittyy arvon luomiseen (Value Creation) 

ja arvon haltuun ottamiseen (Value Capture). Arvolle löytyy eri määritelmiä, ja Bowmanin & 

Ambrosinin (2000, 6) mukaan henkilöstön jäsenet ovat avainasemassa uuden ”käyttöarvon” 

luomisessa. Henkilöstön jäsenet luovat uutta käyttöarvoa yhdistämällä hankittuihin resurs-

seihin oman työpanoksensa (Bowman et al. 2000, 8). Arvo voi merkitä eri asioita eri ihmisille 

mutta periaatteessa kysymyksessä voi olla esimerkiksi palvelun laatuun liittyvä kokemus, 

jolloin puhutaan käyttöarvosta. Organisaatiot tyypillisesti joko luovat arvoa tai ovat otta-

massa arvoa haltuun, mutta hyvin usein organisaatiot toimivat jossain välimaastossa. 

 

1.5.6. Operatiivisen johtamisen keskustelun keskeiset näkökulmat ja käsitteet 

 

Kirjallisuuskatsauksen toisessa pääluvussa käydään läpi operatiivisen johtamisen teoriaa. 

Toisessa pääluvussa tutkitaan tarkalleen ottaen sitä, miten sertifiointien kautta tarjolle tu-

leva hiljainen tieto tulee esille arvon luomisen ja arvon haltuun ottamisen näkökulmasta. 

Operatiivisella johtamisella tarkoitetaan organisaatioiden kaikenlaista päivittäistä käytännön 

tekemistä (esim. kannusteiden maksaminen) ja siihen liittyvää johtamistyötä, jonka tarkoi-

tuksen on edistää strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Viitalan mukaan stra-

tegiaa toteutetaan käytännössä henkilöstöpolitiikan keinoin, joka määrittelee ”käytännön 

toiminnan eli operatiivisen tason toimenpiteet sekä vastuut ja aikataulun, jolla strategiaa 

toteutetaan” (Viitala 2007, 62). 

 

1.6. Käytetyt menetelmät 

 

Tämä tutkimus on toteutettu käyttämällä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen 

empiirinen osuus toteutettiin kahdessa it-palvelusektorin organisaatiossa. Kummassakin 

kohdeorganisaatiossa tehtiin kaksi haastattelua, joista ensimmäinen henkilöstöosaston 
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asiantuntijan kanssa (henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöhankinta) ja jälkimmäinen operatii-

visen toiminnan asiantuntijan kanssa. Henkilöstöosaston asiantuntijoilta kysyttiin eri kysy-

mykset kuin operatiivisen johtamisen asiantuntijoilta ja tämän takia myös tuloksia tarkastel-

laan monipuolisemmin. Jokainen haastattelu nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin. 

 

1.7. Tutkimuksen rajaukset 

 

Aihepiiriin liittyvän julkisen keskustelun seuraamisen haasteena on, että samoilla käsitteillä 

puhutaan yhtäältä henkilösertifioineista mutta toisaalta erilaisista tietoliikenteeseen liitty-

vistä ”sertifikaateista” (esim. SSL) ja yritysten laatu- (ISO 9001) sekä ympäristösertifioin-

neista (esim. ISO 14001). Keskityn tutkimuksessa vain it-palvelusektorin käyttämiin henki-

lösertifiointeihin (esim. ITIL® Expert level). Toisen tärkeän rajauksen vuoksi tutkimuksessa 

tarkastellaan vain ns. työantajanäkökulmaa, vaikka henkilösertifioinneista hyötyviä osapuo-

lia on käytännössä enemmänkin. Työnantajanäkökulma tarkoittaa, että tutkimuksessa sel-

vitetään, miten organisaatiot hyödyntävät (hyödyntävätkö?) niillä olevaa henkilösertifiointien 

kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa. 

 

1.8. Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus. Tutkimusta varten on haastateltu tutkimusongel-

mien taustalla olevien aihepiirien asiantuntijoita kahdessa kohdeorganisaatiossa. Haastat-

telut tapahtuivat huhti-toukokuussa 2019 käyttämällä niiden runkona kahta aineistonkeruu-

instrumenttia. 

 

Aineistonkeruuinstrumentti ”AKI1” suunniteltiin henkilöstösuunnittelun ja henkilöstöhankin-

nan tehtävien parissa työskenteleviä haastateltavia varten. Aineistonkeruuinstrumentti 

”AKI2” suunniteltiin operatiivisen johtamisen parissa työskenteleviä haastateltavia varten. 

Aineistonkeruuinstrumentti AKI1:n perusteella saatavat vastaukset auttavat ymmärtämään 

tutkimuskysymyksiä, jotka liittyvät kirjallisuuskatsauksen ensimmäiseen päälukuun. Aineis-

tonkeruuinstrumentti AKI2 perusteella saatavien vastausten perusteella saadut vastaukset 

auttavat ymmärtämään tutkimuskysymyksiä, jotka liittyvät kirjallisuuskatsauksen toiseen 

päälukuun. Molemmissa aineistonkeruuinstrumenteissa on lisäksi samankaltaisia kysymyk-

siä, joilla selvitetään eri vastuualueilla työskentelevien näkemyseroja samoista tutkimuson-

gelmien taustalla vaikuttavista tekijöistä. 
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2. HENKILÖSERTIFIOINTIEN KAUTTA TARJOLLE TULEVAN HILJAISEN TIEDON 

ROOLI HENKILÖSTÖSUUNNITTELUSSA JA HENKILÖSTÖHANKINNASSA 

 

Kirjallisuuskatsauksen muodostavat tässä tutkimuksessa kaksi päälukua, joista ensimmäi-

sessä käsitellään henkilöstöjohtamista, tietojohtamista, organisatorista oppimista, ainee-

tonta pääomaa ja arvon luomista sekä arvon haltuun ottamista. Nämä teoreettiset keskus-

telut liittyvät valitsemaani aihealueeseen ja muodostavat yhdessä tärkeän osan tutkielman 

teoreettista viitekehystä. 

 

Kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen pääluku aloittaa henkilöstöjohtamisen katsauksesta ja 

pyrkii valottamaan henkilöstövoimavarojen suunnittelun (myöhemmin myös ”henkilöstö-

suunnittelu”) sekä henkilöstövoimavarojen hankinnan (myöhemmin myös ”henkilöstöhan-

kintaan” tai ”rekrytointi”) taustoja. Myöhemmin tutkimuksen empiirisessä osiossa sertifioin-

teja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa analysoidaan nimenomaan henkilöstö-

suunnittelun ja henkilöstöhankinnan näkökulmasta.  

 

Kirjallisuuskatsauksen toisessa pääluvussa jatketaan henkilösertifiointien parissa mutta sil-

loin keskitytään henkilösertifiointien aiheuttamiin operatiivisen johtamisen haasteisiin. 

 

Henkilöstöjohtamisen teoriaan tutustumisen jälkeen kirjallisuuskatsauksessa perehdytään 

seuraavaksi tietojohtamisen teoriaan, josta tuttuja käsitteitä ovat muun muassa hiljainen ja 

eksplisiittinen tieto. Hiljainen tieto on yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä käsitteistä ja 

sitä on käytetty muun muassa tutkimusongelman muodostamisessa. Tietojohtamisen teo-

rian jälkeen kirjallisuuskatsauksessa perehdytään aineettomaan pääomaan, johon liittyviä 

käsitteitä ovat muun muassa inhimillinen pääoma, suhdepääoma sekä rakenteellinen pää-

oma. Aineettoman pääoman teorian jälkeen kirjallisuuskatsauksessa perehdytään organi-

satoriseen oppimiseen ja lopuksi arvon luomiseen sekä arvon haltuun ottamiseen. Jokaisen 

edellä kuvatun teoriaosuuden päättää teorian tarkastelu henkilöstösuunnittelun sekä hen-

kilöstöjohtamisen näkökulmasta. 

 

2.1. Henkilöstövoimavarojen johtaminen 

 

Vaikka kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen pääluku keskittyykin henkilöstövoimavarojen 

johtamisen alla tapahtuvaan henkilöstövoimavarojen suunnitteluun ja hankintaan, on silti 

tärkeää ymmärtää, minkälaisen suuremman kokonaisuuden osasista tutkimuksessa puhu-

taan. Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan työtä, jota tehdään sen eteen, että 
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organisaatiossa olisi joka hetki sen toiminnan ja tavoitteiden edellyttämä henkilöstö. Viitalan 

mukaan toiminnan ja tavoitteiden mukaista henkilöstöä luonnehtii, että se on: hyvinvoivaa, 

motivoitunutta ja määrältään sekä osaamiseltaan riittävää työtehtävien suorittamiseksi. (Vii-

tala 2007, 20) 

 

Henkilöstöjohtamisen kenttä sisältää Viitalan mukaan kolme osa-aluetta, joita ovat: henki-

löstövoimavarojen johtaminen (myöhemmin myös ”Human Resource Management” tai 

”HRM”), työelämän suhteiden johtaminen sekä johtajuus. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Henkilöstösuunnittelu sekä henkilöstöhankinta tapah-

tuvat osana henkilöstövoimavarojen johtamisen tehtävä. (Viitala 2007, 20) 

 

2.1.1. HRM-käsiteavaruus 

 

Henkilöstövoimavarojen johtaminen on henkilöstöjohtamisen alainen käsite, jonka muovau-

tumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa sitoutumisen teoria, motivaatioteoria ja resurssi-

perustainen teoria (Armstrong 2014, 6). Henkilöstövoimavarojen johtamiseen yhdistetään 

usein laaja joukko käsitteitä ja lyhenteitä (SHRM, MHRM, E-HRM, ym.), joilla kaikilla on 

jonkinlainen yhteys toisiinsa. Yksi käsitteiden ja lyhenteiden moninaisuuden aiheuttama 

epäselvyys aiheutuu siitä, että henkilöstövoimavarojen johtamisesta käytetään yhä edel-

leen joissain tilanteissa vanhentunutta käsitettä ”henkilöstöresurssien johtaminen” tai vain 

ytimekkäästi lyhennettä ”HR”. Maallikon silmissä asiaa voi sekoittaa myös, että nykyisin 

puhutaan yhä useammin ”strategisesta henkilöstövoimavarojen hallinnasta” eli SHRM:stä, 

joka on ehkä enemmänkin perinteisen henkilöstövoimavarojen johtamisen päälle raken-

nettu moderni kuori.  

 

2.1.2. HRM määritelmiä 

 

Wright & McMahan (1992, 297) mukaan henkilöstövoimavarojen johtamisella tarkoitetaan 

käytäntöjä, joiden avulla henkilöstöä voidaan esimerkiksi ”valikoida, kouluttaa, arvioida ja 

palkita”. Rihanin mukaan HR:ssä (tarkoitetaan myös henkilöstövoimavarojen johtamista) on 

kysymys laajasta joukosta tehtäviä, kuten esimerkiksi ”työntekijöiden rekrytoinnista, koulu-

tuksesta ja kehityksestä, suorituksen arvioimisesta ja kannusteista” mutta myös ns. ”teolli-

sista suhteista”, jotka liittyvät toiminnan tasapainottamiseen ympäristöstä tulevien vaati-

musten (esim. lait, asetukset) kanssa (Rihan 1998, 1). Viitala (2007) on Rihanin kanssa eri 

linjoilla henkilöstövoimavarojen johtamisen määritelmästä. Viitala on jättänyt ”teolliset suh-

teet” pois henkilöstövoimavarojen johtamisen määritelmästä, mutta pitää ”työelämän 
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suhteiden” (Industrial Relations, IR) hoitamista osana laajempaa henkilöstöjohtamisen ko-

konaisuutta (Viitala 2007, 21). Armstrong on esittänyt muita tiivistetymmin, että henkilöstö-

voimavarojen johtamisessa on kysymys asioista, joita henkilöstön kanssa tekemisissä ole-

vat henkilöstöosaston ihmiset sekä liiketoimintaa edustava ”johtajuus” toteuttavat yhteis-

työssä (Armstrong 2014, 5). 

 

Henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvät henkilöstön määrän sääntelyn, osaamisen 

varmistamisen, hyvinvoinnin ja motivaation näkökulmat sekä mahdollisesti myös suoritus-

kykyyn vaikuttaminen mutta myös sellaisia näkökulmia, joita ei useinkaan tule heti ajatel-

leeksi. Eräs vähemmän tunnettu henkilöstövoimavarojen johtamiseen yhdistettävä näkö-

kulma on tietojohtamisen näkökulma, joka keskittyy organisaatioiden ja työntekijöiden väli-

sessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan tiedon luomiseen. 

 

2.1.3. HRM:n tehtävät ja roolit 

 

Henkilöstövoimavarojen johtamisesta vastaavalla henkilöstöhallinnolla (HRM-function, HR-

function) on monia tehtäviä ja rooleja. Henkilöstöhallinnon edustajien tehtäviin kuuluu muun 

muassa tarjota ”näkemyksiä, johtajuutta, neuvoja ja palveluita” henkilöstöön liittyvissä ky-

symyksissä (Armstrong 2014, 38). Henkilöstölähtöiset kysymykset, voivat liittyä esimerkiksi 

operatiivisen johtajuuden haasteisiin. Operatiivisen johtajuuden haasteilla voidaan tarkoit-

taa esimerkiksi sertifiointien suorittamisen perusteella maksettaviin kannustepalkkioihin liit-

tyviä kysymyksiä. Ulrichin (1996, 50) mukaan henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat muun mu-

assa ”liiketoiminnan suunnitteluun, HR-prosessien suunnitteluun ja toimittamiseen, työnte-

kijöiden kuuntelemiseen ja heille vastaamiseen sekä organisatoriseen uusiutumiseen, muu-

tokseen ja muuttumiseen” osallistuminen. Viitalan mukaan henkilöstön hallinnointia tarvi-

taan edelleen ja siihen liittyviä tehtäviä ovat muun muassa: palkkausjärjestelmien luominen, 

koulutusjärjestelmien ylläpitäminen, työsopimuksien laatiminen ja esimerkiksi palkanmak-

susta huolehtiminen (Viitala 2007, 21). 

 

Henkilöstöhallinnon roolina on ensisijaisesti tuottaa ”HR-palveluita”, mutta henkilöstöhal-

linto ottaa aktiivisesti osaa myös muuhun, kuten esimerkiksi osallistavan työympäristön ke-

hittämiseen ja kilpailukyvyn tukemiseen (Armstrong 2014, 38). Armstrongin (2014, 38) mu-

kaan henkilöstöhallinnot ottavat nykyisin aktiivisesti osaa myös organisatorisen tehokkuu-

den ja menestymisen saavuttamiseen. Tehtävät, joiden kautta henkilöstöhallinnot voivat eri 

rooleissa vaikuttaa organisaatioiden toimintaan voidaan jakaa kahteen luokkaan: 1) trans-

formationaaliset tehtävät, 2) transaktionaaliset tehtävät (Armstrong 2014, 38). 
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Transformationaalisilla tarkoitetaan tehtäviä, jotka liittyvät organisatorisen tehokkuuden ke-

hittämiseen ja HR- sekä liiketoimintastrategioiden tavoitteiden linjaamiseen. Transaktionaa-

lisilla tarkoitetaan henkilöstöhallinnon perinteisiin tehtäviin liittyviä aktiviteetteja (palvelun-

tuotantoa), jollaisia ovat vaikkapa palkanmaksusta huolehtiminen tai kouluttamisen ja kehit-

tämisen organisointi. 

 

2.1.4. HRM:n tavoitteet 

 

Henkilöstövoimavarojen johtamisesta vastaavalla henkilöstöhallinnoilla on erilaisia tavoit-

teita ja näitä ovat muun muassa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen tukeminen, or-

ganisaation kulttuuriin vaikuttaminen, organisaation tavoitteiden mukaisten työntekijöiden 

saatavuuden varmistaminen, luottamuksellisen ja positiivisen ilmapiirin luominen sekä eet-

tisten toimintatapojen käyttäminen henkilöstön kehittämisessä. Yksi tärkeimmistä henkilös-

töhallinnon tavoitteista on tukea liiketoiminnan asettamien tavoitteiden saavuttamista, jolloin 

puhutaan organisaation suorituskykyyn vaikuttamisesta. Suorituskykyyn vaikuttamalla voi-

daan saada muutoksia aikaiseksi esimerkiksi asenteisiin ja motivaatioon mutta myös työn 

tuottavuuteen sekä laatuun.  

 

Organisaatiokulttuuriin vaikuttamisessa on kysymys tavoitteesta, jossa halutaan muuttaa 

olemassa olevaa kulttuuria tai vahvistaa jotain olemassa olevan kulttuurin piirrettä. Tavoit-

teiden mukaisten työntekijöiden saatavuuden varmistamisella tarkoitetaan, että henkilöstö-

suunnittelua tehdään parhaiden työntekijöiden hankkimiseksi tulevaisuudessa tai olemassa 

olevan henkilöstön kouluttamiseksi (esim. henkilösertifiointien avulla).  

 

Luottamuksellisen sekä positiivisen ilmapiirin kehittämisellä tarkoitetaan, että työntekijöitä 

kannustetaan yrittämään vaikkei se aina johtaisi kokonaisuuden kannalta positiiviseen lop-

putulokseen (esim. ”fail fast-menetelmä”). Kun organisaatiossa on tavoitteiden mukainen 

luottamuksellinen ja positiivinen ilmapiiri, työntekijöitä saatetaan kannustaa palautteen an-

tamiseen. Eettisiin toimintatapoihin liittyvällä tavoitteella pyritään siihen, että liiketoimintaa 

pyöritetään aina voimassaolevien paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. (Armstrong 

2014, 5) 

 

2.1.5. HRM:n hallinta ja toimittaminen 

 

Henkilöstövoimavarojen johtamista ja palveluiden ”toimitusprosessia” voidaan organisoida 

monella tavalla ja on tärkeää ymmärtää, ettei kysymyksessä ole pelkästään 
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”henkilöstöhallinnon tehtävä”. Henkilöstöjohtamisessa on kysymyksessä joukko proses-

seja, tehtäviä ja järjestelmiä, joiden toimittamisesta ovat vastuussa henkilöstöhallinnon asi-

antuntijoiden lisäksi organisaation johtajuuden parissa työskentelevät henkilöt (johtajat, 

keskijohto, esimiehet). Viitalan määritelmässä johtajuus on mukana henkilöstöjohtamisen 

”yläkäsitteessä” eikä se sisälly henkilöstövoimavarojen johtamisen eli HRM:n ”alakäsittee-

seen” (Viitala 2007, 20). 

 

Kaikilla organisaatioilla ei esimerkiksi organisaation pienuuden vuoksi ole tarvetta keskite-

tylle HR-funktiolle. Niillä organisaatiolla, jotka hyödyntävät keskitettyä HR-funktiota on li-

säksi olemassa strategioita (HR-strategies) ja filosofioita (HR-philosophies) henkilöstöhal-

linnon palveluiden toimittamiseksi. Armstrongin mukaan tällaista systeemien, prosessien, 

rakenteiden ja käyttäytymisten verkostoa kutsutaan niin sanotuksi ”HR-arkkitehtuuriksi”. 

HR-arkkitehtuurin määritelmässä systeemillä (myös ns. ”HR-järjestelmä”) tarkoitetaan sel-

laisia toisistaan riippuvaisia ja toisiaan tukevia aktiviteetteja sekä käytäntöjä, joiden avulla 

voidaan päästä asetettuihin tavoitteisiin. HR-arkkitehtuurin määritelmässä prosesseilla voi-

daan viitata ”työnkiertoon” tai ”suoritukseen perustuvaan palkkaukseen”. Rakenteilla voi-

daan HR-arkkitehtuurin määritelmässä viitata henkilöstötyyppien suhteelliseen jakautumi-

seen organisaation toiminnoissa. Käyttäytymisellä voidaan HR-arkkitehtuurin määritel-

mässä viitata henkilöstön tiedon jakamisen alttiuteen. (Armstrong 2014, 36) 

 

Henkilöstöhallinnon systeemeillä (myös ns. ”HR-systeemillä” tai ”HR-järjestelmällä”) on tär-

keä merkitys henkilöstövoimavarojen johtamiselle. Armstrongin mukaan HR-systeemit ra-

kentuvat HR-strategioista (HR Strategies), HR-menettelytavoista (HR Policies) sekä HR-

käytännöistä (HR Practices) (Armstrong 2014, 36). HR-systeemeihin liittyy myös muita 

komponentteja, joita ovat HR-filosofiat (HR Philosophy), HR-prosessit (HR Processes) ja 

tulokset (Outcomes) (Monks, Kelly, Conway, Flood, Truss & Hannon, 2013, 2). Kuvio 1 

esittää HR-filosofian, HR-käytäntöjen, HR-prosessien, asenteiden ja tuloksien välistä vuo-

rovaikutusta osana henkilöstöhallinnon systeemiä (Monks, et al. 2013, 12).  

 

 

Kuvio 1. HR-filosofia, käytännöt, prosessit ja työntekijöiden tuotokset (Monks et al. 2013, 2). 
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Liiketoimintastrategiat viitoittavat tietä operatiivisille strategioille, jollaisia myös HR-strate-

giat ovat. HR-strategioiden tehtävänä on osoittaa haluttu suunta henkilöstöhallinnon kehi-

tystoimenpiteille (mihin olemme matkalla). HR-menettelytapojen tehtävänä on kertoa, min-

kälaisia toiminta- ja menettelymalleja käytetään päivittäisessä henkilöstövoimavarojen joh-

tamisessa kohteeseen pääsemiseksi. HR-käytännöt pitävät sisällään HR-prosesseja, joi-

den tehtävänä on auttaa työntekijöiden hallinnoimisessa ja kehittämisessä sekä työsuhtei-

den hallinnoimisessa (Armstrong 2014, 36). HR-filosofialla viitataan HR-systeemien taus-

talla vaikuttaviin periaatteisiin (esim. ”vahvista työntekijöiden kyvykkyyksiä” tai ”maksimoi 

työntekijöiden tuottavuus ja tehokkuus”), HR-prosesseilla viitataan HR-käytäntöjen alla vai-

kuttaviin ”aktiviteetteihin” ja tuloksilla tarkoitetaan esimerkiksi muutoksia työntekijöiden 

asenteissa ja käyttäytymisessä, jotka johtuvat HR-systeemin elementtien välisestä vuoro-

vaikutuksesta (Monks et al. 2013, 8). Tämän tutkimuksen näkökulmasta erityisen kiinnos-

tavia elementtejä HR-systeemissä ovat HR-menettelytavat, HR-käytännöt sekä HR-proses-

sit. 

 

2.1.6. HRM- sekä SHRM-näkökulma 

 

Perinteiselle henkilöstövoimavarojen johtamiselle eli HRM:lle on tyypillistä, että siihen liitty-

vät toiminnot ovat kehittyneet toisistaan erillään ja toimintojen välinen koordinaatio on vä-

häistä (Wright et al. 1992, 297). Eristäytyneisyyttä Wright et al. (1992) pitävät ”mikrotason 

näkökulmana”, joka on merkittävin ero strategiseen henkilöstövoimavarojen johtamiseen 

verrattuna. Organisaatioilla on pyrkimys pois mikrotason näkökulmasta kohti ”makrotason 

näkökulmaa”, joka mahdollistaa dynaamisen toiminnan ja nopeamman reagoinnin muutos-

tilanteisiin. Strategisella henkilöstövoimavarojen johtamisella eli SHRM:llä tarkoitetaan 

makrotason näkökulmaa. SHRM:ssä henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvä toiminta 

(kehittäminen ja käyttöön ottaminen) pyritään organisoimaan niin että toiminta on linjassa 

liiketoimintastrategioiden (Business Strategies) kanssa ja myös niin että toiminta tukee lii-

ketoimintastrategioihin liittyvien tavoitteiden saavuttamista (Armstrong 2014, 16). Strategi-

sen henkilöstövoimavarojen johtamisen päämääränä on kehittää organisatorisia kyvykkyyk-

siä (Capabilities), jotta organisaatioilla on paremmat mahdollisuudet selviytyä kilpailussa 

(Armstrong 2014, 18). Kyvykkyyksien kehittämisessä organisaatioiden on varmistettava 

määrältään oikeanlaisen, osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön saatavuus 

sekä näihin henkilöihin kohdistettavien toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus. 

 

Strategisella henkilöstövoimavarojen johtamisella on Armstrongin mukaan kolme päätavoi-

tetta, jotka ovat: vertikaalisen sekä horisontaalisen integraation tukeminen, yhteisen 
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päämäärän esillä pitäminen ja liiketoimintastrategioiden muodostamisen tukeminen. Verti-

kaalisen integraation tukemisella tarkoitetaan, että SHRM:n avulla varmistetaan HR-strate-

gioiden ja liiketoimintastrategioiden yhteensopivuus. Horisontaalisen integraation tukemi-

sella varmistetaan yksittäisten HR-strategioiden keskinäinen yhteensopivuus. Toisella pää-

tavoitteella eli yhteisen päämäärän (suunnan) esillä pitämisellä varmistetaan, että esimer-

kiksi HR-menettelytapojen avulla varmistetaan eri osapuolten (työnantaja, työntekijä, työn-

tekijäryhmät) yhteinen näkemys päämäärästä. Kolmannella päätavoitteella varmistetaan, 

että henkilöstövoimavarojen strategisella johtamisella tuetaan liiketoimintastrategioiden laa-

timista. (Armstrong 2014, 18) 

 

2.1.7. Henkilöstöstrategia 

 

Strategiat vaikuttavat organisaatioissa kolmella tasolla. Strategioita ovat yritysstrategiat, lii-

ketoimintastrategiat ja operatiiviset strategiat. Ylimmällä tasolla hierarkiassa ovat ”yritys-

strategiat”, joiden tehtävänä on määritellä haluttua liiketoimintaympäristöä. Keskimmäisellä 

tasolla ovat ”liiketoimintastrategiat”, jotka määrittelevät miten toimitaan valitussa liiketoimin-

taympäristössä. Alimmalla tasolla ovat ”operatiiviset strategiat”, joita suunnitellaan liiketoi-

mintastrategioiden toteuttamiseksi päivittäisessä työssä. Myös henkilöstöstrategia on toi-

miva esimerkki operatiivisesta strategiasta. Operatiivisen strategian käytännön kysymyksiin 

palataan kirjallisuuskatsauksen toisessa pääluvussa. (Viitala 2007, 61) 

 

 

Kuvio 2. Strategian kolme tasoa (Viitala 2007, 61). 

 

Organisaatiot määrittävät henkilöstöstrategioita, joilla tuetaan liiketoimintastrategioiden to-

teuttamista. Henkilöstöstrategiassa ”otetaan kantaa tarvittavaan osaamiseen, henkilöstön 

Yritys-

strategia

Liiketoimintastrategia

Operatiivinen strategia
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määrään ja rakenteeseen muutamien vuosien aikajänteellä sekä siihen, miten ne aiotaan 

varmistaa”. Osaamiseen liittyvässä tavoitteessa voidaan esimerkiksi ilmaista halu kasvattaa 

jotain uutta osaamista jonkin toisen osaamisen kustannuksella. Määrällisessä ja rakenteel-

lisessa tavoitteessa voidaan esimerkiksi ilmaista halu alentaa henkilöstön kokonaismäärää 

kannattavuusrakenteen parantamiseksi. Vaikka hyvinvointia ja motivaatiota ei erikseen 

mainita henkilöstöstrategian määritelmässä, voidaan niihin liittyvillä tavoitteilla edistää myös 

osaamiseen, määrään ja rakenteeseen liittyviä tavoitteita. Hyvinvointiin liittyvässä tavoit-

teessa voidaan esimerkiksi ilmaista halu parantaa jaksamista, kun on ensin havaittu sairas-

poissaolojen määrän kasvu. Motivaatioon liittyvässä tavoitteessa voidaan esimerkiksi il-

maista halu parantaa motivaation tasoa, kun on ensin havaittu motivaation tason laskua. 

(Viitala 2007, 61) 

 

2.1.8. Henkilöstövoimavarojen suunnittelu 

 

Tässä tutkimuksessa teoreettisen viitekehyksen osia tarkastellaan henkilöstövoimavarojen 

suunnittelun (myöhemmin myös ”henkilöstösuunnittelun”) näkökulmasta. Henkilöstösuun-

nittelu on tärkeä osa organisaatioiden strategista suunnittelua ja siitä käytetään myös nimi-

tystä ”Human Resource Planning”. Viitalan (2007, 50) mukaan henkilöstösuunnittelulla tar-

koitetaan toimintaa, jossa valmistaudutaan tulevaan ja jolla varmistetaan, että organisaation 

tulevaisuutta toteuttamassa on tavoitteiden mukainen henkilöstö. Tulevaisuuteen kohdistu-

vat tavoitteet löytyvät organisaatioiden liiketoimintaa suuntaavista strategioista (Viitala 

2007, 59). Pynesin (2004, 396) mukaan henkilöstösuunnitteluprosessin tehtävä on analy-

soida ja tunnistaa organisaatioiden henkilöstöön liittyvät tarpeet ja saatavuus. 

 

Tavoitteiden mukaisella henkilöstöllä ja tulevaan valmistautumisella tarkoitetaan käytän-

nössä henkilöstön määrään, laatuun ja rakenteeseen liittyviä päätöksiä. Määrällä tarkoite-

taan henkilöstöjoukkoa, joka strategiassa ilmaistulla ajanjaksolla kykenee suoriutumaan 

sille asetetuista tehtävistä. Laadulla tarkoitetaan henkilöstön osaamiseen, koulutukseen ja 

esimerkiksi ikään liittyviä henkilöstöä kuvailevia näkökulmia. Rakenteeseen (kohdentumi-

sen suunnittelu) liittyvät päätökset tarkoittavat esimerkiksi sitä, että ennakoidaan strategi-

assa ilmaistulla ajanjaksolla tiettyjen työtehtävien suorittamisessa tarvittavien ammattiryh-

mien lukumäärien muutoksia. (Viitala 2007, 54) 

 

Määrään, laatuun ja rakenteeseen liittyvät päätökset ovat tärkeitä, koska niillä on vaikutusta 

muun muassa kilpailukykyyn ja kustannusrakenteeseen. Kilpailukyky voi parantua esimer-

kiksi niin, että rekrytoidaan sellaista osaamista, jota ei vielä löydy kilpailijoilta. 
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Kustannusrakenne voi parantua esimerkiksi niin, että pienemmällä mutta osaavammalla 

henkilöstöllä tehdään tehokkaammin samat työt mihin aikaisemmin tarvittiin enemmän hen-

kilöstöä. Henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen lisäksi henkilöstösuunnittelun teh-

tävänä on ottaa kantaa hyvinvointiin ja motivaatioon liittyviin kysymyksiin, jotka vaikuttavat 

esimerkiksi strategian jalkauttamisen tehokkuuteen. (Viitala 2007, 52-54) 

 

Henkilöstön määrään, laatuun ja kohdentumiseen liittyvää päätöksentekoa on tärkeää 

tehdä proaktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Proaktiivisesti toimiminen on hankalaa siitä 

syystä, että muutokset toimintaympäristössä tapahtuvat nopeasti esimerkiksi teknologioi-

den kehittymisen sekä henkilöstön liikkuvuuden vuoksi. Henkilöstösuunnittelun avulla voi-

daan havaita, että strategia tuo mukanaan tarpeen palkata lisää ammattitaitoista työvoimaa 

seuraavien kolmen vuoden aikana, jolloin kysymyksessä on pidemmän aikakehyksen hen-

kilöstösuunnittelun haaste. Lyhyen aikavälin haasteita henkilöstösuunnittelulle aiheuttavat 

erilaiset henkilöstön irtisanoutumisiin liittyvät tilanteet. (Viitala 2007, 56-58) 

 

Sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta tärkein osa-alue henkilös-

tövoimavarojen suunnittelussa on henkilöstön laatuun liittyvät kysymykset, joilla viitataan 

henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen liittyviin kysymyksiin. Koulutukseen ja osaamiseen 

vaikuttamisella tarkoitetaan työntekijöiden hallussa olevan inhimillisen pääoman kehittä-

mistä. Henkilöstösuunnittelun pitää huomioida paremmin myös henkilösertifioinneista tule-

vat vaatimukset henkilöstösuunnittelulle ja katsoa näitä tarpeita sekä lyhyen että pidemmän 

aikaikkunan näkökulmasta. 

 

2.1.9. Henkilöstövoimavarojen hankinta 

 

Teoreettisen viitekehyksen osia tarkastellaan myös henkilöstövoimavarojen hankinnan 

(myöhemmin myös ”henkilöstöhankinta”, ”rekrytointi”) näkökulmasta tässä tutkimuksessa. 

Viitalan mukaan henkilöstöhankinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla organisaa-

tioiden palvelukseen saadaan niiden tarvitsemat henkilöt (Viitala 2007, 100). Beer, Spector, 

Lawrence, Mills ja Walton (1984) ovat tutkineet henkilöstövoimavarojen johtamista ja luoki-

telleet henkilöstövoimavarojen johtamisen tehtäviä (henkilöstöhankinta, ym.). Henkilöstö-

hankinta kuuluu Beer et al. (1984) mukaan luokkaan, jonka tehtävänä on hallita henkilöstön 

sisään, läpi ja ulosvirtausta. Käytännössä henkilöstöhankinnassa on kysymys henkilöstön 

sisään virtauksesta (Inflow), jossa on tärkeää kiinnittää huomiota rekrytointimenetelmiin, 

arviointiin ja valintaan (Beer et al. 1984, 74).  
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Beer et al. (1984) mukaan henkilöstöhankintapäätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia, 

sillä ne vaikuttavat esimerkiksi henkilöstörakenteeseen (istuvuus organisaation tarpeisiin, 

kulttuuriin jne.). Myös Viitalan (2007, 100) mukaan rekrytoinneilla on kauaskantoisia vaiku-

tuksia, sillä rekrytointipäätöksiä tekemällä organisaatiot sitoutuvat pitkäksi ajanjaksoksi 

työntekijöihin ja heillä oleviin kompetensseihin sekä työpanokseen (Viitala 2007, 100). Kau-

askantoisuudella tarkoitetaan myös, että rekrytointipäätöksiä tekemällä organisaatiot ovat 

sitoutuneita pitkäksi ajanjaksoksi (normaali työsuhde) huolehtimaan uusien työntekijöiden 

hyvinvoinnista ja motivoinnista (Viitala 2007, 100). 

 

Rekrytoinneissa on kysymyksessä iso taloudellinen henkilöstöön liittyvä investointi (riski), 

jonka vaikutukset voivat heijastua sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan lyhyellä tai pidemmällä 

aikavälillä. Organisaatioiden on oltava varovaisia rekrytointiprosesseissa, jotta ne voivat eh-

käistä rekrytointeihin liittyviä riskejä. Riskien hallinnassa voidaan esimerkiksi toimia huolel-

lisesti valintakriteereiden laadinnassa. Henkilösertifiointien kautta tarjolle tulevaan hiljai-

seen tietoon liittyy myös suuria riskejä, joiden ehkäiseminen rekrytointiprosessien aikana ei 

ole välttämättä yksinkertaista. Henkilösertifiointi ei ole tae henkilöllä olevasta substanssi-

osaamisesta (hiljaisesta tiedosta) ja paras tapa varmistua henkilösertifiointien kautta saa-

tavasta arvosta/laadusta (arvon haltuun ottaminen) on toimia huolellisesti verifiointiproses-

seissa. (Viitala 2007, 100) 

 

Organisaation visio ja strategia vaikuttavat siihen millaiseksi rekrytointipolitiikka muodostuu 

ja mitä siltä haetaan. Rekrytointipolitiikka säätelee käytännön rekrytointityötä. Viitalan mu-

kaan aikaisemmin rekrytointitarve johtui usein siitä, että haluttiin palkata irtisanoutuneiden 

tilalle uusia työntekijöitä tai nostaa suorituskykyä hankkimalla lisäkäsipareja samojen työ-

tehtävien suorittamiseksi. Nykyisin rekrytointitarpeissa on yhä enemmän kysymys myös 

siitä, että ”organisaatioissa tarvitaan sellaista uutta osaamista, jonka hankkiminen henkilös-

tön kehittämisen keinoin ei ole mahdollista tai tarpeeksi nopeaa”. Henkilösertifiointien kautta 

uutta osaamista voidaan ”tuoda sisään” hyvinkin nopeasti. Tällainen henkilösertifiointi voi 

olla organisaatiolle itselleenkin saavutettavissa henkilöstön kehittämisen keinoin, mutta 

vasta käytännön kokemus (soveltaminen) ratkaisee henkilösertifiointiin liittyvän todellisen 

hyödyn ”aktivoitumisen”. (Viitala 2007, 100) 

 

Mikäli organisaatiossa syntyvää irtisanoutumisista johtuvaa henkilöstövajausta ei voida pai-

kata sisäisin henkilöstöjärjestelyin, pitää seuraavaksi miettiä ulkoista rekrytointia ja tehtävän 

valintakriteereitä. Valintakriteerit jaetaan Viitalan mukaan kolmeen luokkaan, joita ovat: or-

ganisaation valintakriteerit, yksikön valintakriteerit ja tehtäväkohtaiset valintakriteerit. 
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Organisaation valintakriteereillä tarkoitetaan organisaatioiden strategisista päämääristä 

sekä toiminnan luonteesta, kulttuurista ja ilmapiiristä johtuvia valintakriteereitä. Yksikön va-

lintakriteereillä tarkoitetaan valintakriteereitä, jotka huomioivat yksilön ominaisuudet työnte-

kijänä ja uuden työyhteisön jäsenenä. Viimeisenä ryhmänä ovat valintakriteerit, jotka liitty-

vät tehtävän edellyttämiin ominaisuuksiin. Käytännössä rekrytointien pohjana toimivat 

osaamiskartoitukset, joiden tulisi aina olla ajan tasalla. Osaamiskartoituksien ylläpitämi-

sestä vastaa operatiivinen johto. Viitalan mukaan liiketoimintastrategiasta lähteviä osaamis-

kartoituksia tehdään organisaatioissa usein ”koko yrityksen, prosessien, yksiköiden ja teh-

tävien tasolla”. Sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta erityisen 

kiinnostavia osaamiskartoituksia ovat ne, jotka on viety tehtävien asettamien vaatimusten 

tasolle. (Viitala 2007, 101) 

 

2.2. Tietojohtaminen 

 

Organisatorisen tiedon hallinnoimiseksi on kaksi pääasiallista tietojohtamisen strategiaa, 

joita ovat kodifiointi sekä personalisointi (Hansen, Nohria & Tierney 1999, 1-2). Hansen et 

al. (1999, 1) mukaan kodifioinnin strategialla tarkoitetaan, että organisaatioissa olevaa hil-

jaista tietoa ”pyritään kodifioimaan ja tallentamaan tietokantoihin, jolloin se on kenen ta-

hansa saavutettavissa ja käytettävissä organisaatiossa”. Personalisoinnin strategialla tar-

koitetaan, että yksilöt tuottavat vaikeasti kodifioitavaa ”hiljaista tietoa” ja joka on eksplisiitti-

sen tiedon vastakohta. 

 

Kodifioitu tieto on organisaation ”eksplisiittistä tietoa”. Kodifioitua tietoa luonnehtii, että se 

on enimmäkseen alfanumeerisessa (numeroita, kirjaimia) muodossa, jolloin sitä on tekni-

sesti helpompaa käsitellä (tallentaa, uudelleen käyttää, muokata, siirtää, jne.). Nonaka & 

Takeuchi (1995, 98) mukaan eksplisiittistä tietoa voidaan ajatella myös ”muodollisena ja 

systemaattisena tietona”. Teknisten välineiden hyödyntämisellä eksplisiittisen tiedon yhtey-

dessä tarkoitetaan ”tietojohtamisen järjestelmien” käyttämistä (Knowledge Management 

Systems, KMS), jollaisiin kuuluvat esimerkiksi intranetit.  

 

Alavi & Leidner (2001, 111) ovat tutkineet tietojohtamisen järjestelmiä, ja erään näkökulman 

mukaan tietojohtamisen järjestelmät voi erottaa muista it-järjestelmistä siitä, että ne auttavat 

loppukäyttäjiä toisia it-järjestelmiä paremmin tiedon etsimisessä ja keräämisessä (”User As-

similation of Information”). Organisaatiot, jotka hyödyntävät kodifioinnin strategiaa investoi-

vat usein muita enemmän infrastruktuurihankkeisiin (tietoverkot, tietojärjestelmät), panos-

tavat muita enemmän tiedon saatavuuden parantamiseen sekä huomioivat kodifiointiin 
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liittyvät henkilölähtöiset tarpeet myös rekrytointiprosesseissa (Edvardsson 2008, 554). Han-

sen et al. (1999, 3) ovat Edvardssonin kanssa samaa mieltä ja heidän mukaansa kodifioin-

tistrategiaan luottavat organisaatiot investoivat tyypillisesti ”rankasti it-hankkeisiin” sen 

vuoksi, että niillä on halu yhdistää henkilöstöä kodifioitua tietoa hyödyntämällä. Kodifiointi 

on yhdistettävissä eksploitatiivisen oppimisen menetelmään (Exploitative Learning), jossa 

pyrkimyksenä on hyödyntää ennestään olemassa olevaa ratkaisumallia sen sijaan että et-

sittäisiin uusia väyliä ongelmien ratkaisemiseksi (Edvardsson 2008, 554). 

 

Kun asiantuntijat luovat uutta tietoa ja keskittyvät uuden tiedon kommunikoimiseen tiedon 

kodifioinnin sijaan, puhutaan personalisoimisen strategiasta Hansen et al. (1999, 2). Perso-

nalisoimisen strategiassa hyödynnetään ”hiljaista tietoa”. Hiljaista tietoa luonnehtii, että se 

perustuu ”oivalluksiin, intuitioon ja henkilökohtaisiin taitoihin monimutkaisten ongelmien rat-

kaisemiseksi” (Edvardsson 2008, 554). Hansen et al. (1999, 9) mukaan hiljainen tieto on 

”tieteellistä osaamista, käytännön tietotaitoa, teollisuudenalaan liittyviä oivalluksia, liiketoi-

minnallista näkemystä ja teknologista osaamista”. Nonaka et al. (1995, 98) mukaan hiljai-

seen tietoon liittyy ”kognitiivinen ulottuvuus”, joka koostuu niin ”syvällä olevista ajatukselli-

sista malleista, uskomuksista ja näkökulmista, että pidämme niitä itsestäänselvyytenä em-

mekä sen vuoksi kykene niitä artikuloimaan”.  

 

Vaikkei hiljainen tieto esiinny tallennetussa muodossa, voidaan hiljaista tietoa jakaa sosi-

aalisessa kanssakäymisessä ja lopulta siitäkin tulee organisaation eksplisiittistä tietoa tie-

don konvertoitumisen prosessin kautta. Tiedon konvertoitumisessa on käytännössä kysy-

mys hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon välisestä vuoropuhelusta (Nonaka et al. 2009). 

Tiedon konvertoitumista ovat tutkineet muun muassa Nonaka & Taceuchi (1995) ja paras 

tapa hahmottaa tiedon konvertoitumista on tarkastella sitä ns. SECI-mallin (kuvio 3) avulla. 

SECI-mallissa uutta tietoa luodaan nelivaiheisen vuoropuhelun kautta, jonka osia ovat: so-

siaalistaminen (Socialization), ulkoistaminen (Externalization), yhdistäminen (Com-

bination), sisäistäminen (Internalization) (Nonaka et al 1995). 
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Kuvio 3. Tiedon luomisen SECI-malli (Nonaka et al. 1995). 

 

Hiljaisen tiedon jakamiseen liittyviä menetelmiä ovat kaikenlaiset järjestelyt, joissa on li-

sääntynyttä kontekstiin liittyvää dialogia ”ammattitaitoisen ja osaavan” sekä kontekstiin liit-

tyvän ”ammattitaidottoman ja vähemmän osaavan” henkilöstön välillä. Tällainen sosiaalis-

tamisen (Socialization) vaiheeseen liittyvä tilanne voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin 

kun puhutaan oppisopimusjärjestelyistä (esim. ”mestarikisälli periaate), jossa ”kisälli” oppii 

dokumentoimattomia taitoja ”mestarilta”. Japanilainen keittiöosaaminen on hyvä käytännön 

esimerkki mestarikisälli-periaatteeseen pohjautuvasta menettelystä, jossa tulevaisuuden 

mestari aloittaa uransa vanhan mestarin liikkeitä seuraten. Personalisointi on yhteydessä 

eksploratiivisen oppimisen (Explorative Learning) menetelmään, jossa ”oppiminen yhdiste-

tään monimutkaisiin hakuihin, perustutkimukseen, innovointiin, riskien ottamiseen sekä ren-

nompaan kontrollointiin” (Edvardsson 2008, 554). 

 

Myös henkilöstövoimavarojen johtamisessa eli HRM:ssä käsitellään hiljaiseen ja eksplisiit-

tiseen tietoon liittyviä kysymyksiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka 

sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa hyödynnetään it-palvelusektorin yrityk-

sissä henkilöstövoimavarojen suunnittelussa sekä hankinnassa. Henkilöstövoimavarojen 

suunnittelu sekä hankinta ovat niin kutsuttuja HRM-käytäntöjä (myös ”HR-käytännöt”), joita 

ohjaavat HR-politiikat sekä HR-menettelytavat. Muistin virkistämiseksi henkilöstövoimava-

rojen suunnittelulla tarkoitetaan varautumista henkilöstöön liittyviin tarpeisiin (määrä, osaa-

minen, ym.) lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Henkilöstövoimavarojen hankinnalla tarkoi-

tetaan niitä toimenpiteitä, jotka liittyvät rekrytointiprosesseihin (kandidaattien valintakriteerit, 

ym.). 

 

  



27 

 

2.2.1. Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja tietojohtaminen 

 

Kaikissa organisaatioissa pitää tehdä jossain vaiheessa henkilöstövoimavarojen suunnitte-

lua. Suuremmissa organisaatioissa henkilöstösuunnitteluun voidaan panostaa enemmän 

mutta myös pienissä yrityksissä se on tärkeä henkilöstöjohtamisen osa-alue. Henkilöstövoi-

mavarojen suunnittelu on tulevaisuuden ennakoimista ja varautumista tulevaisuudessa ta-

pahtuviin henkilöstöön liittyviin muutostarpeisiin (Viitala 2007, 50). Henkilöstöön liittyviin 

muutostarpeisiin varautuminen ja muutosten ennakoiminen on tärkeää, sillä nykyisin muu-

tokset toiminta- ja kilpailuympäristössä tapahtua nopealla syklillä. Esimerkiksi it-palvelusek-

torilla teknologiset muutokset leviävät nopeasti ja voivat aiheuttaa äkillisiä paineita uuden 

osaamisen hankkimiseksi. Henkilöstösuunnitelmien laatimiseen osallistuvat organisaa-

tioissa kaikki ”toiminnallisessa vastuussa” olevat henkilöt ja niiden lähtökohtana pidetään 

liiketoimintasuunnitelmia sekä liiketoimintasuunnitelmia tukevia muita aikomuksia (Viitala 

2007, 54-55). 

 

Henkilöstösuunnittelun tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että organisaation tulevai-

suutta rakentamassa on strategiassa asetettujen tavoitteiden mukainen määrä toteuttajia. 

Määrän lisäksi henkilöstösuunnittelun on tärkeää huomioida, että toteuttajilla on oikeaa 

osaamista, riittävä motivaatio ja että he voivat hyvin. Viitalan mukaan henkilöstösuunnitte-

lun tehtäviin kuuluu myös henkilöstöön liittyvien kulujen ennakointi ja säätely sekä erilaisten 

henkilöstön muodostamiseen, valintaan ja johtamiseen liittyvien menettelytapojen kehittä-

minen. Hiljaisen tiedon hyödyntämisen näkökulmasta tärkein tehtäväkokonaisuus on oi-

kean osaamisen varmistaminen. Oikeaan osaamiseen liittyvällä hiljaisen tiedon hyödyntä-

misellä voidaan tarkoittaa, että varaudutaan etsimään sellaista osaamista, jolla on kyky ja 

halu ilmaista hiljaista tietoa substanssiosaamisen käyttämisen yhteydessä, mikäli se on tu-

ettu strategia. (Viitala 2007, 50) 

 

Henkilöstösuunnittelun keskeisiä toimintoja ovat henkilöstön määrään, laatuun ja kohden-

tumiseen liittyvät toimenpiteet. Viitalan mukaan muiden tehtäviensä lisäksi henkilöstösuun-

nittelu tuottaa muun muassa seuraavia organisaation ohjaamista hyödyttäviä tietoja: työvoi-

man lisäämistarpeet, työvoiman vähentämistarpeet, osaamisen hankinta- ja kehittämis-

suunnitelmat, tehtävien sijoitus- ja muutossuunnitelmat, sijais- ja varamiessuunnitelmat, 

seuraaja- ja urasuunnitelmat, henkilöstökustannuslaskelmat, toimintasuunnitelmat hyvin-

voinnin edistämiseksi ja henkilöstön kehittämistarpeet. Kaikissa näissä tilanteissa pitää 

miettiä myös tietojohtamisen tarpeita ennen kuin mitään muutoksia voidaan toteuttaa. (Vii-

tala 2007, 54-55) 
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Hiljaisen tiedon hyödyntämisen näkökulmasta tärkein toimintokokonaisuus ovat henkilöstön 

laatuun liittyvät kysymykset. Henkilöstön laadulla tarkoitetaan Viitalan (2007, 54) mukaan 

”henkilöstön osaamista, koulutusta, ikää, henkilöstö- tai ammattiryhmää, työsuhteen muo-

toa, sukupuolijakaumaa ja muita sellaisia asioita, jotka luonnehtivat henkilöstöä muusta kuin 

määrällisestä näkökulmasta” (Viitala 2007, 54). Osaaminen on tärkeä laatuun liittyvä kehit-

tämisen kohde ja siinä organisaatioiden pitää huomioida uudet ja vanhat työntekijät. Kun 

huomioidaan uudet työntekijät, on tärkeää varmistaa tulevien rekrytointiprosessien aikana, 

että henkilö täyttää organisaation tietojohtamisen strategian asettamat vaatimukset (mikä 

se on, onko sitä?).  

 

Hansen et al. (1999, 3), mukaan henkilöstövoimavarojen hallinnan näkökulmasta on tär-

keää huomioida rekrytointistrategiassa uusien työntekijöiden kohdalla, että palkataan hen-

kilöitä, jotka ”pitävät ongelmanratkaisusta ja sietävät epäselvyyttä”. Kun huomioidaan ole-

massa olevat työntekijät, niin on tärkeää, että tulevaisuuden kehitystoimenpiteet ovat myös 

linjassa organisaation tietojohtamisen strategian kanssa (mikä se on, onko sitä?). Hiljaisen 

tiedon hyödyntämisen näkökulmasta olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen 

voi esimerkiksi tarkoittaa, että siirretään painopiste (pois kodifioinnin strategiasta) perso-

noinnin strategiaan ja tarjotaan parempia verkostoitumisen mahdollisuuksia. Verkostoitumi-

nen luo paremmat edellytykset hiljaisen tiedon jakamiselle (sosiaalisaalistaminen) ja hiljai-

sen tiedon jakaminen tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet keskittyä innovointiin. 

 

2.2.2. Henkilöstövoimavarojen hankinta ja tietojohtaminen 

 

Hiljaisen tiedon käyttöä henkilöstövoimavarojen hankinnassa on tärkeää tutkia, koska hil-

jaisella tiedolla on merkitystä organisaatioiden kompetensseille ja kompetenssien hyödyn-

tämisen kautta kilpailukyvyn kehitykselle. Kompetensseihin hiljainen tieto vaikuttaa sitä 

kautta, että organisaatioille saattaa tulla (tai niillä saattaa olla) sellaista hiljaista tietoa, joka 

mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämisen. Kilpailukykyyn hiljai-

nen tieto vaikuttaa sitä kautta, että organisaatioille saattaa tulla (tai niillä saattaa olla) sel-

laista hiljaista tietoa, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa tuotteiden ja/tai palveluiden 

kehittämiseen liittyviä prosesseja (esim. tehokkuuden tai laadun parantaminen). 

 

Strategia ja visio säätelevät organisaatioiden rekrytointipolitiikkaa ja liiketoiminnan tavoit-

teista riippuu minkälaista henkilöstöä (määrä, osaaminen, ym.) ollaan milläkin hetkellä 

hankkimassa. Liiketoimintastrategia saattaa esimerkiksi ilmoittaa, että seuraavan kolmen 

vuoden kuluessa siirrytään käyttämään koneoppimista hankintaprosessien tehostamiseksi, 
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jolloin tämä tieto toimii ”triggerinä” koneoppimisen teknologiaa ymmärtävän osaamisen 

hankkimiseksi. Henkilöstövoimavarojen hankintaa tehdään yleensä ensin organisaatioiden 

sisältä käsin mutta jossain vaiheessa hakua laajennetaan ulkopuolisiin lähteisiin. Ulkopuo-

listen lähteiden käyttäminen on tärkeää siksi, että mahdollisuudet löytää erityisosaamista 

olemassa olevan henkilöstön joukosta ovat alhaiset. Mahdollisuudet uudenlaisen osaami-

sen löytämiseksi ovat alhaiset etenkin silloin, kun puhutaan ”eksploitatiiviseen kodifiointi-

strategiaan” keskittyneestä organisaatiosta. (Viitala 2007, 105) 

 

Tietojohtamisen strategioiden näkökulmasta organisaatioilla on kaksi menetelmää hankkia 

osaavaa (organisatorinen sopivuus) henkilöstöä ja molemmilla menetelmillä on vaikutusta 

hiljaisen tiedon hyödyntämiseen. Mikäli organisaatiossa tuetaan eksploitatiivista kodifiointi-

strategiaa, pitää myös hankittavalle henkilöstölle asettaa tätä näkökulmaa tukevia valinta-

kriteereitä. Mikäli organisaatiossa tuetaan eksploratiivista personalisointistrategiaa, hakijan 

ei silloin odoteta hallitsevan tiedon tallentamiseen, hakemiseen ym. liittyviä menetelmiä, 

vaan hakijalta odotetaan paljon enemmän monimutkaisten ongelmien ratkaisukykyä, luo-

vuutta, innovatiivisuutta, riskinottokykyä ym. Henkilöstön hankintaan liittyvässä päätöstilan-

teessa on tärkeää, että liiketoiminta varmistaa heti rekrytointiprosessin alkuvaiheessa min-

kälaista ”strategiaprofiilia” ollaan täyttämässä ja minkälainen ”osaamisprofiili” haettavalta 

pitää löytyä. (Viitala 2007, 100-101) 

 

Henkilöstövoimavarojen hankinnan lähtökohtana käytetään usein osaamis- eli kompetens-

sikartoituksia (osaamisprofiili), joiden tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa rekrytointi-

prosesseja. Osaamiskartoituksissa on useita tasoja (organisaatiotaso, yksikkötaso, tehtä-

vätaso), mutta tietojohtamiseen liittyvät vaatimukset voivat olla yhteydessä sekä yksikkö- 

että tehtäväkohtaisiin kriteereihin. Yksikkökohtaisissa osaamiskartoituksissa voidaan esit-

tää vaatimuksia, jotka tukevat organisaatiossa käytössä olevia tietojohtamisen strategisia 

tarpeita. Tehtäväkohtaisissa osaamiskartoituksissa voidaan kuvata yksityiskohtaisesti min-

kälaisia henkilökohtaisia valmiuksia tehtävässä menestyminen edellyttää (esim. vaaditaan 

henkilösertifiointi X). Osaamiskartoituksissa olevien tietojen pitää olla ajan tasalla. (Viitala 

2007, 101) 

 

Viitalan mukaan hyviä valintakriteeriluokkia rekrytointiprosesseissa ovat muun muassa: 

koulutus, aikaisempi työkokemus, erityiset taidot, kyvyt, fyysiset edellytykset, asenteet, kiin-

nostuksen kohteet, persoonallisuuden piirteet ja olosuhteet (Viitala 2007, 102). Tietojohta-

misen tarpeiden näkökulmasta tärkeitä valintakriteeriluokkia ovat ”asenteet” sekä ”persoo-

nallisuuden piirteet”. Asenteet ja persoonallisuuden piirteet voivat yhdessä kertoa 
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enemmän siitä, miten henkilö sopisi tukemaan organisaation tietojohtamisen strategiaa. 

Sertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta ”erityiset taidot” 

ovat tärkeä valintakriteeriluokka. Viitalan mukaan erityisiä taitoja luonnehtii, että niissä rek-

rytoitavalta henkilöltä löytyy jokin erityinen taito kuten esimerkiksi ohjelmiston hallinta tai 

joku muu vastaava. Myös sertifioinnit saattavat olla merkki ohjelmiston hallintaa vastaa-

vasta osaamisesta. (Viitala 2007, 102) 

 

Viitalan mukaan uuteen työtehtävään valittavalta odotetaan, että pian valinnan jälkeen hä-

nen havaitaan ”suoriutuvan hyvin työstä, kykenevän kehittämään sitä ja itseään, sopeutu-

van nopeasti organisaatioon ja ruokkivan positiivisella tavalla sen kulttuuria ja ilmapiiriä” 

(Viitala 2007, 100). Kun uusi henkilö palkataan organisaatioon ja vielä koeajan jälkeen hä-

nen työpanokseensa ollaan tyytyväisiä, tulisi viimeistään silloin aloittaa tiedon siirto uudelta 

henkilöltä organisaation haltuun (kodifiointi). Kun siirretään tietoa henkilöstöltä organisaa-

tion haltuun, tarkoitetaan silloin inhimillisen pääoman siirtämistä organisaation rakennepää-

omaksi (Lönnqvist et al. 2005, 31). 

 

2.3. Aineeton pääoma 

 

Aineettomalla pääomalla (myös ”tietopääoma”) tarkoitetaan asioita, jotka vaikuttavat orga-

nisaatioiden arvonmuodostukseen ja joiden avulla organisaatiot voivat erottautua kilpai-

lussa. Erityisen suuri merkitys aineettomalla pääomalla on tietointensiiviselle teollisuudelle, 

johon myös tämän tutkimuksen kohteena olevat it-palvelusektorin organisaatiot kuuluvat 

(Lönnqvist et al. 2005, 11).  

 

Aineetonta pääomaa voidaan kuvata monella tavalla ja perinteisesti se jaetaan kolmeen 

luokkaan, joita ovat: inhimillinen pääoma, suhdepääoma sekä rakennepääoma (TAU-

LUKKO 1.). Tarkemmin määriteltynä henkilösertifiointeja voidaan pitää inhimillisen pää-

oman alla yksilön osaamiseen liittyvänä ”substanssiosaamisena”, jolla tarkoitetaan ”oman 

ammattialan osaamista eli kyseiselle liiketoiminnalle erityistä asiaosaamista” (Lönnqvist et 

al. 2005, 33). Organisaatiot eivät omista inhimillistä pääomaa, vaan se on yksilöiden hal-

lussa olevaa tietoa, joka kulkee yksilöiden mukana iltapäivällä töistä kotiin ja työantajaa 

vaihdettaessa organisaatiosta toiseen. Jotta organisaatiot voisivat paremmin hyötyä sertifi-

ointien kautta tarjolle tulevasta hiljaisesta tiedosta, pitää hiljaisen tiedon siirtyä toisen hen-

kilön osaamiseksi erilaisen vuoropuhelun kautta tai kodifioimalla osaksi rakennepää-

oman ”dokumentoitua tietoa”. 
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TAULUKKO 1. Aineettoman pääoman osa-alueet (Lönnqvist et al 2005, 31). 

Inhimillinen pääoma Suhdepääoma Rakennepääoma 

 osaaminen 

 henkilöominaisuudet 

 asenne 

 tieto 

 koulutus 

 suhteet asiakkaisiin 

 suhteet muihin sidosryhmiin 

 maine 

 brändit 

 yhteistyösopimukset 

 arvot ja kulttuuri 

 työilmapiiri 

 prosessit ja järjestelmät 

 dokumentoitu tieto 

 immateriaalioikeudet 

 

Edvinssonin ja Sullivanin määritelmän mukaan aineettomalla pääomalla tarkoitetaan tietoa, 

joka voidaan konvertoida arvoksi (Edvinsson & Sullivan, 1996, 358). Myös henkilösertifioin-

tien kautta tarjolle tulevassa hiljaisessa tiedossa on kysymys tiedosta, joka voidaan konver-

toida arvoksi. 

 

Organisaatioiden resurssit jaetaan fyysisiin sekä aineettomiin resursseihin ja niiden lisäksi 

saatetaan puhua taloudellisista resursseista. Fyysisiä resursseja ovat muun muassa koneet 

ja kalusto. Aineettomia resursseja ovat esimerkiksi osaaminen, suhteet asiakkaisiin, arvot 

sekä kulttuuri. Taloudellisia resursseja ovat käteinen, sijoitukset sekä lainat. Aineetonta 

pääomaa löytyy kaikista organisaatioista mutta käytännössä vain osa aineettomasta pää-

omasta voi yhdellä kertaa tukea annettuja arvolupauksia esimerkiksi valitun strategian ja/tai 

aineettoman pääoman dynaamisuuden vuoksi. Aineettoman pääoman erät ovat keskinäi-

sessä vuorovaikutuksessa sekä vuorovaikutuksessa fyysiseen pääomaan muodostaen 

”ydinkyvykkyyksiä”, jotka auttavat organisaatioita niiden ”ydintehtävien” suorittamisessa. 

Kuviossa 4 on esitetty aineettoman pääoman vaikutus organisaation arvolupauksen toteut-

tamiselle. (Marr 2008, 8) 
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Kuvio 4. Aineettoman pääoman vaikutus arvolupaukselle (Marr 2008, 8). 

 

Aineettoman pääoman rakenteen kuvaamiseksi löytyy useita malleja ja aineettoman pää-

oman rakenteen ymmärtäminen on edellytys sen kehittämiselle ja johtamiselle (Lönnqvist 

et al. 2005, 24-30). Aineettoman pääoman rakennetta kuvaavia malleja ovat muun muassa 

Edvinssonin ja Malonen ”Skandia-malli”, Sveibyn ”Intangible Assets Monitor” ja Schiumanin 

& Marrin ”Knowledge Assets Map”. Tämän tutkimuksen aihepiiriä tarkastellaan it-palvelu-

sektorin yrityksissä myös Skandia-mallia hyödyntäen (Edvinsson & Malone, 1997). 
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Kuvio 5. Organisaation älyllisen pääoman muodostuminen (Edvinsson & Malone, 1997). 

 

Keskeisimpiä kysymyksiä aineettoman pääoman hallinnassa ovat Lönnqvist et al. (2005, 

12) mukaan: millaista aineetonta pääomaa organisaatioista löytyy, miten aineetonta pää-

omaa kehitetään ja/tai hankitaan lisää, miten aineetonta pääomaa hyödynnetään liiketoi-

minnassa, miten aineettoman pääoman hyödyntämistä ja kehittämistä ohjataan. Marr on 

tutkinut aineettoman pääoman hyödyntämisen mahdollisuuksia organisaatioissa ja hänen 

mukaansa aineettoman pääoman hallinnassa on viisi vaihetta, joita ovat: aineettoman pää-

oman tunnistaminen, arvon lähteiden strategiakartalle sijoittaminen, aineettoman pääoman 

mittaaminen, aineettoman pääoman johtaminen, aineettoman pääoman raportointi (Marr 

2008, 7).  

 

Aineettoman pääoman tunnistamisessa on tärkeää löytää aineeton pääoma, joka auttaa 

saavuttamaan organisatorisia tavoitteita ja tässä voidaan käyttää apuna aineettoman pää-

oman jaottelun malleja (Marr 2008, 7). Marrin (2008, 9) mukaan on tärkeää tunnistaa yksit-

täisten arvonlähteiden tärkeys strategian toteuttamiselle sekä ymmärtää näiden resurssien 

”vahvuus”. Resurssi voi olla tärkeä voimassa olevalla strategiakaudella, mutta vähemmän 

tärkeä jo seuraavan strategiakauden aikana. Resurssin vahvuudella tarkoitetaan, että heik-

koja resursseja pitää mahdollisesti vahvistaa ja liiaksi vahvistuneita heikentää.  

 

Arvon lähteiden strategiakartalle sijoittamisella on kaksi tarkoitusta: varmistaa että strategia 

on ehjä arvon lähteiden näkökulmasta, varmistaa arvon lähteistä kommunikoiminen osana 

Markkina-arvo

Taloudellinen 
pääoma

Älyllinen 
pääoma

Inhimillinen 
pääoma

Rakenteellinen 
pääoma

Asiakaspääoma
Organisatio-
naalinen 
pääoma

Innovaatio-
pääoma

Prosessi-
pääoma
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strategiaa (Marr 2008, 10). Arvon luomisen karttaan liittyy kolme osa-aluetta: ”arvonluonti”, 

”ydintehtävät” sekä ”avainresurssit”. Arvonluonnilla tarkoitetaan muun muassa organisaa-

tioiden ”tarkoitusta, rooleja ja suoritteita”. (Marr 2008, 10-15)  

 

Ydintehtävillä tarkoitetaan asioita, joita muita paremmin toteuttamalla organisaatiot voivat 

luoda arvoa sekä kilpailuetua ja jotka ovat yhteydessä ydinkyvykkyyksiin. Avainresursseilla 

tarkoitetaan asioita, jotka mahdollistavat ydintehtävien kehittämisen ja arvon luomisen. 

(Marr 2008, 10-15) 

 

Avainresursseilla tarkoitetaan aineetonta pääomaa. Aineettoman pääoman mittaaminen on 

vaihe, jossa kehitetään aineettoman pääoman mittareita ja mitataan yksittäisiä aineettoman 

pääoman eriä. Aineettoman pääoman mittaamisen tarkoituksena on tuottaa päätöksente-

koa tukevaa informaatiota ja siinä voidaan käyttää apuna muun muassa erityisiä avainsuo-

rituskykykysymyksiä (Key Performance Questions, KPQ) ja niihin liittyviä indikaattoreita. 

Aineettoman pääoman mittaaminen toimii edellytyksenä aineettoman pääoman johtami-

selle, sillä kuinka muuten organisaatioissa voidaan johtaa asioita, joiden lähtötasoista tai 

muutoksista ei ole mitään havaintoa. (Marr 2008, 10-15) 

 

Viimeinen vaihe aineettoman pääoman hallinnassa on aineettoman pääoman raportointi. 

Raportointivaiheen tärkein syy on aineettoman pääoman tilan raportoiminen eri osapuolille 

(johto, omistajat, sijoittajat, ym.), joilla voi olla erilaisia tietoon liittyviä tarpeita. Sijoittajat voi-

vat esimerkiksi päätellä, että yritys ei ole enää houkutteleva, mikäli niiden arvostamat ai-

neettoman pääoman erät eivät ole enää tavoitellulla tasolla. (Marr 2008, 27) 

 

2.3.1. Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja aineeton pääoma 

 

Henkilöstövoimavarojen suunnittelulla eli henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan tulevaisuu-

den ennakoimista ja varautumista tulevaisuudessa tapahtuviin henkilöstöön liittyviin muu-

tostarpeisiin (Viitala 2007, 50). Henkilöstösuunnittelun tärkeimpänä tehtävänä on varmis-

taa, että organisaatiota on rakentamassa strategiassa linjattujen tavoitteiden mukainen 

määrä toteuttajia. Toteuttajamäärien lisäksi henkilöstösuunnittelussa on huomioitava, että 

toteuttajilta löytyy oikeanlaista osaamista, riittävä motivaatio ja toteuttajat ovat hyvinvoivia 

(Viitala 2007, 50). Henkilöstösuunnittelun keskeisten tavoitteiden (määrä, laatu, kohdentu-

minen) näkökulmasta laatuun liittyvien vaatimusten yhteys aineettoman pääoman keskus-

teluun on tärkeä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkeimmät laatuun vaikuttavat aineet-

toman pääoman osa-alueet ovat inhimillinen pääoma sekä rakenteellinen pääoma. 
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Inhimillinen pääoma muodostuu osaamisesta, henkilöominaisuuksista, asenteesta, tiedosta 

ja koulutuksesta. Sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta henki-

löstösuunnittelun tärkeimpänä tehtävänä on oikealaisen osaamisen varmistaminen. Myös 

oikeanlaisen tiedon varmistaminen on tärkeää tämän tutkimuksen näkökulmasta. Inhimilli-

seen pääomaan liittyvillä lopuilla aihealueilla eli henkilöominaisuuksilla, asenteella sekä 

koulutuksella voi olla vaikutusta esimerkiksi siihen minkälaiset valmiudet henkilöllä on to-

teuttaa organisaation tietojohtamisen strategiaa. (Lönnqvist 2005, 31-37) 

 

Inhimillisessä pääomassa osaamisella tarkoitetaan yksilötason osaamista. Yksilötason 

osaamisesta käytetään muun muassa seuraavia samaa asiaa kuvailevia termejä: ”taidot, 

kyvykkyys, pätevyys, ammattitaito tai kompetenssi”. Osaaminen voidaan jakaa neljään 

luokkaan: substanssiosaaminen, liiketoimintaosaaminen, organisaatio-osaaminen sekä so-

siaaliset taidot. Henkilösertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta tär-

keintä on substanssiosaaminen, jossa puhutaan ”oman ammattialan osaamisesta eli kysei-

selle liiketoiminnalle erityisestä asiaosaamisesta”. Substanssiosaamista voi kehittyä muo-

dollisten ja epämuodollisten koulutusten kautta ja sitä täydentää alalla hankittu työkokemus. 

Myös sertifiointien kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto on substanssiosaamista, jonka kehit-

tyminen tapahtuu osaksi soveltamisen kautta. Substanssiosaamista voi olla hankalaa kodi-

fioida, mutta sitä voidaan aina jakaa erilaisten henkilökohtaisten kohtaamisten kautta. Lönn-

qvist et al. (2005, 32-34) 

 

Inhimillisessä pääomassa tiedolla tarkoitetaan yksilön osaamisen tietopohjaa. Tietoa on 

määritelty monella tavalla ja tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkeintä on ymmärtää jaot-

telu hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon. Eksplisiittinen kodifioitu tieto on tietoa, joka liittyy 

organisaation rakenteelliseen pääomaan ja hiljainen tieto liittyy inhimilliseen pääomaan. 

Tiedon konvertoitumisen prosessin (SECI-viitekehys) kautta myös hiljaisesta tiedosta tulee 

lopulta eksplisiittistä tietoa. Lönnqvist et al. (2005, 36) mukaan hiljaisella tiedolla tarkoite-

taan ”kokemusten, arvojen, informaation ja oivallusten sekoitusta”. Sertifiointien kautta tar-

jolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta tärkeitä kohtia hiljaisen tiedon määritelmässä 

ovat kokemukset, informaatio sekä oivallukset. Kokemuksilla tarkoitetaan samaan työteh-

tävään liittyvää työkokemusta, joka voi olla merkki hiljaiseen tietoon liittyvästä osaamisesta. 

Informaatiolla tarkoitetaan sisältöä, joka kontekstin mukaan avautuu vastaanottajille hieman 

eri tavoin (Lönnqvist et al. 2005, 36-37). Oivalluksilla tarkoitetaan työtehtäviin liittyviä inno-

vaatioita, joiden kautta sekä työprosessit että työntekijät voivat kehittyä (Lönnqvist et al. 

2005, 36-37).  
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Rakennepääoma ei sisällä hiljaista tietoa ja rakenteelliseen pääomaan sitoutuneesta tie-

dosta puhuttaessa (joka liittyy henkilöstövoimavarojen suunnitteluun) tarkoitetaan doku-

mentoitua tietoa (Lönnqvist et al. 2005, 45-46). Dokumentoidulla tiedolla tarkoitetaan, että 

hiljainen tieto on jo muutettu eksplisiittiseen muotoon (esim. pdf-muotoiset käyttöohjeet). 

Kun tieto on eksplisiittisessä muodossa, se on helpommin uudelleen hyödynnettävissä. 

Uutta hiljaista tietoa eksplisiittisestä tiedosta syntyy, kun sitä jalostetaan SECI-viitekehyk-

sen vaiheiden kautta (Nonaka et al. 1995). Tässä on huomattava, että vaikka rakennepää-

omassa ei varsinaisesti ole hiljaista tietoa, on dokumentoituun tietoon liittyvää hiljaista osaa-

mista (metatietoa) henkilöstöllä edelleen substanssiosaamisen muodossa. Musiikkiin liitty-

vin termein pelkkä dokumentoitu käyttöohje (tai lähes mikä tahansa kodifioitu ohje) voi vai-

kuttaa nuoteilta musiikkia ymmärtämättömälle henkilölle. 

 

Edvinssonin ja Malonen aineettoman pääoman mallin mukaan organisaatioissa on talou-

dellista ja älyllistä pääomaa (Edvinsson et al. 1997). Älyllinen pääoma on jaettu inhimilliseen 

sekä rakennepääomaan. Inhimilliseen pääomaan kuuluvat muun muassa ”työtekijöiden ja 

johtajien tiedot, taidot, kokemukset ja innovatiivisuus” (Lönnqvist et al. 2005, 25). Henkilös-

tösuunnittelun ja aineettoman pääoman näkökulmasta sekä työntekijöiden että johtajien tie-

dot, taidot, kokemukset ja innovatiivisuus ovat kaikki tärkeitä tekijöitä. Sekä työntekijöitä että 

johtajia pitää käsitellä organisaatioissa inhimillisen pääoman säilöinä. 

 

2.3.2. Henkilöstövoimavarojen hankinta ja aineeton pääoma 

 

Kuten todettu, henkilöstöhankinnalla voi olla positiivisia sekä negatiivisia vaikutuksia orga-

nisaatioiden toiminnan tulevaisuudelle ja jokainen henkilöstöhankinta on jonkinlainen riski. 

Riskien hallitsemiseksi organisaatioiden pitää analysoida jokaista rekrytointia sekä valitta-

van persoonan että osaamisen näkökulmasta. Organisaatioiden näkökulmasta on tärkeää 

valita sellainen henkilö, jonka sopivuus on paras sekä osaamisen mutta myös persoonalli-

suuden näkökulmasta. On tärkeää hankkia henkilöitä, jotka täydentävät olemassa olevien 

asiantuntijoiden (organisaatio- ja yksikkötasolla) joukkoa, mutta jotka tuovat myös jotain 

uutta osaamista organisaatioon. Tällainen uusi osaaminen voi olla esimerkiksi sertifiointien 

kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa. Tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkein henkilöstö-

hankintaan vaikuttava aineettoman pääoman osa-alue on henkilöstösuunnittelun tapaan in-

himillinen pääoma. 

 

Inhimillisen pääoman näkökulmasta tärkeimmät aihepiirit ovat henkilöstösuunnittelun ta-

paan ”osaaminen” sekä ”tieto”. Osaaminen jaetaan useaan luokkaan ja hiljaisen tiedon 
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hyödyntämisen näkökulmasta tärkeintä on niin kutsuttu substanssiosaaminen (Lönnqvist et 

al. 2005, 33). Henkilön substanssiosaamiseen liittyvien valintakriteereiden tarkoituksena 

on, että löydetään sellainen henkilö, joka parhaalla tavalla ”suoriutuu” uudessa roolissa ja 

kykenee kehittämään sekä tehtävää että omaa itseään tehtävään liittyvässä roolissa (Viitala 

2007, 100).  

 

Tiedon olemassaolo on toinen tärkeä selvitettävä asia rekrytoitavassa, sillä sen perusteella 

voidaan päätellä rekrytoitavan valmiutta toimia organisaation hyväksi. Tieto voi esiintyä eri 

muodoissa, mutta organisaatioissa tulisi toimia sen hyväksi, että löydetään oikea tieto ja 

tuodaan se myös muiden hyödynnettäväksi (Lönnqvist et al. 2005, 37). 

 

Inhimillisen pääoman näkökulmasta tärkeimmät henkilön persoonaan liittyvät aihepiirit hen-

kilöstöhankinnassa ovat ”henkilöominaisuudet” sekä ”asenne”. Kun henkilöhankintaa teh-

täessä kiinnitetään huomioita myös henkilöominaisuuksiin sekä asenteeseen, voidaan var-

mistua, että saadaan valittua myös persoonallisuuden piirteiden näkökulmasta sopivin hen-

kilö. Persoonallisuuden piirteet vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten henkilövalinta tukee or-

ganisaation hiljaisen tiedon jakamiseen liittyviä tavoitteita. Henkilöominaisuuksilla tarkoite-

taan sellaisia luonteenpiirteitä kuten esimerkiksi: luovuus, motivoituneisuus ja oma-aloittei-

suus (Lönnqvist 2005, 34-35). Asenteella tarkoitetaan sellaisia luonteenpiirteitä, jotka saa-

vat esimerkiksi arvioimaan erilaisia tilanteita ja kollegoita jollain tietyllä tavalla (Lönnqvist 

2005, 35-36). Hiljaisen tiedon näkökulmasta persoonallisuuden piirteillä on merkitystä sen 

vuoksi, että niiden ansiosta tai niiden vuoksi rekrytoitava henkilö jakaa hänelle sertifiointien 

kautta kertynyttä hiljaista tietoa tai päättää olla jakamatta esimerkiksi itsensä korosta-

miseksi. 

 

Viitalan (2007, 100) mukaan henkilöstöhankinnan kautta etsitään nykyisin yhä enemmän 

henkilöstöä, jolla on uutta osaamista (inhimillinen pääoma), kun aikaisemmin rekrytointitar-

peet liittyivät usein poistuvan henkilön korvaamiseen tai toiminnan tehostamiseen (ja li-

säkäsiparien hankkimiseen). Toiminnan tehostamisella lisäkäsiparien määrää kasvatta-

malla tarkoitetaan esimerkiksi reagoimista teollisuuden suhdanteiden mukaan muuttuviin 

kapasiteettitarpeisiin. Tietovaltaisissa organisaatioissa henkilöstöhankintaan liittyvien tar-

peiden takana ovat usein sekä henkilöstön poistumisesta aiheutuvat tilanteet että uuden 

osaamisen tarve. Kun poistuvaa henkilöstöä korvataan tietovaltaisilla aloilla, saatetaan ti-

lanteiden nopeuden vuoksi etsiä samankaltaista henkilö- ja osaamisprofiilia. Etenkin van-

haa osaamista korvattaessa olisi tärkeää miettiä, mitä uutta osaamista on tarjolla, josta voisi 

olla myöhemmin hyötyä. Vanhan osaamisen korvaamista uudella tukee, jos poistuvan 
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henkilöstön osaaminen on jo valmiiksi kodifioitu osaksi organisaation rakennepääomaa. 

Kun haetaan uutta osaamisprofiilia, on mahdollista vaikuttaa positiivisella tavalla myös ai-

neettoman pääoman koostumukseen. (Viitala 2007, 100) 

 

Edvinssonin ja Malonen aineettoman pääoman mallin mukaan älyllinen pääoma on jaettu 

inhimilliseen pääomaan ja rakenteelliseen pääomaan. Henkilöstövoimavarojen hankinnan 

näkökulmasta on tärkeää keskittyä kasvattamaan inhimillistä pääomaa, joka tapahtuu niin 

että kiinnitetään henkilöstöhankinnassa enemmän huomiota rekrytoitavien tietoihin, taitoi-

hin, kokemukseen ja innovatiivisuuteen. (Edvinsson et al. 1997) 

 

2.4. Organisatorinen oppiminen 

 

Organisatorinen oppiminen on aihepiiri, jolla on yhtymäkohtia useampaan tieteelliseen kes-

kusteluun, kuten esimerkiksi sosiaalipsykologian sekä taloustieteiden keskusteluihin. Or-

ganisatorisella oppimisella on lisäksi vaikutusta organisaatioiden operatiivisen tason työs-

kentelyyn, jota käsitellään teoreettisen viitekehyksen toisessa pääluvussa. Organisatorinen 

oppiminen on ylätason käsite, johon liittyviä alakäsitteitä ovat: tiedon luominen, tiedon säi-

lyttäminen sekä tiedon siirtäminen. Organisatorinen oppiminen auttaa organisaatioita saa-

vuttamaan kilpailukykyyn sekä menestymiseen yhteydessä olevia tavoitteita kuten Chatter-

jee (2017) on tuonut esille mutta organisatoriseen oppimiseen liittyy myös muita hyötyjä, 

joiden tutkiminen voi osoittautua haasteelliseksi esimerkiksi ajallisesti sopivan datan saata-

vuuden vuoksi. (Argote et al. 2011, 1124) 

 

Chatterjeen (2017, 588) mukaan it-palvelusektorin tapaisilla tietovaltaisilla aloilla on tärkeää 

huomioida jatkuva inhimilliseen pääomaan sijoittaminen. Investoinnit inhimilliseen pää-

omaan ovat tärkeitä siksi, että niiden avulla organisaatiot voivat kehittää kyvykkyyksiä ja 

ylläpitää kilpailuetua. Oppiminen on tärkeä menetelmä sellaisen tiedon hankkimisessa, jolla 

voidaan kehittää kyvykkyyksiä ja ylläpitää kilpailuetua. Chatterjee ei varsinaisesti puhu ar-

tikkelissaan organisatorisesta oppimisesta (Organizational Learning) vaan keskittyy sen si-

jaan keskustelemaan organisaatioiden ”suorituskyvyn kehittämisestä” liiketoiminta- sekä 

teknologiaosaamisen kautta, joihin molempiin liittyy muodolliseen ja epämuodolliseen oppi-

miseen sekä myös hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon liittyviä elementtejä. (Chatterjee 

2017, 588-591) 

 

Argyriksen mukaan organisaatiot eivät toteuta erityisiä toimia (Actions) oppiakseen, vaan 

organisaatioiden oppimiseen liittyy erityisiä mekanismeja, joiden osapuolina ovat 
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henkilöstön jäsenet. Ensimmäisen mekanismin mukaan oppimista tapahtuu silloin, kun or-

ganisaatiot saavuttavat tavoitteensa. Kun organisaatiot saavuttavat sen mitä ovat tavoitel-

leet, ovat tavoitteet ja toteutuma silloin kohdanneet toisensa. Toisen mekanismin mukaan 

oppimista tapahtuu silloin, kun organisaatiot eivät saavuta mitä ovat tavoitelleet ja epäon-

nistumisen tunnistaminen sekä korjaaminen johtavat lopulta onnistumiseen. Organisaatiot 

voivat luoda parempia edellytyksiä oppimiselle ja myös yksilöillä on persoonallisuuden piir-

teitä, jotka vaikuttavat oppimisen tehokkuuteen. (Argyris 1993, 8) 

 

Organisatorinen oppiminen jaetaan usein ns. ”yksisilmukkaiseen” oppimiseen (Single-loop 

Learning), jossa ongelmat havaitaan ja korjataan kyseenalaistamatta prosessiin vaikuttavia 

taustatekijöitä (Governing Variables). Niin kutsutussa ”kaksisilmukkaisessa” oppimisessa 

(Double-loop Learning), oppimiseen liittyy oppimisen vallitsevien taustatekijöiden kyseen-

alaistamista kuten Argyriksen alkuperäisessä esimerkissä termostaatista ”why was it set at 

68 degrees, or why it was programmed as it was”. Kuvio 6 esittää yksisilmukkaisen ja kak-

sisilmukkaisen oppimisen käytännön eroja. (Argyris 1993, 8) 

 

 

Kuvio 6. Yksisilmukkainen ja kaksisilmukkainen oppiminen (Argyris 1993, 8). 

 

Argote & Miron-Spektor ovat todenneet, että organisatorisen oppimisen määritelmien taus-

talla on samankaltaisia piirteitä. Määritelmiä yhdistää, että niissä on kysymyksessä ”muutos 

organisatorisessa tiedossa, joka aiheutuu siksi, että organisaatiot hankkivat kokemuksia”. 

Muutoksella tarkoitetaan erilaisiin säilytyspaikkoihin (Repositories) sitoutuneeseen hiljai-

seen ja/tai eksplisiittiseen tietoon liittyvää vaihtelua, josta voi aiheutua seurauksia ajatte-

lussa tai käyttäytymisessä. Tiedon säilytyspaikkoja ovat: yksilöt (hiljainen tieto), rutiinit (hil-

jainen tieto), tietojärjestelmät (eksplisiittinen tieto), ym. Kokemuksia (experience) syntyy sil-

loin, kun organisaatiot suorittavat tehtäviä. Organisatorisen oppimisen käsite on yhteydessä 

tämän tutkimuksen aihepiiriin eli sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyn-

tämiseen sitä kautta, että myös henkilösertifiointien kautta tarjolle tulevaan hiljaiseen tietoon 
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liittyy kokemuksia, jotka voivat aiheuttaa muutoksia organisaatioissa. (Argote et al. 2011, 

1124) 

 

Argote & Miron-Spektor ovat kehittäneet teoreettisen viitekehyksen organisatorisen oppimi-

sen tarkastelemiseksi ja siinä kuvataan myös kokemuksien merkitys oppimiselle. Viiteke-

hykseen (katso kuvio 7) liittyviä elementtejä ovat ympäristö- ja sisäinen konteksti (aktiivinen 

konteksti + latentti organisatorinen konteksti), kokemukset sekä tieto. Viitekehykseen liitty-

viä toimijoita ovat jäsenet (members), työkalut (tools) sekä tehtävät (tasks), jotka kommuni-

koivat verkottuneesti ja vuorovaikutuksessa keskenään. Toimijoiden vuorovaikutuksen ta-

kia tapahtuu organisatorista oppimista. (Argote et al. 2011, 1125) 

 

 

Kuvio 7. Organisatorisen oppimisen teoreettinen viitekehys (Argote et al. 2011, 1125). 

 

March on tutkinut eksploraation (Exploration) ja eksploitaation (Exploitation) vaikutusta or-

ganisatoriselle oppimiselle menetelmien aiheuttaman resurssivaikutuksen näkökulmasta. 

Eksploraatiossa on kysymys ”etsimisestä, varioinnista, riskien ottamisesta, kokeilemisesta, 

leikkimisestä, joustavuudesta, löytämisestä ja innovoinnista”. Eksploitaatiossa on kysymys 

sellaisista aiheista, kuten esimerkiksi ”jalostaminen, valinta, tuottaminen, tehokkuus, vahto-

ehdot, implementointi ja toteuttaminen”. Resurssivaikutuksen näkökulmalla March tarkoit-

taa, että valinta toisen menetelmän hyödyksi on samalla valinta toisen menetelmän haitaksi. 

March on sitä mieltä, että organisaatioiden tehtävänä on löytää sopiva tasapaino eksploi-

taatiota ja eksploraatiota tukevien valintojen välillä, sillä esimerkiksi innovaatioiden 
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näkökulmasta eksploraatio on eksploitaatiota hyödyllisempi menetelmä vaikkakin eksplo-

raatiossa innovaatioon liittyvien tulovirtojen ym. asioiden ennustaminen on haasteellisem-

paa. Tietojohtamisen strategioiden näkökulmasta organisaatioiden olisi järkevää tukea sel-

keämmin jompaakumpaa strategiaa. Tässä on mielestäni Marchin (1991) näkemyksien ja 

tietojohtamisen teorian välinen ristiriita. (March 1991, 71) 

 

2.4.1. Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja organisatorinen oppiminen 

 

Argote et al. (2011, 1125) kehittämän organisatorisen oppimisen viitekehyksen elementit ja 

toimijat ovat kontaktipintoja, joiden kautta henkilöstösuunnittelu on yhteydessä organisato-

risen oppimisen kenttään. Viitekehyksen (katso kuvio 7) elementtejä ovat ympäristö- ja si-

säinen konteksti (aktiivinen konteksti + latentti organisatorinen konteksti), kokemukset sekä 

tieto. Toimijoita viitekehyksessä ovat jäsenet (members), työkalut (tools) sekä tehtävät 

(tasks), jotka käyttäytyvät verkostoituen ja vuorovaikutuksessa keskenään. Sertifiointien 

kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta henkilöstösuunnittelu voi viitekehyk-

sessä ottaa kantaa henkilöstön laatuun liittyviin kysymyksiin, joilla tarkoitetaan ”henkilöstön 

osaamiseen, koulutukseen, ikään, henkilöstö- tai ammattiryhmään, työsuhteen muotoon, 

sukupuolijakaumaan ja muihin sellaisiin asioihin, jotka luonnehtivat henkilöstöä muusta kuin 

määrällisestä näkökulmasta” (Viitala 2007, 54). Tarkemmin määriteltynä henkilöstösuunnit-

telu voi vaikuttaa ”jäseniin”, jotka ovat ”media, jota pitkin oppiminen yleensä tapahtuu orga-

nisaatioissa” ja ”työkalut” sekä ”tehtävät” kuuluvat operatiivisen johtamisen osa-alueelle. 

Operatiivista johtamista käsitellään kirjallisuuskatsauksen toisessa pääluvussa. 

 

Kun henkilöstösuunnittelu vaikuttaa jäsenien (henkilöstön) laatuun, tarkoitetaan sillä sekä 

uusien että vanhojen työntekijöiden osaamiseen vaikuttamista. Uusiin työntekijöihin vaikut-

tamisella tarkoitetaan rekrytointeja ja niihin liittyvien valintakriteerien asettamista. Vanhoihin 

työntekijöihin vaikuttamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämis- ja ylläpitotoimenpiteitä, joi-

den avulla voidaan vaikuttaa olemassa olevan osaamisen tasoon. Henkilöstösuunnittelun 

keinoin henkilöstöön vaikuttamisella voi olla organisatoriselle oppimiselle myös laajempaa 

positiivista hyötyä, sillä Argyriksen (1993, 8) mukaan ”yksilöt toimiessaan organisaation 

agentteina ovat niitä, jotka tuottavat oppimiseen johtavaa käyttäytymistä”. Organisatorisen 

oppimisen tehostamisen näkökulmasta sellaisia henkilöstösuunnittelun toimenpiteitä, jotka 

edistävät myös sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämistä ovat muun 

muassa ”eksploratiiviseen” ja ”kaksisilmukkaiseen” oppimiseen panostaminen. Eksploratii-

viseen oppimiseen panostaminen liittyy hiljaisen tiedon personalisointiin tietojohtamisen 

strategiana. 
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2.4.2. Henkilöstövoimavarojen hankinta ja organisatorinen oppiminen 

 

Liiketoimintastrategiat säätelevät organisaatioiden toimintaa ja niiden tehtävänä on määri-

tellä miten ”yritys varmistaa menestymisen valituilla markkinoilla”. Liiketoimintastrategioita 

toteutetaan operatiivisia strategioita hyödyntämällä, jollaisia ovat myös ”henkilöstöstrategia, 

markkinointistrategia, tutkimus- ja kehitysstrategia sekä tuotantostrategia”.  

 

Organisatorisen oppimisen näkökulmasta henkilöstöstrategiassa tehdyt valinnat ovat kes-

keisimpiä. Henkilöstöstrategia on yhteydessä organisatoriseen oppimiseen HR-menettely-

tapojen (HR policies) välityksellä, joilla vaikutetaan muun muassa operatiiviseen toimintaan, 

aikatauluihin ja vastuisiin. Organisatoriseen oppimiseen vaikuttavia HR-menettelytapoja 

ovat muun muassa ”rekrytointipolitiikka” sekä ”kehittämispolitiikka” joista edellisen kautta 

vaikutetaan uusiin henkilöstöhankintoihin ja jälkimmäisen avulla olemassa olevan henkilös-

tön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. (Viitala 2007, 61-62) 

 

Organisaation rekrytointipolitiikalla säädetään päivittäisessä toiminnassa muun muassa sitä 

minkälaista henkilöstöä halutaan, mistä henkilöstöä etsitään ja mitä henkilöstön osaami-

sesta ollaan valmiita maksamaan. Tärkeä osa henkilöstön rekrytointipolitiikkaa ovat osaa-

miseen liittyvät vaatimukset, jolla voidaan tarkoittaa myös sertifiointien kautta tarjolle tule-

vaa hiljaista tietoa. Rekrytointipolitiikassa on tärkeää huomioida myös organisatorinen op-

piminen. Rekrytointipolitiikassa pitää organisatorisen oppimisen näkökulmasta huomioida 

ainakin, että substanssiosaamisen lisäksi hankittavalla henkilöstöllä on henkilökohtaisia 

valmiuksia hyödyntää kaksisilmukkaista oppimista, exploratiivista oppimista tai kokemuk-

sien hyödyntämistä oppimisen ja uuden tiedon luomisen yhteydessä. 

 

2.5. Arvon haltuun ottaminen sekä arvon luominen 

 

Tieto on tärkeä aineeton resurssi. Kuten Teece (1998, 76) on todennut, voidaan tietoa hyö-

dyntämällä saada aikaiseksi kilpailuetua, kun se muita helpommin saatavilla olevia resurs-

seja hyödyntämällä voi olla haasteellisempaa. Tietoa käsittelevät organisaatiot keskittyvät 

toiminnassaan joko luomaan tiedolla arvoa (value creation) tai ottamaan haltuun tietoon 

liittyvää arvoa (value capture). Tietoa käsittelevät organisaatiot toimivat kuitenkin usein jos-

sain välimaastossa sekä tiedon luojan että tiedon haltuun ottajan rooleissa. Tutkimuksen 

kohteena olevat it-palvelusektorin organisaatiot joutuvat myös ottamaan kantaa arvon luo-

miseen sekä arvon haltuun ottamiseen liittyviin kysymyksiin kehittäessään tuotteita ja/tai 

palveluita yhdistelemällä niissä aineettomia ja aineellisia resursseja. 
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Resurssiperustaisen teorian (Resource-Based Theory of the Firm, RBT) mukaan organi-

saatiot koostuvat resursseista, joihin on yhdistettävissä arvoa ja kun nämä resurssit ovat 

tarpeeksi harvinaisia, vaikeasti kopioitavissa tai vaikeasti korvattavissa ne voivat toimia kil-

pailuedun lähteinä (Bowman et al. 2000, 1). Käytännössä resurssit voivat olla fyysisiä, ai-

neettomia (vrt. tietopääoma) sekä joissain tilanteissa myös taloudellisia ja niihin liittyy val-

mistamista, ostamista sekä myymistä. Arvon haltuun ottamisen ja arvon luomisen keskus-

telu liittyy resurssiperustaiseen teoriaan, mutta sillä on yhtymäkohtia myös muihin teoreet-

tisiin keskusteluihin. Lepak, Smith, & Taylor (2007, 182) mukaan arvokeskustelua voidaan-

kin tarkastella esimerkiksi strategisen henkilöstöresurssien johtamisen (SHRM), sosiolo-

gian tai psykologian silmälasien läpi. 

 

Kuvio 8 esittää arvon luomiseen liittyviä analyysitasoja (Level of Analysis or Source of Value 

Creation), joita ovat yksilöt, organisaatiot sekä yhteiskunta. Tämä tutkimus on kiinnostunut 

organisaatiotasosta arvon luomisen lähteenä. Kuvion 8 esimerkeissä organisaatiotasolla 

tapahtuvan arvon luomisen hyötyjä korjaavat talteen kuluttaja sekä yhteiskunta. Tämän tut-

kimuksen kohdalla arvon luomisen hyödyt jaetaan monipuolisemmin eri tahoille. Kuvion 8 

esimerkeissä organisaatiotasolla arvon luomiseen (Creation Process) liittyy muun muassa 

tutkimusta ja kehitystä (R&D), tiedon luomista (Knowledge Creation) sekä innovointia (In-

novation). Arvon haltuun ottamiseen (Value Capture Process) liittyy kuvion 8 esimerkeissä 

organisaatiotasolla muun muassa resursseja, jotka ovat tarpeeksi harvinaisia (Rare), vai-

keasti kopioitavissa (Inimitable) ja vaikeasti korvattavissa (Nonsubstitutable) jotka viittaavat 

edellä kuvattuun resurssiperustaiseen teoriaan. (Lepak et al. 2007, 182).  

 

 

Kuvio 8. arvon luomisen dimensiot (Lepak et al. 2007, 182). 
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Bowman et al. (2000, 2) mukaan resursseihin liittyvää arvoa on määritelty monella tavalla 

ja joidenkin tutkijoiden mukaan resursseilla on arvoa vain silloin, kun ne liittyvät johonkin 

tiettyyn markkinaympäristöön. Barney on todennut, että ”resurssilla on arvoa silloin, kun se 

hyödyntää mahdollisuuksia tai ehkäisee uhkia yrityksen liiketoimintaympäristössä” (Barney 

1991, 105). Resurssien määritelmiä yhdistää, että ne kertovat resurssien kyvykkyydestä 

täyttää asiakkaiden tarpeita ja siitä että asiakas lopulta itse määrittää resurssin arvon. Bow-

man et al. (2000, 2) mukaan arvon määrittämisessä asiakkaaseen vaikuttavat hänen ”us-

komuksensa tuotteesta, tarpeet, kokemukset, pyynnöt, toivomukset sekä odotukset”. Lepak 

et al. (2007, 182) ovat käyttäneet Amabilen (1996) havaintoja käyttö- ja vaihtoarvon mää-

rittämisessä ja heidän mukaansa ”uuden arvon määritys on riippuvainen loppukäyttäjän 

subjektiivisesta tehtävän, tuotteen tai palvelun uutuusarvon ja sopivuuden arvottamisesta”. 

 

Bowman et al. (2000, 2) ovat ehdottaneet, että arvoa tulkittaisiin käyttöarvona (Use Value) 

ja vaihtoarvona (Exchange Value). Käyttöarvolla tarkoitetaan ”uuden työn, tehtävän, tuot-

teen tai palvelun laatua”, jonka asiakkaat kokevat käytön yhteydessä ja vaihtoarvolla re-

surssin hintaa (työn, tehtävän, tuotteen tai palvelun) ”vaihdon hetkellä” tai sellaista hintaa, 

jonka käyttäjä maksaa myyjälle (Lepak et al. 2007, 181-182). Bowman et al. (2000, 13) 

mukaan voitolla (Profit) tarkoitetaan ”organisaation haltuun ottamaa arvoa”, joka syntyy sil-

loin kun organisaatio myy tuotteen tai palvelun asiakkaalle. Käyttöarvolla tarkoitetaan myös 

muita tilanteita kuin pelkkiä kuluttaja-asiakkaiden ja organisaatioiden välisiä B2C ostota-

pahtumia, jolloin sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi organisaatioiden välistä B2B toimintaa 

tai vaikkapa organisaatioiden sisällä tapahtuvaa kaupankäyntiä. Mielestäni vaihtoarvon kä-

sitettä pitää myös tarkastella joustavammin. Vaihtoarvolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi 

sellaista arvoa, jota it-palvelusektorin organisaatioille syntyy, kun ne tietynlaisiin päämies-

ten sertifiointiohjelmiin investoidessaan (joko rekrytointien tai koulutuksen sekä kehityksen 

kautta) saavat ”vaihtokaupan kautta” pääsyn laajempien tukipalveluiden yhteyteen (asiak-

kuustasot). Vaihtoarvolla voidaan tarkoittaa myös sellaista tilannetta, jossa organisaatiot 

maksavat kannustepalkkioita silloin, kun ne ottavat haltuunsa työntekijöillään olevaa sertifi-

ointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa. Huomattavaa on, että kun käyttöarvoa myy-

dään esimerkiksi henkilöstön jäseneltä toiselle, tällöin ei synny voittoa. 

 

Bowman et al. (2000, 6) mukaan henkilöstön jäsenet ovat avainasemassa uuden käyttöar-

von luomisessa. Henkilöstön jäsenet luovat Bowman et al. (2000, 8) mukaan uutta käyttö-

arvoa yhdistämällä hankittuihin resursseihin oman työpanoksensa ja resurssit eivät itses-

tään voi luoda käyttöarvoa. Henkilöstön jäseniä voidaan ryhmitellä sen mukaan, 
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minkälainen vaikutus heillä on organisatorisen arvon luomiseen: yleinen (General), erikois-

tunut (Differential) ja tuottamaton (Unproductive Labour) henkilöstö. (Bowman et al. 2000, 

6-8) 

 

Tämän tutkimuksen kohteena olevan hiljaisen tiedon tuottamisen näkökulmasta erikoistu-

nut henkilöstö (myös ”heterogeeninen”) on kiinnostavin henkilöstöryhmä. Erikoistunutta 

henkilöstöä (esim. suunnittelijan erikoislahjat, ym.) luonnehtii, että se on ”organisaation ai-

nutlaatuisuuden ja suurten tuottojen lähde”. Myös sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljai-

sen tiedon tuottamisessa on kysymys sellaisesta tiedosta, joka voi olla organisaation ainut-

laatuisuuden ja suurten tuottojen lähde. (Bowman et al. 2000, 6-8) 

 

Lepak et al. (2007, 187) mukaan arvon haltuun ottaminen koskee sekä yksilöitä, organisaa-

tioita että yhteiskuntaa, kuten myös arvon luomisessa. Bowman et al. (2000, 13) mukaan 

”vaikka organisaation henkilöstö on arvon lähde, tinkimiseen (asiakkaat, tavarantoimittajat) 

liittyvät tapahtumat määrittävät arvon haltuun ottamista”. Asiakkailla sekä toimittajilla on or-

ganisaatioihin kohdistuvaa neuvotteluvoimaa (tinkiminen), joka voi vaikuttaa voitonjakoon 

ja jonka kanssa organisaatioiden on kyettävä elämään. Lepak et al. (2007, 187) ovat hie-

man varovaisempia sanakäänteissään ja heidän mukaansa arvon haltuun ottamiseen liittyy 

kaksi tärkeää käsitettä: kilpailu (Competition) sekä eristävät mekanismit (Isolating Mecha-

nisms). Kilpailu on muiden vastaavanlaisten tuotteiden saatavuus markkinoilla sekä niiden 

hintaa vääristävä vaikutus. Eristävillä mekanismeilla tarkoitetaan arvoa luovien yksilöiden, 

organisaatioiden tai yhteiskuntien kilpailulta suojaavia toimenpiteitä. Eristävillä mekanis-

meilla voidaan pitää normaalia korkeampaa hintatasoa yllä pidempään, sillä eristävä meka-

nismi torjuu tinkimisen vaikutusta. 

 

2.5.1. Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja arvokeskustelu 

 

Tärkein arvon luomisen ja arvon haltuun ottamisen sekä henkilöstösuunnittelun keskuste-

luja yhdistävä tekijä on mielestäni, että henkilöstösuunnittelun pitää varmistaa laadulliset 

henkilöstöresurssit, jotka muiden ominaisuuksiensa lisäksi kykenevät tulevaisuudessa luo-

maan uutta käyttöarvoa tai olemaan hyödyksi arvon haltuun ottamisessa. Hiljaisen tiedon 

tarkastelunäkökulmalla tarkoitetaan, että myös sertifiointien kautta tarjolle tulevalla hiljai-

sella tiedolla saattaa olla vaikutusta tulevaisuudessa tapahtuvalle arvon luomiselle ja/tai ar-

von haltuun ottamiselle. Henkilöstösuunnittelun pitää siksi kiinnittää enemmän huomiota 

myös hiljaisen tiedon hyödyntämisen edellytyksiin henkilöstösuunnitelmia rakentaessaan. 
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Henkilöstön kohdentumiseen vaikuttaminen on toinen tärkeä henkilöstösuunnittelun ydin-

tehtäväalue, joka on yhteydessä arvon luomiseen sekä arvon haltuun ottamiseen. Viitalan 

(2007, 54) mukaan kohdentumisen suunnittelussa on kysymys sen ennakoimisesta, ”kuinka 

paljon eri tehtävissä, toiminnoissa tai yksiköissä tarvitaan henkilöstöä ja miten tarve mah-

dollisesti muuttuu”. Arvon luomiseen ja arvon haltuun ottamiseen voidaan vaikuttaa positii-

visella tavalla henkilöstön kohdentumisen kautta esimerkiksi niin, että vältetään panostuk-

sia ”tuottamattoman henkilöstön” lukumäärien kasvattamiseen ja sen sijaan lisätään panos-

tuksia muun muassa sellaiseen henkilöstöön, jolla on sertifiointien kautta tarjolle tulevaa 

hiljaista tietoa. 

 

Bowman et al. (2000, 6) mukaan henkilöstö voidaan jakaa henkilöstöstä saatavien hyötyjen 

perusteella kolmeen ryhmään: yleiseen (General Labour), erilaiseen/heterogeeniseen (Dif-

ferential Labour) ja tuottamattomaan (Unproductive Labour). Kun puhutaan ”yleisestä hen-

kilöstöstä”, tällöin on silloin helpompaa löytää samankaltaista henkilöstöä tekemästä sa-

mankaltaisia tehtäviä myös kilpailevista organisaatioista. Kun puhutaan ”tuottamattomasta 

henkilöstöstä”, tällöin puhutaan henkilöstöstä, joka pahimmillaan toimii organisaation arvon 

luomisen esteenä. Sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon näkökulmasta henki-

löstösuunnittelun pitää varmistaa ”erilaisen/heterogeenisen” (Differential Labour) työvoiman 

saatavuus myös tulevaisuudessa. Erilaista/heterogeenista henkilöstöä rekrytoimalla orga-

nisaatioilla on paremmat mahdollisuudet tukea arvon luomista ja arvon haltuun ottamista 

mutta myös innovatiivisuutta sekä parempaa tuloksentekokykyä tulevaisuudessa. (Bowman 

et al. 2000, 6) 
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2.5.2. Henkilöstövoimavarojen hankinta ja arvokeskustelu 

 

Henkilöstövoimavarojen hankinta on yhteydessä arvon luomisen ja arvon haltuun ottamisen 

keskusteluun ja siihen liittyy myös hiljaisen tiedon ”tarkastelunäkökulma”. Keskusteluja yh-

distävä tekijä on, että henkilöstöhankinnan pitää huolehtia käytännön toimenpiteistä, joilla 

organisaatiot saavat palvelukseensa sellaiset laadulliset henkilöstöresurssit, joiden ne us-

kovat tuovan hyötyä tulevaisuudessa arvon luomisen ja/tai arvon haltuun ottamisen näkö-

kulmasta. Hyödyllisiä henkilöstöresursseja eivät ole esimerkiksi sellaiset, joista Bowman et 

al. (2000, 6) käyttävät nimitystä ”tuottamaton henkilöstö”. Oikeanlaisilla laadullisilla henki-

löstöresursseilla voi olla myös sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa ja se on 

asia, joka pitää varmistaa muun muassa valintakriteereitä suunniteltaessa. Rekrytointi voi 

myös epäonnistua ja silloin havaitaan esimerkiksi jälkeenpäin, ettei henkilöllä ollutkaan ky-

vykkyyttä arvon luomiseen ja/tai arvon haltuun ottamiseen. 

 

Rekrytointeja ei tulisi tehdä, ellei niitä voida perustella rekrytointipolitiikkaa säätävien vision 

ja strategian kautta (Viitala 2007, 100). Sen vuoksi onkin tärkeää, että myös arvon luomi-

seen ja arvon haltuun ottamiseen liittyviä kysymyksiä mietitään visio- ja strategialähtöisesti 

silloin, kun mietitään tarpeita rekrytoinneille (ja jolloin rekrytointi on vielä estettävissä). Jos 

voidaan osoittaa, ettei rekrytointi paranna organisaatiossa tapahtuvaa arvon luomista tai 

arvon haltuun ottamista, ei rekrytointiin tulisi ryhtyä. Jos ei voida osoittaa rekrytoinnin tar-

peettomuutta, seuraavaksi pitää miettiä valintakriteereitä ja myös niihin yhdistettävissä ole-

via osaamiskartoituksia (Viitala 2007, 101). Arvon luomisen ja arvon haltuun ottamisen nä-

kökulmasta valintakriteerit ovat osaamiskartoituksia tärkeämpi asiakokonaisuus. Valintakri-

teereissä voidaan asettaa organisaatio- ja tehtäväkohtaisten valintakriteerien lisäksi yksik-

köön liittyviä vaatimuksia, joiden kautta voidaan varmistua henkilön kyvykkyydestä osallis-

tua arvon luomiseen ja/tai arvon haltuun ottamiseen.  

 

 

3. HENKILÖSERTIFIOINTIEN KAUTTA TARJOLLE TULEVAAN HILJAISEEN TIE-

TOON SITOUTUNEEN ARVON HALTUUN OTTAMINEN JA/TAI LUOMINEN OPERATII-

VISESSA JOHTAMISESSA 

 

Tässä luvussa, joka on kirjallisuuskatsauksen toinen pääluku, käsitellään organisaatioiden 

operatiivista johtamista koskevia kysymyksiä arvon luomisen ja arvon haltuun ottamisen 

näkökulmista tarkasteltuna. Liikkeelle lähdetään kuitenkin aluksi strategian käsitteen avaa-

misesta, jonka osana myös operatiivinen johtaminen tapahtuu. 
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Strategiat yhdistetään sodankäyntiin ja siinä kontekstissa strategian käsitettä on käytetty jo 

satoja vuosia ennen kuin sen hyödyt havaittiin liiketaloustieteissä (Kamensky 2006, 19). 

Strategiassa on Kamenskyn (2006, 20-21) mukaan kysymyksessä toisaalta siitä miten or-

ganisaatiot tekevät tietoisesti päätöksiä toiminnan keskeisistä tavoitteista sekä suuntavii-

voista ympäristön muuttuessa ympärillä mutta toisaalta myös siitä, miten organisaatiot stra-

tegioidensa avulla pyrkivät hallitsemaan ympäristöään. Organisaatiot voivat onnistua tai 

epäonnistua strategian suunnittelussa ja/tai strategian toteutusvaiheessa ja esimerkiksi Mil-

lerin (2001) mukaan peräti 70 % strategioista epäonnistuu toteutusvaiheessa. 

 

Strategian kriittisiä ominaisuuksia ovat Kamenskyn (2006, 24) mukaan:  

1) ”Strategian pääpaino on tulevaisuudessa”. 

2) ”Strategia on kaikkein tärkeimpien ja olennaisimpien asioiden etsimistä.” 

3) ”Strategia edellyttää kykyä muodostaa näkemyksiä hyvinkin suuresta massasta asioita”. 

4) ”Strategia edellyttää kykyä ajatella käsitteellisesti, abstraktisti, mutta lopullisten asioiden 

tulee olla hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä”. 

5) ”Strategia vastaa ensisijaisesti kysymyksiin MIKSI? ja MITÄ, kun taas operatiivinen toi-

minta vastaa kysymykseen, MITEN?” 

6) ”Strategian sisältö on aina tarkastelu- ja näkökulmakysymys. Konsernin, tulosyksikön, 

liiketoiminta-alueen, valmistuspäällikön, työnjohtajan ja laitosmiehen strategian sisältö 

on erilainen”. 

7) ”Strategian tehtävänä on erottautuminen kilpailijoista”. 

8) ”Strategian tekeminen edellyttää kykyä ja rohkeutta tehdä tietoista valintaa hyvienkin 

vaihtoehtojen välillä ja sanoa ei myös monille hyville asioille”. 

9) ”Strategia on ikuinen kehitysprosessi. Jatkuvien muutostenkin keskellä on pystyttävä 

luomaan pysyvyyttä”. 

10) ”Tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen on viisauden alku myös strategiatyös-

kentelyssä”. 

 

Kirjallisuuskatsauksen toinen pääluku keskittyy strategian kriittisten ominaisuuksien listassa 

kohtaan viisi ja siinä kysymykseen ”MITEN” eli operatiivisen toiminnan näkökulmaan ope-

ratiivisen johtamisen kautta. (Kamensky 2006, 24-28) 

 

Strateginen arkkitehtuuri on tapa kuvata organisaation strategian elementit ja siihen voi ha-

kea analogiaa, vaikka leipomisesta. Leipomisessa maittavan kakun aikaansaamiseksi pitää 

leipoa kakkupohja (perustukset), jonka päälle voidaan kasata muita aineksia. Kamensky 

(2006, 42) esittelee monessa kotimaisessa organisaatiossa yhä käytössä olevan 
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strategisen arkkitehtuurin mallin. Tätä yleensä ylhäältä alaspäin sovellettavaa arkkitehtuu-

rimallia voidaan käyttää eri tasoilla organisaatioissa, kuten esimerkiksi ”konserni-, toimiala 

kuin liiketoimintayksikköjen tasolla” (Kamensky 2006, 43). Arkkitehtuurin pääelementtejä 

ovat: ”elämäntehtävä”, ”strategiset businessalueet”, ”analyysit”, ”strategiset tavoitteet”, ”kil-

pailustrategiat”, ”toimenpideohjelmat”, ”pitkän tähtäyksen budjetit”, ”strategioiden toteutumi-

sen turvaaminen” (Kamensky 2006, 44-46). Kirjallisuuskatsauksen toisessa pääluvussa tut-

kitaan operatiivista johtamista osana strategioiden toteutumisen turvaamista ja epävar-

muustekijöihin vaikuttamista. Kuvio 9 esittää yrityksen strategisen arkkitehtuurin mallin (Ka-

mensky 2006, 42). 

 

 

Kuvio 9. Yrityksen strateginen arkkitehtuuri (Kamensky 2006, 42). 

 

Kamenskyn mukaan niinkin tärkeitä kuin strategiat ovat, niiden toteutumiseen liittyy epävar-

muustekijöitä. Epävarmuustekijät liittyvät organisaatioiden sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin 

(Kamensky 2006, 297). Epävarmuustekijöiden negatiivisia vaikutuksia voidaan ennaltaeh-

käistä hyvällä suunnittelulla strategioita laadittaessa. Kamenskyn (2006, 297-298) mukaan 



50 

 

epävarmuustekijöitä ehkäiseviä asioita ovat: ”riskianalyysit ja varasuunnitelmat”, ”strategi-

set valvontajärjestelmät”, ”strateginen tiedottaminen” sekä ”koulutus ja operatiivinen johta-

minen”. Tämä luku keskittyy operatiivisen johtamisen tehtäviin osana epävarmuustekijöiden 

ennaltaehkäisemistä ja siihen, miten epävarmuustekijöiden ehkäisytyössä voidaan huomi-

oida sertifiointien kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto. 

 

3.1. Operatiivisen toiminnan johtamisen käytänteet 

 

Operatiivisen toiminnan johtamisella tarkoitetaan organisaatioiden kaikenlaista päivittäistä 

käytännön tekemistä ja päivittäiseen tekemiseen liittyvää johtamistyötä, jonka tarkoituksen 

on edistää strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Viitalan mukaan strategiaa 

toteutetaan käytännössä henkilöstöpolitiikan keinoin, joka määrittelee ”käytännön toimin-

nan eli operatiivisen tason toimenpiteet sekä vastuut ja aikataulun, jolla strategiaa toteute-

taan” (Viitala 2007, 62).  

 

Operatiivista toiminnan johtamista tehdään kaikissa organisaatioissa riippumatta siitä, toi-

mivatko ne valmistavassa teollisuudessa, rakennusteollisuudessa vai it-palvelusektorilla. 

Vaikka strategisten tavoitteiden asettaminen tapahtuisikin ”ylhäältä käsin”, strategioiden to-

teuttamiseen eivät osallistu vain johtamisesta vastaavat henkilöt (ylin johto, keskijohto, lin-

jaesimiehet), vaan se koskettaa päivittäisen käytännön tekemisen (operaatioiden) kautta 

koko henkilöstöä. Syyt epäonnistumisiin strategioiden toteuttamisessa voidaan yhdistää 

esimerkiksi alemman tai keskijohdon motivaatio-ongelmiin, mutta myös strategioiden sisäl-

löllisiin puutteisiin. Guthin & McMillanin (1986, 314) mukaan silloin, kun puhutaan motivaa-

tio-ongelmista, sitoutumisen puute ei näy pelkästään ”passiivisena noudattamisena”, vaan 

se voi ilmentyä muun muassa merkittävänä ”ylöspäin suuntautuvana keskijohdon interven-

tiona joko strategioita suunniteltaessa tai niitä toteutettaessa”. 

 

Ansoff puhuu operatiivisen toiminnan johtamisen sijaan ”toiminnan johtamisesta” ja hänen 

mukaansa toiminnan johtamiseen liittyy myös ”päätösten johtamista”. Ansoffin (1981, 170) 

mukaan toiminnan johtamisessa tarvitaan ”sosiaalisen energian ja motivaation kanavoi-

mista päätöksenteon tapahduttamiseen, vaikka seuraukset näyttäisivätkin pelottavilta ja 

epätoivottavilta”. Ansoffin tapahduttamiseen liittyvä havainto on tärkeä ja tuo esille sen, että 

kaikki operatiivisen johtamisen tehtävät eivät aina ole miellyttäviä. Ansoffin havainto tuo 

esille myös sen, että kysymyksessä on myös ihmisten energia- ja motivaatiotasoihin vaikut-

tamista rationaalisten asioiden lisäksi. (Ansoff 1981, 170) 
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Strategia ja operatiivinen johtaminen ovat yhteydessä toisiinsa ”hyvällä vuosisuunnittelulla” 

(Kamensky 2006, 309).  Operatiiviseen johtamiseen liittyviä kysymyksiä vuosisuunnittelun 

yhteydessä ovat esimerkiksi: ketkä, milloin, mitä ja millä tavalla (Kamensky 2006, 309). 

Vuosisuunnittelun toteuttamiseksi on olemassa menetelmiä, joissa strategiat esimerkiksi 

”puretaan yksiköiden ja alayksiköiden vuositavoitteiksi ja toimintasuunnitelmiksi ja edelleen 

tarvittaessa henkilötason tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin saakka” (Kamensky 2006, 

310-311). Kuviossa 10 on esitelty Suomessa usein käytetty malli vuositavoitteiden ja toi-

mintasuunnitelmien laatimiseksi (Kamensky 2006, 310). 

 

 

Kuvio 10. Operatiivisen johtamisen malli (Kamensky 2006, 310) 

 

Tärkein asia vuosisuunnittelussa on yksikölle asetettavat tavoitteet. Tavoiteasetannassa oi-

keaa tasapainoa haetaan strategiasta lähtien ”taloudellisten tavoitteiden, ulkoisen tehok-

kuuden, sisäisen tehokkuuden ja kehittämistavoitteiden välillä”. Tavoitteet asetetaan kaikille 

tarvittaville organisaatioportaille sekä osapuolille, jonka jälkeen tavoitteille laaditaan toimen-

pideohjelmat. Tarvittaessa tavoitteet ja toimenpideohjelmat voidaan jalkauttaa ”henkilökoh-

taisiksi ohjelmiksi”. Henkilökohtainen ohjelma voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun 

puhutaan asiantuntijasta, jolla on sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa, jota ei 

ole vielä ehditty kodifioimaan. Tuloksia valvotaan ennen kaikkea tavoitteiden kautta ja siinä 
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keskitytään ”henkilön omavalvontaan, esimies-alaisvalvontaan ja joukkuevalvontaan”. Hen-

kilöstöä voidaan palkita tavoitteiden saavuttamisesta. (Kamensky 2006, 311). 

 

Okumus (2003) on tutkinut strategioiden implementoimista ja esittänyt strategioiden imple-

mentoimiseen liittyvän teoreettisen viitekehyksen. Okumuksen viitekehyksessä tärkeitä ele-

menttejä ovat konteksti (ulkoinen, sisäinen), sisältö, operatiivinen prosessi ja lopputulos 

(Okumus 2003, 876). 

 

Kirjallisuuskatsauksen toinen pääluku on keskittynyt lähinnä ”operatiiviseen prosessiin”, 

joka pitää sisällään muun muassa: ”operatiivista suunnittelua”, ”resursseja”, ”kommunikoin-

tia”, ”ihmisiä” sekä ”kontrollointia” (Okumus 2003, 876). Kuvio 11 esittää Okumuksen stra-

tegian implementoimisen mallin. 

 

 

Kuvio 11. Strategian implementoimisen malli (Okumus 2003, 876). 

 

3.1.1. Arvon haltuun ottaminen ja arvon luominen operatiivisessa johtamisessa 

 

Operatiivisessa johtamisessa ollaan kenties kaikkein lähimpänä todellisia arvon luomisen 

ja arvon haltuun ottamisen tehtäviä kuin mihin organisaatioissa voidaan päästä. Operatiivi-

sen johtamisen näkökulmasta arvon luomisessa arvon ja haltuun ottamisessa pitää huoleh-

tia siitä, että arvoa luodaan ja otetaan haltuun systemaattisesti sekä sellaisten tavoitteiden 

mukaan, jotka on johdettu strategiasta. Tavoitteisiin pääsyä varten pitää olla sovittuna oi-

keat toimenpidesuunnitelmat (arvon luomista ja/tai arvon haltuun ottamista) ja tarvittaessa 

toimenpidesuunnitelmat pitää viedä yksilötasolle asti. Strategian implementoinnin viiteke-

hyksen näkökulmasta operatiivisessa johtamisessa keskitytään arvon luomisen ja haltuun 
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ottamisen näkökulmasta vain operatiiviseen prosessiin ja sen alakohtiin. Operatiivinen pro-

sessi vaatii toimiakseen myös kontekstin (ulkoinen, sisäinen), syötteet sekä tuotoksen.  

 

Operatiivisen prosessin alakohtia ovat: operatiivinen suunnittelu, resurssit, kommunikaatio, 

ihmiset sekä kontrollointi. Jokaisella alakohdalla on merkitystä operatiivisen prosessin toi-

mivuuden kannalta, mutta arvon luomiseen sekä arvon haltuun ottamiseen voidaan ehkä 

vaikuttaa kaikkein eniten nimenomaan ihmisten kautta. Ihmisillä tarkoitetaan ”rekrytointia, 

koulutusta, kannusteita ja kyvykkyyksien kehittämistä”. Rekrytoinnissa on esimerkiksi otet-

tava kantaa siihen, minkälaista henkilöä haetaan (persoona), minkälaista osaamista (tiedot, 

taidot) henkilöllä on oltava. Koulutuksessa on esimerkiksi otettava kantaa siihen, minkälai-

sia muodollisia ja epämuodollisia osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen menetelmiä hyö-

dynnetään. Kannusteissa on esimerkiksi otettava kantaa siihen, miten henkilöstöä palki-

taan, kun se pääsee vuositavoitteisiin tai saavuttaa jonkun muun tavoitteen. Kyvykkyyksien 

kehittämisessä on esimerkiksi otettava kantaa siihen, miten organisaation resurssipoolia 

(aineeton/aineellinen) hyödynnetään tehokkaammin kilpailuedun saavuttamiseksi. (Oku-

mus 2003, 876) 

 

 

4. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä pääluvussa esitellään aluksi kohdeorganisaatiot, joissa tutkimusaineiston keräämi-

nen toteutettiin. Kohdeorganisaatioiden esittelemisen jälkeen pääluvussa kuvataan seuraa-

vaksi tutkimuksen empiirisen osuuden toteutusta. Empiirisen osuuden aluksi tarkastellaan, 

mitä aineistoa kerättiin, miten aineistoa kerättiin, keneltä aineistoa kerättiin ja miten aineis-

toa analysoitiin. Lopuksi käydään vielä läpi tutkimuksen reliabiliteettiin sekä validiteettiin 

vaikuttavia asioita. 

 

4.1. Tutkimusaineiston lähteenä olevat kohdeorganisaatiot 

 

Tutkimusaineiston lähteenä toimivat kohdeorganisaatiot vaikuttavat ”it-palvelusektorilla” ja 

niiden päätoimipaikat ovat pääkaupunkiseudulla. Vaikka molemmat kohdeorganisaatiot vai-

kuttavat samalla sektorilla, ne eivät kuitenkaan kilpaile samoista asiakkaista ja niillä on eri-

laiset arvolupaukset. 

 

Kohdeorganisaation A:n virallisia toimialoja ovat muun muassa ”it-konsultointi” sekä ”it-pal-

velut” ja henkilöstömäärässä se sijoittuu alle 250 henkeä työllistävien organisaatioiden 
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kokoluokkaan. Kohdeorganisaatio A auttaa asiakkaita muun muassa taloushallinnon toi-

mintojen tehostamisessa räätälöimällä päämiesten kehittämiä tietojärjestelmiä asiakkaiden 

tarpeiden mukaisesti. 

 

Kohdeorganisaatio B:n virallinen toimiala on ”it-koulutus” ja henkilöstömäärässä se sijoittuu 

alle 100 henkeä työllistävien organisaatioiden kokoluokkaan. Kohdeorganisaatio B auttaa 

asiakkaita (organisaatioita sekä yksityishenkilöitä) kyvykkyyksien kehittämisessä muun mu-

assa kehittämällä ja välittämällä erilaisia koulutuspalveluita. 

 

TAULUKKO 2. Kohdeorganisaatio-id, liikevaihto- ja henkilöstömäärä. 

Kohdeorganisaatio-id 

 

Yrityksen liikevaihtoluokka Henkilöstöä 

A 10 - 20 milj. eur 101 - 250 

B 2 - 10 milj. eur Alle 100 

 

 

4.2. Tutkimuksen empiirisen osion kulun selostaminen 

 

Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen empiirisen osion toteuttamisen vaiheita, jotka käyn-

nistyivät kirjallisuuskatsauksen valmistumisen jälkeen helmikuussa 2019. 

 

4.2.1. Mitä aineistoa kerättiin? 

 

Kohdeorganisaatioissa (A, B) toteutettiin huhtikuun 2019 aikana neljä puolistrukturoitua 

henkilöhaastattelua, joista käytetään myös nimitystä teemahaastattelu. Haastateltavina oli-

vat henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstöhankinnan käytännöistä tietävät ”henkilöstöasi-

antuntijat” (Iines, Mikki) sekä operatiivisen johtamisen käytännöistä tietävät ”operatiivisen 

toiminnan asiantuntijat” (Aku, Hessu). Henkilöstöasiantuntijoiden haastatteluissa käytettiin 

aineistonkeruuinstrumenttia AKI1 ja operatiivisen toiminnan asiantuntijoiden haastatte-

luissa aineistonkeruuinstrumenttia AKI2. Aineistonkeruuinstrumentit ohjasivat haastatteluti-

lanteita ja niiden avulla asiantuntijoilta kerättiin tutkimusaineistoa sertifiointien kautta tarjolle 

tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämisestä asiantuntijoiden edustamissa yksiköissä. 

 

Henkilöhaastatteluista syntyneiden nauhoitteiden kokonaispituus on yli 2,5 tuntia. Analy-

sointitarkoituksia varten nauhoitteet purettiin helpommin käsiteltävään muotoon eli ne litte-

roitiin tekstinkäsittelyohjelman avulla. Litteroidut nauhoitteet ovat tutkimuksen selkäranka ja 
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niitä käytetään niin sanottuna primääriaineistona. Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa ei 

käytetä muita tutkimusaineistoja. 

 

TAULUKKO 3. Pseudonimi, kohdeorganisaatio-id, aineistonkeruuinstrumentti ja haastatteluaineisto. 

Pseudo-

nimi 

Kohdeorgani-

saatio-id 

Aineistonke-

ruuinstrumentti 

Haastatteluai-

neisto 

Iines A AKI1 HA1 

Aku A AKI2 HA2 

Mikki B AKI1 HA1 

Hessu B AKI2 HA2 

 

 

4.2.2. Miten aineistoa kerättiin eli aineiston keräysmetodin kuvaus? 

 

Tutkimusaineistojen keruumenetelmiä on tunnistettavissa, ja yhtäältä ylätasolla saatetaan 

keskustella ”laadullisesta” ja toisaalta ”määrällisestä” tutkimuksesta. Tutkielmaprosessin 

alussa päätin hyödyntää laadullisen tutkimuksen kautta käytettävissä olevia ”työvälineitä”, 

koska tutkimuskysymyksien selvittämiseksi ei löytynyt sopivia määrällisen datan lähteitä. 

Tässä tutkimuksessa käytetään ”laadullista tapaustutkimusta” eli ”Case Studya”, joka tar-

koittaa sellaista empiiristä tutkimusta, joka ”monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja tietoja 

käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä” (Yin 1983, 

23). 

 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla (tiedonhankintahaastattelu) valitun aihealueen 

asiantuntijoita heille tutussa ympäristössä ja kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien 

luvalla. Ennen kysymysten esittämistä haastateltavien kanssa perehdyttiin Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston GDPR-vaatimuksiin. GDPR-menettelyyn liittyviä toimenpiteitä tässä 

tutkimuksessa olivat muun muassa haastateltavien etukäteisinformointi (Liite 1) sekä hen-

kilötietojen käsittelystä sopiminen (Liite 2). Varsinainen henkilöhaastatteluosuus seurasi 

GDPR-vaatimusten läpikäynnin jälkeen aineistonkeruuinstrumenttien ohjaamana. 

 

4.2.3. Keneltä aineistoa kerättiin? 

 

Haastateltavilla on yhteensä noin 35 vuotta työkokemusta valitulta aihealueelta. Aku työs-

kentelee vanhemman henkilöstöesimiehen roolissa kohdeorganisaatiossa A, ja hän on ollut 

nykyisessä tehtävässään 2,5 vuotta. Iines työskentelee henkilöstöasiantuntijan roolissa 
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Akun kanssa samassa kohdeorganisaatiossa ja Iineksen työkokemuksensa kesto on 3 

vuotta. Hessu työskentelee johtajavan konsultin sekä partnerin rooleissa kohdeorganisaa-

tiossa B. Hessun työkokemuksen kesto saman työantajan palveluksessa on lähes 20 

vuotta. Mikki työskentelee partnerin sekä konsultin rooleissa Hessun kanssa samassa koh-

deorganisaatiossa ja hänellä on aihealueeseen liittyvää työkokemusta noin 9 vuotta. 

 

4.2.4. Miten aineistoa analysoitiin? 

 

Laadullisen tutkimusaineiston analysoimisessa, jonka tarkoituksena on auttaa ymmärtä-

mään aineiston kautta jotain ilmiötä, voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Parhaimmillaan 

tällainen analyysi voi auttaa luomaan täysin uuden teorian jostain ilmiöstä. Analyysin teke-

minen tapahtuu vaiheissa ja laadullisen aineiston analysointimenetelmiä ovat muun mu-

assa Grounded Theory, teema-analyysi ja sisällön analyysi. Tämän tutkimuksen tulokset 

on saatu käyttämällä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin vaiheita ovat Metsämuurosen 

mukaan muun muassa: ”Tutkijan herkistyminen”, ”aineiston sisäistäminen ja teoretisointi”, 

jne. (Metsämuuronen 2006, 124). 

 

Tässä tutkimuksessa analysoinnin kohteena olivat asiantuntijoiden vastaukset aineistonke-

ruuinstrumenteissa (AKI1, AKI2) esitettyihin kysymyksiin. Ensimmäiseen aineistonkeruu-

instrumenttiin (AKI1) annetuista vastauksista etsittiin henkilöstösuunnittelua ja henkilöstö-

hankintaa koskevia hyötyjä (hyödyn lähde sertifioinnin kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto). 

Toiseen aineistonkeruuinstrumenttiin (AKI2) annetuista vastauksista etsittiin operatiivista 

toimintaa koskevia arvon luomista ja arvon hankintaa edesauttavia hyötyjä (hyödyn lähde 

sertifioinnin kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto). Henkilöhaastatteluiden toteuttamisen jäl-

keisen analysointiosuuden tärkeimmät vaiheet tässä tutkimuksessa olivat litterointi sekä kä-

sitekarttojen muodostaminen. Litteroinnin aikana haastateltavien luvalla nauhoitettu haas-

tatteluaineisto purettiin tekstitiedostoiksi (4 kpl). Käsitekarttojen muodostamisvaiheessa 

tekstitiedostot vietiin taulukkolaskentaohjelmaan analysoimisen helpottamiseksi. Tutkimuk-

sen tuloksissa pääluvussa 5 esitetään käsitekarttojen ylin taso, johon on yhdistetty kaikki 

samankaltaiset haastatteluvastaukset (ks. liitteenä olevat taulukot). 

 

Pääluvussa 5 esitellään ensin yleisellä tasolla kohdeorganisaatioon A liittyvät havainnot 

(Aku, Iines) ja sen jälkeen kohdeorganisaatioon B liittyvät havainnot (Hessu, Mikki). Yleisten 

esittelyiden jälkeen havainnot raportoidaan asiantuntijaryhmittäin. Asiantuntijaryhmittäin ta-

pahtuvan raportoinnin mahdollisti tässä tutkimuksessa haastatteluaineistojen yhdistely. 

Haastatteluaineistojen yhdistelyn vuoksi henkilöstöasiantuntijoiden (Iines, Mikki) 
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haastattelut muodostavat aineiston HA1 ja operatiivisen toiminnan asiantuntijoiden (Aku, 

Hessu) haastattelut haastatteluaineiston HA2. Käsitekarttojen muodostamista hyödynnet-

tiin myös yhdistettyjen aineistojen analysoimisessa. 

 

4.2.5. Tutkimuksen reliabiliteetti (luotettavuus) ja validiteetti (pätevyys)  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti ovat tärkeitä käsitteitä ja niiden avulla voidaan arvi-

oida tutkimuksessa käytettyjen menetelmien luotettavuutta. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tut-

kimusongelmien selvittämiseen liittyvää luotettavuutta ja silloin kun reliabiliteetti on korke-

alla niin esimerkiksi samaa asiantuntijaa myöhemmin haastateltaessa on mahdollista saada 

selville aikaisemman tutkimuksen kaltaisia tuloksia. Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoite-

taan oikeiden asioiden mittaamista mutta myös sitä, että tutkimuksessa on mitattu alkupe-

räisen lupauksen mukaisia asioita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136) 

 

Reliabiliteettia heikentäviä tekijöitä ovat Varton (1992, 104) mukaan muun muassa tutki-

muksen riippuvuudet satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä, jotka normaalisti karsiutu-

vat pois tutkimuksen edistyessä. Riippuvuudet satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä 

eivät ole heikentäneet tämän tutkimuksen reliabiliteettia, ja ne näyttävät poistuneen nor-

maalisti tämän tutkimuksen edetessä.  

 

Validiteettia heikentävä tekijä on Varton (1992, 103) mukaan esimerkiksi se, että tutkimus 

vastaa väärään kysymykseen (saadaan vastaus kysymykseen, jota ei ole kysytty) tai jos 

tutkimus ei sovellu tutkimuskohteen tarkasteluun. Tämä tutkimus vastaa johdannossa (”te-

matisoinnissa”) esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja se soveltuu myös kohdeorganisaatioi-

den (A, B) tarkastelemiseen. 

 

Tutkimuksen empiirisen osion tärkeimpiä reliabiliteettiin vaikuttavia päätöksiä olivat: aineis-

tonkeruumenetelmän vahvistaminen, haastateltavien asiantuntijaryhmien vahvistaminen, 

aineistonkeruuinstrumenttien (AIK1, AIK2) kysymyslistausten eli haastattelukysymysten 

vahvistaminen (yhdessä ohjaajan kanssa) sekä päätös olla hyödyntämättä haastatteluky-

symysten testaamiseen liittyvät ”edut” aikatauluhaasteiden vuoksi. Tutkimuksen empiirisen 

osion tärkein validiteettiin liittyvä päätös oli valita haastateltaviksi henkilöstösuunnittelun 

sekä henkilöstöhankinnan asiantuntijoiden (Iines, Mikki) lisäksi operatiivisen toiminnan asi-

antuntijoita (Aku, Hessu). Molempien asiantuntijaryhmien haastatteluvastaukset auttavat 

paremmin ymmärtämään, että tutkimuksessa on selvitetty tutkimusongelmiin liittyviä asi-

oita. Muita yksittäisiä reliabiliteettiin sekä validiteettiin vaikuttaneita asioita tässä 
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tutkimuksessa olivat muun muassa haastateltavien työkokemuksen kesto sekä aineiston-

keruuinstrumentteihin upotetut asiantuntijaryhmien samaan aiheeseen liittyvät kontrolliky-

symykset. 

 

Tässä tutkimuksessa sekä reliabiliteetti että validiteetti ovat hyvällä tasolla ja käytettyjä me-

netelmiä voidaan sen vuoksi pitää luotettavina. 

 

 

5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Viidennen pääluvun tarkoituksena on kuvata tutkimuksen empiirisen osuuden kuluessa 

esille nousseita tutkimustuloksia. Empiirisen osan aikana haastateltiin neljää ”substanssi-

asiantuntijaa" kahdessa suomalaisessa it-palvelusektorin kohdeorganisaatiossa. Substans-

siasiantuntijat edustavat henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhankintaa sekä operatiivista 

johtamista. Yhteensä haastatelluilla on yli 35 vuoden kokemus tutkimusongelman kohteena 

olevista aihealueista. 

 

Tässä pääluvussa kuvataan ensin case-esimerkkien tapaan lyhyesti molempien kohdeor-

ganisaatioiden tilanne. Kohdeorganisaatioita vertaillaan keskenään case-esimerkkien läpi-

käymisen jälkeen. Vertailun aluksi tutustutaan kohdeorganisaatioiden yhtäläisyyksiin ja 

eroavaisuuksiin henkilöstösuunnittelun ja henkilöstöhankinnan näkökulmasta. Henkilöstö-

suunnittelun ja henkilöstöhankinnan jälkeen tutustutaan kohdeorganisaatioiden eroavai-

suuksiin operatiivisen johtamisen kautta. 

 
5.1. Kohdeorganisaatioon A liittyvät vastaukset 

 

Tämän alaluvun tarkoituksena on antaa hyvä yleiskuva kohdeorganisaatiosta A ennen kuin 

organisaatiota verrataan kohdeorganisaatioon B. Ensin esitellään pseudonimi Iineksen an-

tamat henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstöhankinnan vastaukset, jonka jälkeen pseudo-

nimi Akun operatiivisen johtamisen vastaukset. 

 

5.1.1. Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöhankinta (Iines) 

 

Iines on henkilöstöasiantuntija kohdeorganisaatiossa A. Iineksen tärkein tehtävä on koordi-

noida rekrytointiprosessia kohdeorganisaation henkilöstöosastolla taloushallinnon ulkois-

tuspalveluissa.  
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IINES (ORGANISAATIO A): 

 […] käytännössä mä koordinoin ja hoidan sitä niinkun käytännön prosessia […] me 

on myös jaettu vähän niinkun liiketoiminnoittain näitä alueita elikkä meillä toi talous-

hallinnon ulkoistuspalvelut on sitte enemmän semmonen niinkun mun, mun vastuu-

alue rekrytointeihin liittyen ja sitten mikäli siellä on käynnistyy rekrytointeja niin sitten 

mä oon niissä se ensisijainen HR:n yhteyshenkilö. 

 

Pääsääntöisesti henkilöstösuunnittelua tehdään kohdeorganisaatiossa esimiesten ja tuot-

teita sekä palveluita myyvien henkilöiden katselmoinneissa. 

IINES (ORG. A): 

 … meillä henkilöstösuunnittelu enemmän tapahtuu siellä niinkun tämmösissä taval-

laan niinkun esimiesten ja myynnin eräänlaisissa niinku resurssointi – miten sen sa-

nos katselmuksissa tai palavereissa, tilaisuuksissa […].se ehkä enemmän tulee 

mulle silleen annettuna et nyt me tarvitaan, tarvitaan tällainen henkilö ja sit tavallaan 

siitä eteenpäin. 

 

Kohdeorganisaatiossa hyödynnetään päämiesten sertifiointeja tuotteiden ja palveluiden ke-

hittämisessä.  

IINES (ORG. A): 

 Kyllä […] me ollaan XXXXXXXXXXX kumppani. Kumppaniyritys. Onko se nyt joku 

”XXXXXX Partner” vai mikä se virallinen nimitys nyt sitten onkaan ja siihen kump-

panuuteen liittyy, että meidän henkilöstöstä tietty osa tai tietty prosenttiosuus pitää 

olla sertifioituja näitä XXXXXXXXXXX sertifioituja. 

 

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto ovat haastateltavalle entuudestaan tuttuja tietojohtamisen 

käsitteitä. 

IINES (ORG. A): 

 Kyllä […]. No siis ihan varmaan koulusta lähtien tavallaan - kyl tollaseen liiketoimin-

nalliseen peruskoulutukseen jo sisältyy käsitteet hiljainen tieto… 

 

5.1.1.1. Henkilöstösuunnittelu 

 

Kohdeorganisaatiossa A sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käyte-

tään henkilöstösuunnittelun tukena. Tärkeimpinä yksittäisinä toimenpiteinä korostuvat ser-

tifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon rooli asiantuntijoiden kokemuksen 
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seurannassa (22 %) sekä sertifiointien elinkaarien (22 %) hallinnassa. Tärkeimmät yksittäi-

set toimenpiteet näkyvät lihavoituina taulukossa 4. 

 
TAULUKKO 4. Vastausten jakauma henkilöstösuunnittelussa organisaatiossa A. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään organisaatiossa (A)? KPL %-osuus vastauksista 

Hyödynnetään esimiesten toimesta 1 11 % 

Hyödynnetään myös muiden yksiköiden toimesta 1 11 % 

Hyödynnetään muun liiketoiminnan tukena 1 11 % 

Hyödynnetään organisaatiostatuksen valvonnassa 1 11 % 

Hyödynnetään työtyytyväisyyden kehittämisessä 1 11 % 

Hyödynnetään kokemuksen seurannassa 2 22 % 

Hyödynnetään sertifiointien elinkaarien hallinnassa 2 22 % 

Yhteensä 9  

 
 

Hiljainen tieto ja henkilöstösuunnittelu 

Haastatteluvastausten perusteella kohdeorganisaation henkilöstösuunnittelussa saatetaan 

toimia tehottomasti sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämisessä ja 

se johtuu todennäköisesti organisaation kehitysvaiheesta projekti- ja kasvuyrityksenä. Hyö-

dyntämiseen liittyvien vastausten perusteella vain kokemuksen seurannalla (22 %) on yh-

teys hiljaiseen tietoon. 

IINES (ORG. A): 

 Kyllä, siis toki meillä niinkun tämmösessä projekti- ja kasvuyrityksessä niin se mei-

dän henkilöstösuunnittelu on vielä ehkä vähän semmosta niinkun – se ei oo ihan 

niin systemaattista kun sen pitäis olla. […] Ja sit meil on tällaset niinkun ”Talent-

foorumit” puolivuosittain missä käydään jokaisen tiimin tavallaan tilanne läpi läpi 

niinkun henkilöstösuunnittelun kannalta siinä mielessä että […] Onks jotakin osaa-

mista mitä sieltä puuttuu… 

 
5.1.1.2. Henkilöstöhankinta 

 

Kohdeorganisaatiossa A sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käyte-

tään henkilöstöhankinnan tukena. Tärkeimpinä yksittäisinä toimenpiteinä korostuvat sertifi-

ointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon rooli rekrytoitavien osaamisen var-

mistamisessa (44 %) sekä ajoittain valintakriteereiden osana (33 %).  
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TAULUKKO 5. Vastausten jakauma henkilöstöhankinnassa organisaatiossa A. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään (A)? KPL %-osuus vas-

tauksista 

Osaamisen varmistamisessa 4 44 % 

Tiedon jakamisen ja kodifioimisen taitojen arvioimisessa 1 11 % 

Sertifiointeja käytetään harvemmin valintakriteereinä 3 33 % 

Varmistamassa rekrytoitavan antamien tietojen paikkansapitävyys 1 11 % 

Yhteensä 6  

 

 

Hiljainen tieto ja henkilöstöhankinta 

Haastattelun perusteella rekrytoinneissa haetaan henkilöstöä, jolla on sekä ”kyvykkyys ja-

kaa” että ”kyvykkyys kodifioida” hiljaista tietoa. Tämä kommentti on ristiriidassa operatiivi-

sen johtajuuden edustajan Akun kommenttien kanssa, jonka mukaan asiantuntijoiden han-

kinnassa panostetaan jakamisen taitoihin eli personalisointikykyyn. Tietojohtamisen toi-

menpiteiden kannalta olisi hyvä keskittyä jompaankumpaan vaihtoehtoon: 

IINES (ORG. A): 

 Varmaan sekä että. Et kyl meillä niinku siihen osaamiseen tavallaan ja tiedon jaka-

miseen kannustetaan hirveesti. Ja on niinkun tiettyjä malleja tai toimintatapoja et 

pyritään, että ihmiset kirjais kirjais semmoseen erääseen järjestelmään niitä niinkun 

tavallaan omia niinkun tämmösiä ydinosaamisalueitaan elikkä ”minulta voit kysyä 

näistä asioista”. Tavallaan se on kirjattuna sinne. Ja ja tota tai jos heillä on jotain 

sertifiointeja niin niitäkin voi sinne kirjata. 

 

5.1.2. Operatiivinen johtaminen (Aku) 

 

Aku on tekemisissä kohdeorganisaation A operatiivisen johtamisen kanssa vanhemman 

henkilöstöesimiehen tehtävässä. Akun yksikkö tuottaa kohdeorganisaation asiakkaille (yri-

tysasiakkaita) lisäarvoa (arvon luominen) ”päämiesten” ohjelmistoja kehittämällä. Haastat-

telun hetkellä Akun alaisuudessa työskentelee n. 20 asiantuntijan tiimi.  

 

Substanssisertifiointeja käytetään osoittamaan kohdeorganisaation yhteistyökumppaneille 

teknologisen osaamisen tasoa. 

AKU (ORGANISAATIO A): 

  …elikkä me ollaan XXXXXXX-talo niin meillä on XXXXXXX sertit on ehkä ne tär-

keimmät 
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Akun yksikössä ylläpidetään osaamiskarttoja, joista HR-puolen asiantuntijan Iineksen mu-

kaan käytetään nimitystä ”tähtikartta”. 

AKU (ORG. A): 

 osaamiskartat on on niin kuin merkitty teknologialähtöisesti 

 

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto ovat Akulle entuudestaan tuttuja tietojohtamisen käsitteitä. 

AKU (ORG. A): 

  On 

 

Rekrytoinneissa pyritään löytämään sellaisia resursseja, joita luonnehtii tarve ja kyky jakaa 

olemassa olevaa hiljaista tietoa.  

AKU (ORG. A): 

 Kyl se on selkee A. tiimivetäjänä esimerkiks mun päätehtävänä on saada heidät 

kommunikoimaan keskenään…   

 

5.1.2.1. Arvon luominen 

 

Akun yksikössä sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään osana 

arvonluontiprosesseja. Tärkeimpinä arvon luomisen osatekijöinä sertifioinnit ja niiden kautta 

tarjolle tuleva hiljainen tieto näkyvät Akun mukaan brändiviestinnässä (25 %), henkilöstön 

kouluttamisessa ja kehittämisessä (25 %) sekä sisäisen kommunikaation tehostamisessa 

(25 %). 

 

TAULUKKO 6. Vastausten jakauma arvon luomisessa organisaatiossa A. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään organisaatiossa A? KPL %-osuus vastauksista 

Luo arvoa yritysbrändin kommunikoimisessa 4 25 % 

Luo arvoa tuotteiden ja palveluiden kommunikoimisessa 2 13 % 

Luo arvoa henkilöstön koulutuksessa ja kehityksessä 4 25 % 

Luo arvoa sisäisessä kommunikaatiossa 4 25 % 

Luo arvoa asettamalla toiminnan perusedellytykset 2 13 % 

Yhteensä 16  

 

 

Hiljainen tieto ja arvon luominen 

Vaikka sertifiointeja hyödynnetään Akun yksikössä arvon tuottamisen apuvälineenä moni-

puolisesti (kannusteena, asiakaskunnalle viestimisessä ym.) niin haastatteluvastausten 
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perusteella näyttäisi siltä, että sertifiointeja enemmän Akun yksikössä arvostetaan hiljaisen 

tiedon kerryttämistä ja jakamista (personalisointi): 

AKU (ORG. A): 

 Kuten juttelimme, sertifioinnit ovat arvosta hieman irrallaan sikäli että olennaisem-

paa on tiedon hankkiminen ja jakaminen kuin varsinainen sertifiointi. Serti on kan-

nuste ja asiakaskunnalle osaamisen signalointiin käytettävä väline. Hiljainen tieto 

kertyy ja tulee tarjolle ilmankin sertifikaattia… 

 
5.1.2.2. Arvon haltuun ottaminen 

 

Sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään Akun yksikössä osana 

arvon haltuun ottamista. Tärkeimpinä arvon haltuun ottamisen osatekijöinä sertifioinnit ja 

niiden kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto näkyvät päämiesten lisenssietujen ja taloudellisen 

hyödyn talteen ottamisessa (31 %), kannustejärjestelmien osana (25 %) ja tuomassa lisä-

arvoa asiantuntijan työ-/koulutuskyvyn arvioimisen kautta. 

 
 TAULUKKO 7. Vastausten jakauma arvon haltuun ottamisessa organisaatiossa A. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään organisaatiossa A? KPL %-osuus vas-

tauksista 

Tuo arvoa osana valintakriteereitä 1 6 % 

Tuo arvoa osana kannustejärjestelmiä 4 25 % 

Tuo arvoa lisenssietujen ja taloudellisen hyödyn saavuttami-

sessa 

5 31 % 

Tuo arvoa asiantuntijan työ-/koulutuskyvyn arvioimisessa 3 19 % 

Tuo arvoa yksikön ohjaamisessa 1 6 % 

Tuo arvoa osaamisen lisänäyttönä 1 6 % 

Tuo arvoa esimies-alaiskommunikaatioon 1 6 % 

Yhteensä 16  

 

 

Hiljainen tieto ja arvon haltuun ottaminen 

Kuten arvon luomisessa, sertifiointien merkitys on kohdeorganisaatiolle arvon haltuun otta-

misessa vähäinen. Sertifioinneilla luodaan esimerkiksi taloudellista lisäarvoa lisenssietujen 

kautta. Näyttäisi siltä, että myös arvon haltuun ottamisessa sertifiointeja enemmän arvos-

tetaan hiljaista tietoa, joka ilmenee osana ”monitahoisempaa” osaamisen synnyttämistä: 
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AKU (ORG. A): 

 Sertifiointi on tietynlainen laatukriteeri eri päämiesten teknologioiden osaamisen va-

lidoimiseksi ja viestimiseksi asiakkaille, ja esimerkiksi volyymialennusten saa-

miseksi partner-tasojen kautta. Konsulttitalona meillä arvo syntyy kuitenkin paljon 

monitahoisemmin kuin vain sertifioidun osaamisen kautta. 

 

5.2. Kohdeorganisaatioon B liittyvät vastaukset 

 

Tämän alaluvun tarkoituksena on antaa yleiskuva kohdeorganisaatiosta B ennen kuin or-

ganisaatiota verrataan ensimmäiseen haastateltuun kohdeorganisaatioon A. Ensin esitel-

lään pseudonimi Mikin antamat henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstöhankinnan vastauk-

set, jonka jälkeen pseudonimi Hessun antamat operatiivisen johtamisen vastaukset. 

 
5.2.1. Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöhankinta (Mikki) 

 

Mikki on partnerin ja kouluttajan roolien kautta tekemisissä kohdeorganisaation B henkilös-

tösuunnittelun ja henkilöstöhankinnan kanssa. 

 

Mikki on rekrytoinneissa mukana muun muassa valitsemassa uutta henkilöstöä. 

MIKKI (ORGANISAATIO B): 

 Mä oon tekemässä rekrytointipäätöksiä. Joko niin että halutaan jotain uutta tai sitten 

korvataan vanhaa. Ja sen lisäks määrittelemässä profiilia minkälaista haetaan. Ja 

ja arvioimassa ja valitsemassa työntekijöitä 

 

Mikin vastuulla on henkilöstösuunnittelun tehtäviä. 

MIKKI (ORG. B): 

 …ja tietysti henkilöstösuunnittelu siinä mielessä kun vastaan kouluttajaresursseista 

pääsääntöisesti niistä asiantuntijoista niin niin se on mun tonttia ja yhteistyötähän 

se on sitten käytännössä näitten osaamisaluevastaavien ja tj:n kanssa että… 

 

Kohdeorganisaatiossa B hyödynnetään sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista 

tietoa tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa. Tuotteet ja palvelut perustuvat päämiesten 

luomiin ohjelmiin. 

MIKKI (ORG. B): 

 Hyödynnetään. Meillähän on business on myös osittain tätä henkilösertifiointien 

tuottamista eli koulutusta, tenttejä, sertifiointien myöntämistä ja eri päämiesten 
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ohjelmissa eli meillä on teknologia tuottavuusjohtamisen sektoreilla mitkä on nää 

meidän tuotealueet niin kaikissa on olemassa tiettyjä tämmöisiä sertifiointiputkia 

joissa voi sitten pätevöityä sertifioinnin muodossa… 

 
Hiljainen ja eksplisiittinen tieto ovat haastateltavalle tuttuja tietojohtamisen käsitteitä. 

MIKKI (ORG. B): 

 Kyllä. 

 
5.2.1.1. Henkilöstösuunnittelu 

 

Mikin yksikössä sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään hen-

kilöstösuunnittelun tukena. Tärkeimpinä yksittäisinä toimenpiteinä korostuvat tarpeet kou-

luttamiselle ja kehittämiselle (24 %) sekä työntekijätaitojen arvioimiselle (24 %). Molemmat 

tärkeimmistä tarpeista tarkoittavat henkilöstösuunnittelun näkökulmasta henkilöstön laa-

tuun viittaavia tekijöitä. 

 
TAULUKKO 8. Vastausten jakauma henkilöstösuunnittelussa organisaatiossa B. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään organisaatiossa B? KPL %-osuus vastauksista 

Organisatorisessa oppimisessa 1 6 % 

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä 1 6 % 

Työ- ja koulutuskyvyn valvonnassa 1 6 % 

Uuden liiketoiminnan kehittämisessä 1 6 % 

Osana työntekijöiden työtehtäviä 2 12 % 

Organisaatiostatuksen valvonnassa 3 18 % 

Kouluttamisessa ja kehittämisessä 4 24 % 

Työntekijätaitojen arvioimisessa 4 24 % 

Yhteensä 17  

 

 

Hiljainen tieto ja henkilöstösuunnittelu 

Kommenttien perusteella sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa hyödynnetään 

aktiivisesti henkilöstösuunnittelussa, jossa hiljaisen tiedon olemassaolo viestii muun mu-

assa työntekijöiden todellisesta työ-/koulutuskyvystä: 

MIKKI (ORG. B): 

 Tota tää näkyy, näkyy sillein, että tietyissä tämmösissä ohjelmissa missä näitä ser-

tifikaatteja on, on tiettyjä tasoja. On ”perustasoa”, on tämmöst ”Practitioner-tasoa” 

ja sitten on ”Expert-tasoa”. Elikkä siellä on erilaisia vaatimuksia eri vaatimuksia eri 

tasoilla ja nythän täähän liittyy siihen henkilöstösuunnitteluun ja myöskin meidän 
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työkykyyn eli koulutuskykyyn. Jotta me saadaan kouluttaa tiettyjä aiheita niin meillä 

täytyy itsellämme olla niillä kouluttajilla nää tietyntasoiset sertifioinnit olemassa. 

 
5.2.1.2. Henkilöstöhankinta 

 

Mikin yksikössä sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään hen-

kilöstöhankinnan tukena. Tärkeimpinä yksittäisinä toimenpiteinä henkilöstöhankinnassa ko-

rostuvat tarpeet tiedon jakamisen kyvykkyyksien arvioimisessa (24 %) sekä kokemuksen 

arvioinnissa (18 %). Mikin organisaatiossa henkilöstöhankinnassa on kiinnitetty selkeästi 

huomiota tietojohtamisen sekä organisatorisen oppimisen tarpeisiin. Huolehtimalla tiedon 

jakamisen tarpeista voidaan tehostaa organisatorista oppimista ja muun muassa kasvattaa 

organisaation rakenteellista pääomaa. 

 
TAULUKKO 9. Vastausten jakauma henkilöstöhankinnassa organisaatiossa B. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään organisaatiossa B? KPL %-osuus vas-

tauksista 

Asenteen ja tiedon jakamisen taitojen arvioimisessa 1 6 % 

Työmarkkinakyvyn arvioimisessa 1 6 % 

Varmistamassa rekrytoitavan antamien tietojen hyödynnettävyys 1 6 % 

Varmistamassa rekrytoitavan antamien tietojen paikkansapitävyys 1 6 % 

Osaamisen varmistamisessa 2 12 % 

Rekrytoinnissa yhteisen kielen luomisessa 2 12 % 

Valintakriteereiden osana 2 12 % 

Kokemuksen arvioimisessa 3 18 % 

Tiedon jakamisen taitojen arvioimisessa 4 24 % 

Yhteensä 17  

 

 

Hiljainen tieto ja henkilöstöhankinta 

Mikin kommenttien perusteella sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa hyödynne-

tään henkilöstöhankinnassa esimerkiksi elävöittämään asiantuntijalla olevaa osaamista: 

MIKKI (ORG. B): 

 Niin kyllähän siihen se tavallaan se hiljainen tieto on se mikä tekee eläväksi sen 

sertifikaatin ja sit tää jakaminen ja muu että. 
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5.2.2. Operatiivinen johtaminen (Hessu) 

 

Hessu työskentelee kohdeorganisaation B operatiivisen johtamisen tehtävissä johtavan 

konsultin sekä partnerin rooleissa ja on osa laajennettua johtoryhmää. Haastateltava vastaa 

kohdeorganisaation infraosaamisesta, infratarjoamasta ja sen kehittämisestä.  

 

Haastateltavan mukaan kohdeorganisaation operatiivisessa toiminnassa hyödynnetään 

sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa monipuolisesti tuotteiden ja pal-

veluiden tarjonnassa (sekä arvon luomisen että arvon haltuun ottamisen näkökulmasta). 

 
HESSU (ORGANISAATIO B): 

 No meillä on siis nimenomaan sekä substanssipuolen sertifiointeja eli käytännössä 

ICT on niin kuin se tärkein eri päämiesten sertifioinnit ja sen lisäksi on tietysti mm. 

johtamiseen liittyviä sertifiointeja. 

 

Haastateltavan organisaatiossa ylläpidetään osaamiskarttoja. 

HESSU (ORG. B): 

 Kyllä. 

 

Hiljainen ja eksplisiittinen tieto ovat tuttuja tietojohtamisen käsitteitä haastateltavalle. 

HESSU (ORG. B): 

 Kyllä. 

 

Henkilöstöhankintaa luonnehtii, että kohdeorganisaatioon etsitään tiedon jakamiseen kyke-

neviä (personalisointi) ihmisiä ja tästä aiheutuu useita hyötyjä. 

HESSU (ORG. B): 

 … tiedon jakaminen on meillä tärkeässä roolissa sekä sisäisesti että nykyään myös 

ulkoisesti, että se on osa osa henkilön brändäystä. Ja sitä kautta sitten organisaation 

markkinointia voi ihan laittaa suoraan. 

 

5.2.2.1. Arvon luominen 

 

Sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään Hessun yksikössä mo-

nipuolisesti arvon luomisessa. Tärkeimpinä arvon luomisen osatekijöinä sertifioinnit ja nii-

den kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto luovat arvoa resurssien käytön kohdentamisessa 

(36 %), yritysbrändin kommunikoimisessa (18 %) ja osana koulutusta ja kehitystä (18 %). 
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TAULUKKO 10. Vastausten jakauma arvon luomisessa organisaatiossa B. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään organisaatiossa B? KPL %-osuus vastauksista 

Luo arvoa yritysbrändin kommunikoimisessa 4 18 % 

Luo arvoa tuotteiden ja palveluiden kommunikoimisessa 1 5 % 

Luo arvoa yhteisen kielen luomisessa 1 5 % 

Luo arvoa asiakkaiden kouluttamisessa 1 5 % 

Luo arvoa asiakkaiden tiedottamisessa 1 5 % 

Luo arvoa asiakaspalautteisiin vastaamisessa 1 5 % 

Luo arvoa henkilöstön koulutuksessa ja kehityksessä 4 18 % 

Luo arvoa sisäisessä kommunikaatiossa 1 5 % 

Luo arvoa resurssien käyttöä ohjaavana tekijänä 8 36 % 

Yhteensä 22  

 
 
Hiljainen tieto ja arvon luominen 

Sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa hyödynnetään Hessun kommenttien pe-

rusteella arvon luomisessa monipuolisesti esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kommuni-

koimisessa asiakkaille sekä varsinaisessa tuotannossa: 

HESSU (ORG. B): 

 …niin no ehkä tossa on toi justiin, että se siis ohjaaminen kautta sertifioinnit niin 

sitähän hyödynnetään ja ja ja niitten kautta tullutta sitä hiljasta tietoa niin sitähän 

hyödynnetään nimenomaan sitte juuri, kun sanoin äsken markkinoinnissa/myyn-

nissä ja sitten sitten loppupeleissä tietysti siellä varsinaisessa toteutuksessa. 

 

5.2.2.2. Arvon haltuun ottaminen 

 

Sertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään Hessun yksikössä 

osana arvon haltuun ottamista. Tärkeimpänä arvon haltuun ottamisen osatekijänä sertifi-

oinnit ja niiden kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto näkyvät osana kannustejärjestelmiä 

(36 %) sekä tuomassa rahallista hyötyä päämiesten lisenssijärjestelmien kautta (27 %).  
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TAULUKKO 11. Vastausten jakauma arvon haltuun ottamisessa organisaatiossa B. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään organisaatiossa B? KPL %-osuus vas-

tauksista 

Tuo arvoa rekrytointiprosessin osana 1 9 % 

Tuo arvoa osana kannustejärjestelmiä 4 36 % 

Tuo arvoa lisenssietujen ja taloudellisen hyödyn saavuttami-

sessa 

3 27 % 

Tuo arvoa strategian toteuttamisen apuna 1 9 % 

Tuo arvoa osaamisen kehittämisen apuna 1 9 % 

Tuo arvoa asiantuntijan työ-/koulutuskyvyn arvioimisessa 1 9 % 

Yhteensä 11  

 

 

Hiljainen tieto ja arvon haltuun ottaminen 

Hessun kommenttien perusteella sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa hyödyn-

netään kohdeorganisaatiossa aktiivisesti arvo haltuun ottamisessa ja hiljaisen tiedon hyö-

dyntäminen on tavallaan toiminnan perusedellytys: 

HESSU (ORG. B): 

 …hankkimalla uusien sertifiointien vaatiman osaamisen ensimmäisten joukossa voi-

daan varmistua siitä, että että se osaaminen on oikeasti saatu haltuun ja toisaalta 

myöskin se se että ollaan ensimmäisten joukossa se tietysti tuottaa välillä vähän 

tuskaa tuskaa mutta sit taas toisaalta kyllä se on meillä, se ei oo välttämättä kilpai-

luetu mut se on melkein niin kuin toiminnan edellytys tässä tällä toimialalla niin ei 

voi käytännössä toimia ilman että ne on hankittu. 

 

5.3. Millaisen vastauksen käytetty menetelmä antoi tutkittavaan ongelmaan kerä-

tyssä haastatteluaineistossa HA1? 

 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä havainnot, jotka tulivat esille, kun molempien kohde-

organisaatioiden henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstöhankinnan asiantuntijoiden haas-

tatteluvastaukset yhdistettiin suureksi haastatteluaineistoksi HA1. Henkilöstöjohtamisen 

asiantuntijat vastasivat tutkimuksessa aineistonkeruuinstrumentti AKI1:n mukaisesti. 

 
5.3.1. Henkilöstösuunnittelu 

 

Haastatelluille esitettiin aluksi viisi henkilöstösuunnittelua koskevaa kysymystä: 
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1. Seurataanko henkilöstösuunnittelussa henkilöstön halussa olevien henkilöserti-

fiointien elinkaaria (määrät, luokat, ekspiroituminen, ym.)? 

IINES (ORG. A): 

 Joo toki et kyllähän meillä pitää olla tiedossa ne sertifikaatit, mitkä meillä niinkun on 

henkilöstöllä ja kauanko ne on voimassa ja sit mikäli ne on päättymässä niin sitten, 

sitten niitä pitää käydä uusimassa… 

MIKKI (ORG. B): 

 Joo, joo. Ensimmäisenä kyllä seurataan ja tota mitä seurataan niin siihen voisi vasta 

ihan se on hyvin niinku substanssispecifistä mitä seurataan ja monet sertifiointioh-

jelmat sieltä tulee ihan selviä tällasia ikään kuin päivityksiä ja ohjeita siitä… 

 
2. Hyödynnetäänkö henkilöstösuunnittelussa henkilöstön hallussa olevista henki-

lösertifioinneista kertynyttä elinkaaritietoa? 

IINES (ORG. A): 

 Ehkä et ensisijaisesti pyritään se, et jos joku sertifikaatti on umpeutumassa et voiko 

se sama henkilö suorittaa sen sitten uusia sen sertifikaatin. Yleensähän se menee 

varmasti näin.  

MIKKI (ORG. B): 

 Tota, tää näkyy, näkyy sillein, että tietyissä tämmösissä ohjelmissa missä näitä ser-

tifikaatteja on, on tiettyjä tasoja. On ”perustasoa”, on tämmöst ”practitioner-tasoa” ja 

sitten on ”expert-tasoa” elikkä siellä on erilaisia vaatimuksia eri vaatimuksia eri ta-

soilla ja nythän täähän liittyy siihen henkilöstösuunnitteluun ja myöskin meidän työ-

kykyyn eli koulutuskykyyn jotta me saadaan kouluttaa tiettyjä aiheita niin meillä täy-

tyy itsellämme olla niillä kouluttajilla nää tietyntasoiset sertifioinnit olemassa ja ja 

tota silloin tää elinkaari tulee kysymykseen – niillä on tietty versioelinkaari, niillä on 

tietty tasoelinkaari ja sitten ne täytyy pystyä ottamaan niinku haltuun sen mukaisesti, 

jolloin katotaan laatua ja määrää seurataan sitä kautta ja tiedetään ihan tarkkaan, 

että mitä missä vaiheessa joku henkilö on vaikka menossa siellä omassa sertifioitu-

misputkessa 

 
3. Vaikuttaako henkilöstösuunnittelun aikakehys jollain tavoin henkilöstön hallussa 

olevien henkilösertifiointien hyödyntämiseen? 

IINES (ORG. A): 

 Kyllä, siis toki meillä niinkun tämmösessä projekti- ja kasvuyrityksessä niin se mei-

dän henkilöstösuunnittelu on vielä ehkä vähän semmosta niinkun – se ei oo ihan 

niin systemaattista kun sen pitäis olla. […]. Ja sit meil on tällaset niinkun ”Talent-

foorumit” puolivuosittain missä käydään jokaisen tiimin tavallaan tilanne läpi läpi 



71 

 

niinkun henkilöstösuunnittelun kannalta siinä mielessä että, et tota et mikä on niin-

kun jos yhtä tiimiä ajatellaan niin käydään läpi tavallaan se tiimin osaaminen. Onks 

jotakin osaamista, mitä sieltä puuttuu tai tai tota et tarvittas että onko joku selkeesti 

joku puute vaikka.   

MIKKI (ORG. B): 

 Toki meillä se aikakehys tulee, tulee tietyllä tavalla päämiesten rytmittämänä et se 

ei välttämättä oo meidän meidän niinku omasta lähde liikkeelle siis se ehheh firman 

tai siis ihmisten henkilökohtaisesta tarpeesta välttämättä – pääsääntöisesti kun me 

edustetaan päämiehiä ja erilaisia tahoja niin sieltä tulee ne ohjelmat niitten aikatau-

lut, rytmi, uudet versiot ja niin poispäin ja sit niissä on tietty tietynlaiset siirtymäajat 

mihin mennessä ne asiat pitää olla otettu haltuun. Jolloinka me niinku sitä kautta 

noudatetaan… 

 
4. Seurataanko henkilöstösuunnittelussa henkilösertifiointien kautta tarjolle tule-

van hiljaisen tiedon kerryttämistä (oppimisnäkökulma)? 

IINES (ORG. A): 

 No siis toki tavallaan niinku tavallaan et mitä pidempään henkilö on meillä ollut ja 

mitä, mitä ja mitä enemmän sitä kokemusta on, sitä enemmän on myös varmasti 

sitä hiljaista tietoa. Ja kyl tämmösiä niinku avainhenkilöitä niin kyllä heitä sitten niin 

kuin pidetään niinsanotusti vähän tarkemmalla silmällä. Miten sen nyt sanois sanos, 

että kyllä meillä on määritelty myös ne et ketkä on niitä ns. ”avainhenkilöitä” ja että 

jos joku heistä lähtis niin se olis meille sitten niin riski riski et toki tämmöset on niin-

kon määritelty mut nyt mul vähän ajatus katkes. Sanokko vielä sen kysymyksen uu-

destaan? 

 Mä ehkä lasken sen mukaan tavallaan siihen kokemukseen kokemukseen, että var-

sinkin taloushallinnon puolella niin yleensä ne on sitten niitä kirjanpitäjiä ja semmo-

sia kokeneempia henkilöitä, joilla voi olla joku KLT-tutkinto tai muu että. Ei siinä ehkä 

niinkään mietitä sitä sertifikaattia vaan sitä henkilöä kokonaisuutena. 

MIKKI (ORG. B): 

 Tää seuranta on ehkä hiljaisen tiedon osalta pikkuisen haastavampi kysymys miten 

me sitä sertifioinnin kautta tulevaa hiljaista tietoa seurataan. Osa sertifioinneista on 

täysin eksplisiittisen tiedon näyttämistä eli sä oot opetellu teorian, tai jonkun teknii-

kan ja pystyt sen suoraan niinku näyttämään et miten – kokeessa käytännössä ulkoa 

muistamaan mitä siellä sanottiin. Mutta osa näistä sertifioinneista on on tämmösiä 

näyttökokeeseen tai kokemukseen perustuvia jolloinka sitten tää hiljainen tieto tulee 

kysymykseen. Et ymmärräksä sitä kontekstiä missä tää asia tapahtuu. […] Ja tää 
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on siinä mielessä niinku mielenkiintoinen juttu, että aikaisemmin mä sanoisin et lä-

hes puhtaasti kaikki sertifioinnit on eksplisiittisen tiedon osoittamista kun taas nyt 

mennään entistä enemmän siihen että mitä hyötyä siitä tiedosta on, että osaaksä 

toimia sen tiedon kautta käytännössä. 

 …siinä mielessä me seurataan kyllä koska me ollaan nähty, että se hiljaisen tiedon 

jakaminen ja myöskin tää olemassa olevan näkyvän tiedon ja uuden luominen niin 

on ne [ep] me seurataan siinä mielessä sitä että onko ihmiset kykeneviä siihen ja 

meillä on tapahtunut myös henkilöstörakenteessa muutoksia sen takia, että ihmiset 

ei oo kyennyt jakamaan sitä tietoa mikä heillä on ja sen takia he on muuttunut käy-

tännössä kelvottomaksi meidän busineksen näkökulmasta. 

 Eli vastaus vielä tohon neloseen jos me nyt palataan niin kyllä ja nimenomaan se 

asenne ja jakamista me seurataan, että mikä mikä mikä on ihmisen halu olla sellai-

nen hyvä organisaation jäsen ja tuoda sitä omaa asiantuntemusta muiden tietoon. 

 

5. Hyödynnetäänkö henkilöstösuunnittelussa henkilösertifiointien kautta tarjolle tu-

levaa hiljaista tietoa? 

IINES (ORG. A): 

 Mä haluaisin sanoa, että hyödynnetään, mutta, mutta tota mä olen juuri eilen purka-

nut meidän työtyytyväisyyskyselyn tuloksia ja luonut niitä raportteja ja siellä kyl tuli 

semmosta niinku viestiä, että, että tota muutamassa kohdassa että, että tavallaan 

näit kokeneita henkilöitä, että heidän osaamistaan ei hyödynnetä riittävästi […], vält-

tämättä ehkä esimiehet eivät tunnista sitä samalla tavalla. 

MIKKI (ORG. B): 

 Ja sit hyödynnetäänkö tää vitoskysymys. Hyödynnetäänkö suunnittelussa henki-

lösertifiointien kautta tulevaa hiljaista tietoa niin kyllä hyödynnetään. Hyödynnetään 

toki ja me aika paljon myös nojataan siihen näkemykseen mikä ihmisillä on siitä 

käytännöstä, että onks tää toimiva vai ei oo ja mikä ratkaisu meidän kannattais lii-

ketoiminnallisesti rakentaa, jotta se ois järkevä. Elikkä se sertifiointi itsessään ei vält-

tämättä anna sitä niinku vastausta, että mikä on järkevää ja mikä ei. Moni sertifikaatti 

niinku puhuin niin mittaa jonkun ulkoa oppimisen niinku tulosta mut se, että mitä sillä 

saadaan aikaan niin siihen sitä tarvitaan sitä hiljaista tietoa… 

  



73 

 

TAULUKKO 12. Henkilöstösuunnittelua koskevien hyötyjen jakautuminen vastauksissa. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään? KPL %-osuus vastauksista 

Esimiesten toimesta 1 4 % 

Joissakin yksiköissä hyödynnetään 1 4 % 

Muun liiketoiminnan tukena 1 4 % 

Työ- ja koulutuskyvyn arvioimisessa 1 4 % 

Työtyytyväisyyden arvioimisessa 1 4 % 

Osana työntekijöiden työtehtäviä 2 8 % 

Hyödynnetään sertifiointien elinkaarien hallinnassa 2 8 % 

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä 2 8 % 

Organisaatiostatuksen valvonnassa 4 15 % 

Kouluttamisessa ja kehittämisessä 5 19 % 

Työntekijätaitojen arvioimisessa 6 23 % 

Yhteensä 26  

 

 

Annetuissa haastatteluvastauksissa kohdeorganisaatioiden väliset erot korostuivat mieles-

täni voimakkaalla tavalla, vaikka molemmat organisaatiot ovatkin samalta toimialalta. Koh-

deorganisaatiossa B (Mikki, Hessu) henkilöstösuunnittelussa on huomioitu sertifiointien ja 

niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon merkitys liiketoiminnalle ja se koetaan eräällä 

tavalla jopa toiminnan perusedellytykseksi. Kohdeorganisaatiossa A (Iines, Aku) sertifioinnit 

nähdään sen sijaan henkilöstösuunnittelussa enemmänkin välineellisen arvon kautta ja hil-

jaisen tiedon tuoma lisäarvo on tässä kohden hieman epäselvä. Yksi selittävä syy eroille 

johtunee siitä, että kohdeorganisaatiossa B sertifioinnit ja niiden kautta tarjolle tuleva hiljai-

nen tieto ovat tärkeä osa tuote-/palvelutarjonnan kehittämistä, kun ne organisaatiossa A 

vain tukevat tuotteiden ja palveluiden tarjontaa. 

 

Kun sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämistä katsotaan haastatte-

lussa annettujen vastausten perusteella, korostuvat muiden joukossa hyödyt, joissa on mai-

nittu työntekijätaitojen arvioiminen (23 %), kouluttaminen ja kehittäminen (19 %) sekä orga-

nisaatiostatuksen valvonta (15 %).  

 
5.3.2. Henkilöstöhankinta 

 

Haastatelluille esitettiin seuraavaksi 7 henkilöstöhankintaa koskevaa kysymystä: 

1. Hoidetaanko rekrytoinnit omassa organisaatiossasi vai käytetäänkö niissä apuna 

jotain ulkopuolista asiantuntemusta? 
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IINES (ORG. A): 

 Pääasiassa itse, mutta jos ois joku tulis rekrytoitavaksi vaikka joku niinkun ylemmän 

profiilin niinku vaikka henkilöstöjohtajassa käytettiin, se ulkoistettiin sitten tai tai just 

joku ei oo tainnu olla muita tämmösiä niinkun johtoryhmätason henkilöiden rekry-

tointeja niinkun nyt viimevuosina mutta. Mut joo tommosissa vaikeammissa niin käy-

tetään ulkopuolisia kumppaneita – mutta muuten hoidetaan itse. 

MIKKI (ORG. B): 

 Kyllä meillä niinkun keskeisimpien avainhenkilöitten osalta on pyritty tekemään itse 

nää arvioinnit ja ja tänä päivänä rekrytointiprosessi on niinku jännä, et me saadaan 

aika aika niin kuin heikkoja tuloksia avointen rekrytointien kautta. […] mutta tota kyl 

täytyy sanoa, että puskaradio on varmasti tänä päivänä se kaikkein olennaisin rek-

rytointikanava ja myöskin tämmönen niinku suosittelukanava, että et tota kyl ne no-

peimmat rekrytointi ja parhaimmat rekrytointipäätökset on tullut siitä, kun joku on 

tuntenut jonkun, joka vois olla kiinnostunut ja sitä kautta suosittelee ja sitten me 

päästään niinkun nopeammin prossissa eteenpäin ja se henkilö myöskin integroituu 

siihen tiimiin paljon nopeammin. 

 
2. Mikä seuraavista luonnehtii organisaatiosi rekrytointitarpeita? 

a) etsitään henkilöstöä, jolla on kyky jakaa henkilösertifiointeihin liittyvää hiljaista 

tietoa 

b) etsitään henkilöstöä, jolla on kykyä muuttaa henkilösertifiointeihin liittyvää hil-

jaista tietoa kodifioituun muotoon 

IINES (ORG. A): 

 Varmaan sekä että. Et kyl meillä niinku siihen osaamiseen tavallaan ja tiedon jaka-

miseen kannustetaan hirveesti. Ja on niinkun tiettyjä malleja tai toimintatapoja et 

pyritään, että ihmiset kirjais kirjais semmoseen erääseen järjestelmään niitä niinkun 

tavallaan omia niinkun tämmösiä ydinosaamisalueitaan elikkä ”minulta voit kysyä 

näistä asioista”. Tavallaan se on kirjattuna sinne. Ja ja tota tai jos heillä on jotain 

sertifiointeja niin niitäkin voi sinne kirjata. 

MIKKI (ORG. B): 

 Elikkä etsitään henkilöstöä, jolla on kyky jakaa henkilösertitiointeihin liittyvää hiljaista 

tietoa ehdottomasti. Me. Tää on meidän busineksessa – ennen jos mennään kym-

menen vuotta taaksepäin niin tällä jakamisella ei ollut niinkään merkitystä, että että 

tommonen niin sanottu luokkahuonekoulutus perustuu aika pitkälti ihmisen yksilö-

suoritukseen ja ja sillä et jakokoko se sitä organisaatiossa muitten kesken ei ollut 

niin suurta merkitystä. Et se jakoi sitä tietoo asiakkaille ja opiskelijoille mutta ei 
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välttämättä sisällä. Tänä päivänä, kun me tehdään tämmösiä pitempiä putkia, jossa 

tehään tiiminä töitä niin tää jakamine on ihan ykkönen. Se on välttämättömyys. Ilman 

sitä et sä pysty toimimaan. 

 

3. Ovatko henkilösertifioinnit osa uuden henkilöstön valintakriteereitä? 

IINES (ORG. A): 

 No ei ehkä. Toki niinkun tai niinkun toki se varmaan niinku on niin myös tilannekoh-

taista, että toki jos me tarvi jos meille tulis ei ja kyllä mä ehkä muutan tätä mun 

vastausta nyt et jos meille nyt tulis konkretisoituis tuolla taloushallinnon puolella joku 

uus keissi jossa asiakas ulkoistaa meille kirjanpidon ja siin vaaditaan, että henkilöllä 

on tähän alla vaikka KLT-tutkinto niin tottakai siinä kohtaa jos meillä olemassa olevat 

kirjanpitäjät ovat jo täysin, täysin niinku buukattuja heille ei mahdu ja sit lähdetään 

rekrytoimaan niin toki sitten pitää rekrytoida sellainen henkilö, joka täyttää ne asiak-

kaan niinku vaatimat tarpeet… 

MIKKI (ORG. B): 

 Joo, siis nyt kun mä kattelen omaa tonttia ja kouluttajakapasiteettia, nii on kyllä. Se 

on yks semmonen osa sitä valintakriteeristöä, koska puhutaan kuitenkin aika kovan 

tason osaajista, mitä ne tyypit mitä rekrytoidaan et […] Mut sitten kun me puhutaan 

kokeneista konkareista niin ehdottomasti sillä on on merkitys, että mitä ne on aikai-

semmin tehnyt koska nää monet ohjelmat niin näillä on pitkät juuret saattaa olla 

kakskyt-vuotinen historia jonkun teknologian alueella. Tai jonkun sertin - vaikka pro-

jektijohtamisessa tai tai [ep] teknologiassa tai näin poispäin. Niin se tietynlainen ko-

kemukseen perustuva tekeminen ja siihen liittyvät sertifiointiohjelmat mitä sä oot 

tehnyt koko työhistorias niin ne on niinku merkittävässä roolissa. On. 

 
4. Käytetäänkö henkilösertifiointeja aidosti henkilöstön valintakriteereinä? 

IINES (ORG. A): 

 No ei ei. Tai siis aidosti – no kun nimenomaan just se harvemmin meill on rekrytointi 

jäänyt kiinni siitä et onko jollakin joku sertifikaatti vai eikö ole. 

MIKKI (ORG. B): 

 Käytetään, käytetään. Kyllä sen on semmonen poissulkutekijä tavallaan, eli nyt jos 

on valintavaiheessa on vaikka kymmenen ihmistä tai kakskymmentä ihmistä on lis-

talla niin eihän se CV jos jos näit vain CV-tasolla lähetään nopeasti raakkaamaan, 

että ketkä me valitaan sieltä haastatteluun ja jatkoprosessiin niin kyl siinä nimen-

omaan se näkyy, että. Tota jos se sertifiointi ja työkokemus se yhtälö on niinku us-

kottava, niin sen jälkeen se paperi menee nopeemmin eteenpäin. Ja jos siellä on 
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vaan pelkkää työkokemusta jotain puutaheinää kerrottu niin sen jälkeen se menee 

aika nopeasti ”öömappiin” ja pois [ep]. 

 

5. Koetaanko, että hakijoiden hallussa olevista henkilösertifioinneista on ollut myö-

hemmin hyötyä organisaatiollesi? 

IINES (ORG. A): 

 Varmasti on hyötyä, et en mä usko et niistä ikinä on niinku haittaa, haittaa voi olla. 

Et kyllä. 

MIKKI (ORG. B): 

 Joo mä mietin mietin, et mikä tässä nyt se käytännön esimerkki vois olla. Meillä 

sanotaanko voi olla tämmönen monitaitoinen tapaus, että on on niinku kykenevä 

jollain it-puolella tekeen monenlaisia vähän niinku useamman sektorin juttuja. Ja on 

aika laaja osaamiskirjo. Ja me rekrytoidaan esimerkiks jonkun tietyn tarpeen kautta 

henkilö sisään, jollonka se on tavallaan se lähtökohta mistä lähdetään liikkeelle ja 

siitä päästään niinku hänet kiinnittään projekteihin ja tekemään sitä duunia. Mutta 

sitten, on oikeastaan on henkilön omasta jakamiskyvystä ja aktiivisuudesta kiinni, 

että mihin suuntaan se osaaminen lähteen niinkun sen rekrytoinnin jälkeen kehitty-

mään. Ja siinä näkökulmassa varmaan se niinku monitaitoisuus ja ne muut sertifi-

oinnit mitä siellä ehkä taustalla on niin niistä on varmasti hyötyä. 

 

6. Verifioidaanko hakijoilla olevia henkilösertifiointeja lainkaan rekrytointiproses-

sien aikana? 

IINES (ORG. A): 

 No nyt mä en tiedä, koska, koska tota niin niin toki jos ois joku KLT-tutkinto niin 

kyllähän siitä pitää olla joku todistus. Kyllähän me sitten niinku tsekataan, tsekataan 

todistukset. Mutta että nyt näis niinkun konsulttien tavallaan mä en oo ollu mukana 

enää vähään aikaan niissä rekrytoinneissa, koska tää meidän toinen henkilö tekee 

niitä. 

 Nyt täytyy sanoa, et sitte se esimies on hoitanut tavallaan sen tsekkauksen siinä 

loppukohdassa et mä en tiedä et onks siinä joku järjestelmä mistä sä voit käydä sen 

tsekkaamassa et onks se voimassa vai onks se joku sitten ihan kirjallinen todistus, 

todistus vai ei. 
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MIKKI (ORG. B): 

 Mitä verifioidaan kyllä. Kyl me siis jos henkilö meillä tai siis esimerkiks jos käytännön 

esimerkin kautta. Jos mä haluan, että joku henkilö tulee mulle ITIL-kouluttajaksi niin 

se ohjelma sinällään, että jotta sinä voit itse toteuttaa ITIL-koulutuksia työkses ja 

kouluttaa niitä niin sulla täytyy olla ne vanhat sertifikaatit kaikista mahdollisista mo-

duleista olemassa ja ne pitää liittää liitteenä siihen kouluttajan akreditointi-proses-

siin, jolloinka se verifioidaan hyvinkin tarkalle tasolle. Ihan joka ainut sertifikaatti ka-

totaan et ne on olemassa, ne on millon ne on tehty niitten created numerot ja sit 

lähetetään sinne päämiehen suuntaan kopiot ja sen lisäks vielä, vielä niinku kirjote-

taan nää muut lisätiedot työkokemukset ja näinpoispäin. [..] Eli tietysti erityisesti rek-

rytoimisvaiheessa me tutkitaan sitä et mikä on se osaamispankki mut sitten se liittyy 

niin olennaisesti siihen kouluttaja-akreditointiin että se on se viimeinen etappi milloin 

se verifiointi tapahtuu että ne on oikeasti olemassa… 

 
7. Hyödynnetäänkö henkilösertifiointien kautta tarjolle tulevaa tietoa henkilöstöhan-

kinnassa? 

IINES (ORG. A): 

 Tavallaan, et onhan meillä tämmösiä henkilöitä niinkun niinsanotusti korvan takana 

koko ajan. Ja ja tota, et just, mitä me niinku tavallaan tavotellaan ja voi olla et niitä 

keskusteluita käydään pidemmänkin aikaa… 

MIKKI (ORG. B): 

 Henkilöstöhankinnassa puhutaan rekrytoinnista tai sitten mahdollisesti myös täm-

mösen vuokra- tai niinku freelancer- tai konsulttityövoiman käytöstä. Niin kyllähän 

siihen se tavallaan se hiljainen tieto on se mikä tekee eläväksi sen sertifikaatin ja sit 

tää jakaminen ja muu että. […] Niin niin siinä se hiljainen tieto on tietysti ihan olen-

nainen pointti. 
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TAULUKKO 13. Henkilöstöhankintaa koskevien hyötyjen jakautuminen annetuissa vastauksissa. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään? KPL %-osuus vas-

tauksista 

Työmarkkinakyvyn arvioimisessa 1 4 % 

Varmistamassa rekrytoitavan antamien tietojen hyödynnettävyys 1 4 % 

Varmistamassa rekrytoitavan antamien tietojen paikkansapitävyys 2 9 % 

Osaamisen varmistamisessa 6 26 % 

Rekrytoinnissa yhteisen kielen luomisessa 2 9 % 

Tietojohtamisen strategiataitojen arvioimisessa 6 26 % 

Valintakriteereiden osana 2 9 % 

Kokemuksen arvioimisessa 3 13 % 

Yhteensä 23  

 

 

Henkilöstöhankinnassa oli osittain sama tilanne kuin henkilöstösuunnittelussa, eli kohdeor-

ganisaatiossa A nähtiin vähemmän hyötyjä sertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan tie-

don hyödyntämisessä kuin kohdeorganisaatiossa B. Tietojohtamisen näkökulmasta huoles-

tuttavinta on, että kohdeorganisaatiossa A haettiin rekrytointien kautta henkilöstöä, jota 

luonnehtii sekä kyky jakaa tietoa että kyky kodifioida tietoa (”Varmaan sekä että”). Huoles-

tuttavaksi tämän tekee se, että suosituksien mukaan organisaatioiden tulisi keskittyä pai-

nottamaan jompaakumpaa prosessia. 

 

Kun sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämistä katsotaan haastatte-

lussa annettujen taulukoiden vastausten perusteella, korostuvat muiden joukossa hyödyt, 

joissa tavalla tai toisella on mainittu osaamisen varmistaminen (26 %) sekä tietojohtamisen 

strategiataitojen (tiedon personalisointi vs. tiedon kodifiointi) arvioiminen (26 %).  

 
5.4. Millaisen vastauksen käytetty menetelmä antoi tutkittavaan ongelmaan kerä-

tyssä haastatteluaineistossa HA2? 

 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä havainnot, jotka tulivat esille, kun molempien kohde-

organisaatioiden operatiivisen toiminnan edustajien antamat haastatteluvastaukset yhdis-

tettiin suureksi haastatteluaineistoksi HA2. Operatiivisen puolen asiantuntijat Aku sekä 

Hessu vastasivat tutkimuksessa aineistonkeruuinstrumentti AKI2:n mukaisesti. 

 
Haastatelluille esitettiin 9 arvon luomista ja haltuun ottamista koskevaa kysymystä: 
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1. Miten yksikössäsi hyödynnetään henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tu-

levaa hiljaista tietoa arvon luomisessa? 

AKU (ORG. A): 

 … sertifioinnit ovat arvosta hieman irrallaan sikäli että olennaisempaa on tiedon 

hankkiminen ja jakaminen kuin varsinainen sertifiointi. Serti on kannuste ja asiakas-

kunnalle osaamisen signalointiin käytettävä väline. Hiljainen tieto kertyy ja tulee tar-

jolle ilmankin sertifikaattia. Sertien avulla pystytään kuitenkin joissakin tapauksissa 

viestimään sisäisesti, että jollakulla henkilöllä on osaamista jostakin uudesta aihe-

alueesta […] jolloin muut osaavat kääntyä näitä koskevissa asioissa tämän henkilön 

puoleen tai varaamaan osaajia projekteihin. 

HESSU (ORG. B): 

 Sertifioinnin avulla osoitetaan asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille oman osaami-

sen tasoa. 

 

2. Miten yksikössäsi hyödynnetään henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tu-

levaa hiljaista tietoa arvon haltuun ottamisessa? 

AKU (ORG. A): 

 Sertifiointi on tietynlainen laatukriteeri eri päämiesten teknologioiden osaamisen va-

lidoimiseksi ja viestimiseksi asiakkaille, ja esimerkiksi volyymialennusten saa-

miseksi partner-tasojen kautta. Konsulttitalona meillä arvo syntyy kuitenkin paljon 

monitahoisemmin kuin vain sertifioidun osaamisen kautta. Siten sertifikaattien mer-

kitys on melko vähäinen, koska tilanteessa jossa henkilöllä ei olisi sertifikaattia, 

puutteen merkitys arvon tuottamiseen on häviävän pieni. 

HESSU (ORG. B): 

 Niin kyllähän se käytännössä niin se sertifioinnin sertifioinnin saavuttaminen ja en-

nenkaikkea siihen johtava osaamisen kehittäminen on sanotaan näin että se muut-

tuu strukturoidummaksi. Strukturoidummaksi kun siinä on tavoitteena se sertifiointi. 

Tai sen testin suorittaminen. 

 

3. Hyödynnetäänkö yksikkösi operatiivisessa suunnittelussa (preparation, planning 

and piloting activities) henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hil-

jaista tietoa? 

AKU (ORG. A): 

 No tohon kysymykseen vastaus on enemmän ei. 

 No siis sanotaan näin että me haetaan hyvin kohdennetusti tietyntyylisiä osaajia. Ja 

ja sillon niinku se et onko heillä juuri sillä kohtaa sertifiointeja – nehän on 
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väliaikaisesti vain voimassa niin niin se on toissijaista. Ja sit taas sertifioinnit on 

meille sillä lailla tärkeitä et esimerkiksi XXXXXXX tietty kumppanitaso voidaan saa-

vuttaa vain sillä et meillä on joukko sertifioituja ihmisiä. 

HESSU (ORG. B): 

 Kyllä. Kyllähän se käytännössä niin lähtee ihan niinkun markkinoinnista ja myyn-

nistä. Markkinoinnissa ja myynnissä niin sertifioinnit osaltaan ja tietysti muukin osaa-

misen kvalifiointi tai osaamisen tiedostaminen tai jakautuminen ohjaa sitä, että mitä 

resursseja käytetään. 

 

4. Hyödynnetäänkö yksikkösi resurssien käytössä (resource allocation, information 

and time limitation) henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista 

tietoa? 

AKU (ORG. A): 

 Tota, ää, siinä niinku kulkee vähän niinku kaksi eri asiaa käsi kädessä. Et meil on 

ihmisiä, joilla on on tietty kompetenssi ja se on useimmiten sertifiointi - otetaan nyt 

vaikka XXX-kehittäjät. Niin ne on ovat tehneet näitä XXXXXX-sertifikaatteja. Se on 

tietynlainen niinku edellytys siihen, että me voidaan osoittaa ulos, että meillä on 

osaamista, kun taas sitten meidän oman sisäisen toiminnan ohjaamisessa se ei juu-

rikaan ohjaa meitä. 

HESSU (ORG. B): 

 Joo-o ja mä mietin, että mähän jo vastasin siihen jo vähän edellisessäkin kysymyk-

sessä, että resurssien allokoinnissa niin sitä hyödynnetään mutta sitten toi informa-

tion- ja timelimitation voiks se tarkoittaa tässä yhteydessä niin voiko se tarkoittaa 

sitä, että sertifioinnin perusteella niin osattais jakaa sitten taas niinkun työkuormaa 

tasaisemmin tai kohdentaa oikeammin tai. 

 Ja samalla tavalla et siinäkin on puolensa, että meillä on jossain kohtaa ja jollain niin 

kuin osaamisalueilla niin on sillä tavalla että on useita resursseja jotka pystyy kysei-

sen osaamisalueen kursseja pitämään ja silloin se on siinä mielessä resurssienhal-

lintamielessä hyvä tilanne […] …Suomessa niin tääl ei sitten kuitenkaan niin meillä 

ei välttämättä oo etenkään jollekin kapeammille osaamisalueille niin suomessa ei 

yksinkertaisesti niin paljon kysyntää että meilläkään kannattais olla sillä tavalla että 

meillä olisi niinku läjäpäin tai edes useita et saattaa olla jossain osa-alueissa niin 

siel on tasan yks kouluttaja kuka osaa sen asian kouluttaa ja sitä kautta tullaan sit 

tullaan sit siihen no vaikka ja saattaa olla et joku osais niinku riittävän hyvin mutta 

sit jos siinä käytettiin taas päämiehen virallisia kursseja ja kurssimateriaaleja niin ei 
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saa kouluttaa kun ei oo sertifiointia niin tämmösissä asioissa niin kyllä, kyllä hyödyn-

netään. 

 

5. Hyödynnetäänkö yksikkösi kommunikaatiossa (selling activities of the strategy 

in multiple modes) henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista 

tietoa? 

AKU (ORG. A): 

 Joo. Tota jonkun verran. Lähinnä sillon, jos meillä on jotakin uutta osaamista taloon 

niin öö sillon on siis se tulee enemmän ehkä sitä siitä että kun ihmiset ei enää vält-

tämättä tunne toisiaan kun meit on XXX ja sitten on aihealueita mistä ihmiset on 

kiinnostuneita ja ne on seurannu markkinoita – tulee vaikka XXXXXXXX 

XXXXXXXXX niinku meillä on sitten ihminen joka suorittaa sertin niin on helppo 

markkinoida sitä, että tää ihminen tuntee tätä osa-aluetta se se on tietyllä tavalla 

ehkä niinku vakuuttavampi viesti kun kertoo vaan että tää ihminen on perehtynyt 

tähän ja on tehnyt jotain juttuja – niin se on helppo tapa viesti organisaatioon että 

meillä on osaamista jollakin uudella alueella. 

HESSU (ORG. B): 

 No käytetään tässä nyt esimerkkinä josta vähän keskusteltiin tossa ennen kuin aloi-

tettiin varsinainen haastattelu niin on on sillä tavalla että meidän myynnissä on juu-

rikin yks henkilö niin suorittanut nyt käytännössä kaikkien tässä kohtaa XXXXXXXX 

[…] niin sitä juurikin sisäisesti hyödynnettiin että kerrottiin et hei tämmösiin kavereita 

meillä on täällä ja hehän postas sen sitten tai ainakin toinen heistä niin postas sa-

man tien LinkedIniin että sitä käytetään myös sitten samantien niinku ulkoisessa 

markkinoinnissa… 

 

6. Hyödynnetäänkö yksikkösi henkilöstön hallinnassa (rekrytointi, koulutus, kan-

nusteet, kyvykkyyksien kehitys) henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tule-

vaa hiljaista tietoa? 

AKU (ORG. A): 

 Joo, kyllä. Just sillä lailla et sanotaan, että me ollaan kun se sertifikaattihan on hen-

kilökohtainen ja se jää henkilölle itselleen… niin se on vähän semmoinen molemmin 

puoleinen diili että henkilöllä henkilö voi varata käyttöönsä työaikaa sertifikaatin suo-

rittamiseen. Ja jos hän sen tekee niin hän saa kertapalkkion, joka on rahallinen. Ja 

sillä tavalla niinkun se serti on kannuste niinkun osaamisen kehittämiseen ja ylläpi-

tämiseen. Ja ja tota, kyl täl toimialalla ehkä asiantuntijat itse arvostaa niitä sertifi-

kaatteja enemmän kuin ehkä kuin ehkä heidän esimiehensä [ep] kyl esimiehet tietää 
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mitä ihminen osaa, mut asiantuntijalle se on käyntikortti omasta osaamisesta myös 

ulospäin. 

HESSU (ORG. B): 

 Kyllä, kyllä. Eli hyödynnetään hyödynnetään käytännössä niin voi sanoa, että noissa 

kaikissa, kaikissa. Että riippuen nyt mitä ollaan mihin, minkälaiseen työprofiiliin tai 

henkilöprofiiliin ollaan henkilöä esimerkiks rekrytoimassa niin voi olla et siel on suo-

rastaan vaatimuksena, että pitää olla sertifioitu tai ainakin sitte halukkuus halukkuus 

ja into oikeastaan. Voi sanoa tässä nyt kun jos puhutaan kouluttajasta niin koulutta-

jista niin ei siin oo oikein vaihtoehtoja… 

 
7. Hyödynnetäänkö yksikkösi ohjaamisessa (monitorointi, palautteen antaminen) 

henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa? 

AKU (ORG. A): 

 No siis ei suoraan sertifikaatteja mut täs aina tää on tää toinen tai niistä syntyvää 

hiljaista tietoo – sitä kyllä varmaan hyödynnetään. Mä en tiedä et miten me pureu-

dutaan tässä sun kysymyksessä siihen hiljaisen tiedon puoleen koska se on sen mä 

tietyl taval jopa erottaisin niistä sertifikaateista siin mieles että meil on paljon muita-

kin semmosia osa-alueita missä syntyy paljon hiljaista tietoo teknologian ympärillä 

ja tätä me halutaan jakaa, jakaa tunnistaa siis nimenomaan niin et meil on vaikka 

henkilö, joka tuntee XXXXX XXXXX-koodaamista XXXXX-teknologioita mist innos-

tunut ja lähtee asioita viemään siihen suuntaan niin se et me saadaan kaikki muut 

niinku kartalle siitä et ensinnäkin yks hän tekee sellasta et mihin hän sitä käyttää, 

miten sitä voitas hyödyntää laajemmin koko meidän organisaatiossa, niin niin tän 

tyylistä ohjaavaa mekanismia meillä on ja silloin tietyl taval se sertifikaatin rooli on 

jopa aika pieni… 

HESSU (ORG. B): 

 Kyllä, et tietysti niitä rohkastaan sitten henkilöitä rohkastaan sitten suorittamaan niitä 

sertifiointeja ja ja on meillä tuolla nyt niin taisitte käydä tuolla tuolla meidän Kanban-

seinällä niin siel on parasta aikaakin niin kyl siel on eri uimaradoilla niin siel on kyl 

niitä sertifiointeja laitettu tavoitteeks ja aikataulut niihin et mihin mennessä pitäis olla 

suoritettuna… 
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8. Seurataanko yksikkösi henkilöstön hallussa olevien henkilösertifiointien elinkaa-

ria (määrät, luokat, ekspiroituminen) 

AKU (ORG. A): 

 Aaa mä uskon et XXXX:lla on. Sit alettiin jossakin kohtaa seurata niin et meil on 

taulukko ja aa nyt XXXXXXXX saatiin portaali vihdoin ja viimein [ep] josta me näh-

dään keillä meillä on voimassa olevia sertifikaatteja ja mihin asti ne on voimassa. 

Plus että miten ne niinku täsmää sen kanssa että mikä meidän partneritaso on. Ja 

se on sitä kautta helpottunut mut kyl se on ollu hankalaa se on ollu aika paljon siinä 

et henkilö itehän saa ilmoituksen siitä, että sen sertifikaatti on menossa vanhaksi ja 

sitten on mennyt tekemään sitä. Et silleen keskitetysti XXXX:lla on ollu joku taulukko 

me ollaan toimitettu niitä tietoja lähinnä just niinku sertipalkkioiden maksamisen 

kautta. 

HESSU (ORG. B): 

 Kyllä. No se on käytännössä, meillä […] seurataan sitten tässäkin kohtaa niin var-

masti sekä asiantuntijat itse niitä seuraavat että sitten myös esimiehet ja ja sitten 

varmaan tässäkin kohtaa niin kyllähän se sitten sitten loppujen lopuks niin on ihan 

tuolla johtoryhmätasollakin, että sitten pystytään pystytään säilyttämään ja saavut-

tamaan tarvittaessa ja haluttaessa sitten joku päämiehen [ep] 

 

9. Koetko että henkilösertifioinneista ja niiden kautta tarjolle tulevasta hiljaisesta 

tiedosta on ollut aidosti hyötyä yksiköllesi? 

AKU (ORG. A): 

 Aa on. Se se se tietyl taval on niinku siinä, että se luo tietyn laatutason et me voidaan 

olla varmoja et nää ihmiset osaa nää jutut. Mutta se on niinkun – vois sanoa näin 

että se ei ole kilpailuetu vaan se on tämmönen baseline et missä meidän täytyy olla. 

Ja se hyöty on niinku siinä, et me voidaan olla tietyl taval varmoi siitä, et että se 

vahvistaa meidän ymmärrystä siitä, että mitä meidän ihmiset osaa. Ja se hyöty tulee 

myös, me voidaan sanoa sitä ulospäin. Meidän asiakkaat mun ymmärtääkseni hyvin 

vähän kysyy itseasiassa niit sertifikaatteja. Mutta niinkun se on tämmönen niinkun – 

mihinkähän sitä vois verrata. [pitkä tauko puheessa] No siis silleen, että me ollaan 

markkinassa niinku [ep] tietyl tapaa samal tasol kun muut. Mut just tosiaan se ei oo 

niinku kilpailutekijä silleen meille eikä eikä se niinku meidän päivittäisessä työssä oo 

mikään semmonen valtava [ep] no tossa puhuttiin niin ohjaava mut se on työkalu 

muiden joukossa. Ja toki siis jos me ei koettais et siitä on hyötyä niin eihän me niitä 

tehtäis  
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HESSU (ORG. B): 

 Kyllä. Joo mut siihen vois laittaa tota hankkimalla uusien sertifiointien vaatiman 

osaamisen ensimmäisten joukossa voidaan varmistua siitä, että että se osaaminen 

on oikeasti saatu haltuun ja toisaalta myöskin se se että ollaan ensimmäisten jou-

kossa se tietysti tuottaa välillä vähän tuskaa tuskaa mutta sit taas toisaalta kyllä se 

on meillä, se ei oo välttämättä kilpailuetu mut se on melkein niin kuin toiminnan 

edellytys tässä tällä toimialalla niin ei voi käytännössä toimia ilman että ne on han-

kittu 

 
5.4.1. Arvon luominen 

 

Tässä alaluvussa on tietoja yhdistetystä haastatteluaineistosta HA2. Kun haastatteluita kat-

sotaan yhdessä, korostuvat vastauksissa arvon luomisessa brändiviestinnän hyödyt (21 %), 

henkilöstön kouluttamisen ja kehittämisen hyödyt (21 %) sekä hyödyt resurssien käyttöä 

ohjaavana osatekijänä (21 %). 

 

TAULUKKO 14. Arvon luomista koskevien hyötyjen jakautuminen vastauksissa. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään? KPL %-osuus vastauksista 

Luo arvoa yritysbrändin kommunikoimisessa 8 21 % 

Luo arvoa tuotteiden ja palveluiden kommunikoimisessa 3 8 % 

Luo arvoa yhteisen kielen kautta 1 3 % 

Luo arvoa asiakkaiden kouluttamisessa 1 3 % 

Luo arvoa asiakkaiden tiedottamisessa 1 3 % 

Luo arvoa asiakaspalautteisiin vastaamisessa 1 3 % 

Luo arvoa henkilöstön koulutuksessa ja kehityksessä 8 21 % 

Luo arvoa sisäisessä kommunikaatiossa 5 13 % 

Luo arvoa resurssien käyttöä ohjaavana tekijänä 8 21 % 

Luo arvoa asettamalla toiminnan perusedellytykset 2 5 % 

Yhteensä 38  

 

 

Haastatteluvastauksissa korostuu sama, mikä näkyy henkilöstöosaston edustajan haastat-

telussa organisaation A kohdalla. Kohdeorganisaatiossa A sertifiointeja ja niiden kautta tar-

jolle tulevaa hiljaista tietoa arvostetaan vähemmän arvon luomisen osatekijänä. Kysyttä-

essä ”hyödynnetäänkö yksikkösi operatiivisessa suunnittelussa henkilösertifiointeja ja nii-

den kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa” Akun vastaus on vähemmän positiivinen (”No to-

hon kysymykseen vastaus on enemmän ei…”) ja Hessun enemmän (”Kyllä…”). 
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Kohdeorganisaatiossa A nähdään, että sertifioinnit ovat pikemminkin hiljaisesta tiedosta ir-

rallinen asia, kun kohdeorganisaatiossa B hiljainen tieto ja sertifioinnit nähdään toisiaan tu-

kevina. 

 

Se, mikä kohdeorganisaatioita yhdistää, tulee esille Hessun vastauksessa kysymykseen 1, 

jonka mukaan ”Sertifioinnin avulla osoitetaan asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille oman 

osaamisen tasoa”. Molemmat organisaatiot ovat sitä mieltä, että sertifioinneilla ja niiden 

kautta tarjolle tulevalla hiljaisella tiedolla on merkitystä, kun omasta osaamisesta tai osaa-

misen laadusta kommunikoidaan ”ulospäin”. Myös koulutuksesta ja kehittämisestä sekä 

markkinointihyödyistä molemmat vastaajat ovat samoilla linjoilla.  Suurin yksittäinen ero käy 

esille siinä, kuinka kohdeorganisaatiossa B sertifioinnit ja niiden kautta tarjolle tuleva hiljai-

nen tieto toimivat selkeästi organisaation kouluttajaresursseja ohjaavana tekijänä. 

 

Aitoa hiljaisen tiedon hyödyntämistä arvon luomisessa liittyy mielestäni vastausten perus-

teella yhteisen kielen luomiseen (3 %), sisäisen kommunikaation tehostamiseen (13 %) 

sekä sertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämiseen resurs-

sien käyttöä ohjaavana tekijänä (21 %). 

 

5.4.2. Arvon haltuun ottaminen 

 

Tässä alaluvussa on tietoja yhdistetystä haastatteluaineistosta HA2. Kun haastatteluita kat-

sotaan yhdessä, korostuvat arvon haltuun ottamisessa sertifiointien ja niiden kautta tarjolle 

tulevan hiljaisen tiedon hyödynnettävyys osana kannustinjärjestelmiä (30 %) ja tuomassa 

lisenssietuja sekä niiden kautta taloudellista hyötyä (30 %). 
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TAULUKKO 15. Arvon haltuun ottamista koskevien hyötyjen jakautuminen vastauksissa. 

Miten sertifiointeja hyödynnetään? KPL %-osuus vastauk-

sista 

Tuo arvoa rekrytointiprosesseihin 2 7 % 

Tuo arvoa osana kannustinjärjestelmiä 8 30 % 

Tuo arvoa lisenssietujen ja taloudellisen hyödyn saavuttami-

sessa 

8 30 % 

Tuo arvoa strategian toteuttamisen apuna 1 4 % 

Tuo arvoa osaamisen kehittämisen apuna 1 4 % 

Tuo arvoa asiantuntijan työ-/koulutuskyvyn arvioimisessa 4 15 % 

Tuo arvoa yksikön ohjaamisessa 1 4 % 

Tuo arvoa osaamisen lisänäyttönä 1 4 % 

Tuo arvoa esimies-alaiskommunikaatioon 1 4 % 

Yhteensä 27  

 

 

Annetuissa haastatteluvastauksissa tuli esille henkilösertifiointien suuri merkitys henkilös-

töjohtamiselle kannustejärjestelmien osana. Molemmat vastaajat olivat lähes samaa mieltä 

siitä, että kannusteet ovat silloin tärkeitä, kun puhutaan arvon haltuun ottamisesta. Toinen 

arvon haltuun ottamisen osa-alue missä vastaajat olivat myös samalla tavalla yhtä mieltä, 

liittyi lisenssietujen ja hyötyjen vastaanottamiseen. Lisenssiedut ja hyödyt tarkoittavat käy-

tännössä rahallista etua ja siksi niillä on suuri merkitys molemmille kohdeorganisaatioille. 

Muiden annettujen vastausten osalta oli suurempaa hajontaa, mutta niistä tärkeimpänä 

nousee ehkä esille arvo asiantuntijan työ-/koulutuskyvyn arvioimisessa (15 %).  

 

Aitoa hiljaisen tiedon hyödyntämistä arvon haltuun ottamisessa liittyy vastausten perus-

teella rekrytointiprosessien rikastuttamiseen (7 %), työ-/koulutuskyvyn arvioimiseen (15 %) 

ja osaamisen lisänäyttönä toimimisessa (4 %).  

 

 

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän luvun tarkoituksena on koota tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja ja esittää niiden 

perusteella joukko johtopäätöksiä. Aluksi vastaan johdannossa esitettyihin kysymyksiin, 

jonka jälkeen esitetään yleisiä havaintoja aineiston perusteella. 
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6.1.1. Johdannossa asetettuihin kysymyksiin vastaaminen 

 

Johdannossa esitettiin päätutkimuskysymys ja kolme alatutkimuskysymystä. 

 

Päätutkimuskysymys: 

Mitä tietojohtamisen käytänteitä it-palvelusektorin yritykset ovat implementoineet 

niiden henkilösertifiointien hyödyntämiseen liittyviin prosesseihin? 

 

Vastaus päätutkimuskysymykseen: 

 Haastatellut ymmärtävät hiljaisen tiedon merkityksen mutta ovat kovasti eri mieltä 

hiljaisen tiedon yhteydestä henkilösertifiointeihin. Molemmat kohdeorganisaatiot 

preferoivat personalisoimisen strategiaa ja kannustavat henkilöstöä tiedon jakami-

seen. Haastatteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että kodifiointistrategiaan ei jostain 

syystä haluta panostaa tai sitä ei nähdä tarpeelliseksi. 

 
Alatutkimuskysymykset: 

1. Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa (hiljainen tieto) hyödynnetään it-

palvelusektorin yritysten henkilöstösuunnittelussa? 

 

Vastaus alatutkimuskysymykseen 1: 

 Aitoa hiljaisen tiedon hyödyntämistä liittyy henkilöstösuunnittelussa vastausten pe-

rusteella työntekijätaitojen (23 %) sekä työ- ja koulutuskyvyn arvioimiseen (4 %). 

 

2. Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa (hiljainen tieto) hyödynnetään it-

palvelusektorin yritysten henkilöstöhankinnassa? 

 

Vastaus alatutkimuskysymykseen 2: 

 Aitoa hiljaisen tiedon hyödyntämistä liittyy henkilöstöhankinnassa vastausten perus-

teella osaamisen varmistamiseen (26 %), tietojohtamisen strategiataitojen (perso-

nalisointi, kodifiointi) arvioimiseen (26 %), kokemuksen arvioimiseen (13 %) sekä 

yhteisen kielen luomiseen rekrytointitilanteissa (9 %). 

 

3. Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa (hiljainen tieto) hyödynnetään 

operatiivisen johtamisen kautta tapahtuvassa arvon luomisessa ja arvon hankki-

misessa? 
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Vastaus alatutkimuskysymykseen 3: arvon luominen 

 Aitoa hiljaisen tiedon hyödyntämistä liittyy arvon luomisessa vastausten perusteella 

yhteisen kielen luomiseen (3 %), sisäisen kommunikaation tehostamiseen (13 %) 

sekä sertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämiseen 

resurssien käyttöä ohjaavana tekijänä (21 %). 

 

Vastaus alatutkimuskysymykseen 3: arvon haltuun ottaminen 

 Aitoa hiljaisen tiedon hyödyntämistä liittyy arvon haltuun ottamisessa vastausten pe-

rusteella rekrytointiprosessien rikastuttamiseen (7 %), työ-/koulutuskyvyn arvioimi-

seen (15 %) ja osaamisen lisänäyttönä toimimiseen (4 %). 

 

6.1.2. Mitä yleisenpää omien tulosten pohjalta voidaan päätellä 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tehtiin haastatteluita kahdessa it-palvelusektorin organi-

saatiossa, joista kohdeorganisaatio A toimii tietojärjestelmien konsultointiliiketoiminnassa ja 

kohdeorganisaatio B koulutusliiketoiminnassa. Kohdeorganisaatio A ymmärtää hiljaisen 

sekä eksplisiittisen tiedon käsitteet ja tiedostaa ainakin jollain tasolla eron personalisoinnin 

ja kodifioinnin hyötyjen välillä. Kohdeorganisaatio B on perehtynyt selkeästi enemmän hil-

jaisen sekä eksplisiittisen tiedon käsitteisiin eikä kohdeorganisaatiolle B tuota vaikeuksia 

personalisoinnin ja kodifioinnin hyötyjen ymmärtäminen. 

 

Tutkimuksen mukaan hiljaisen tiedon hyödyntäminen it-palvelusektorin organisaatioissa ei 

ole suuri ongelma ja hiljaisen tiedon tarpeellisuus ymmärretään. Rakenteellisen pääoman 

kehittämisen sekä organisatorisen oppimisen näkökulmista katsottuna on kuitenkin ongel-

mallista, jos kodifiointia ei huomioida riittävällä tavalla tietojohtamisen strategiana. Illman 

kodifiointia ei voi syntyä eksplisiittistä (dokumentoitua) tietoa ja ilman eksplisiittistä tietoa 

inhimillinen pääoma ei voi siirtyä osaksi rakenteellista pääomaa. Eksplisiittisen tiedon pa-

rempi saatavuus lisää myös mahdollisuuksia paremmalle organisatoriselle oppimiselle. 

 

Toinen haastatteluiden perusteella tekemäni johtopäätös on, että organisaation elinkaaren 

tilanne (esim. projekti- ja kasvuyritys) vaikuttaa myös sertifiointien kautta tarjolle tulevan 

hiljaisen tiedon hyödyntämiseen, vaikka näin ei saisi olla.  
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6.1.3. Teoreettinen kontribuutio: miten tutkielma vahvisti, muutti tai lisäsi tietoa tut-

kitulla alueella 

 

Tutkimus vahvisti sertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon yhteyden tie-

tojohtamisen, organisatorisen oppimisen, aineettoman pääoman, arvon luomisen ja arvon 

haltuun ottamisen sekä operatiivisen johtamisen keskusteluihin. Osassa keskusteluista yh-

teys on voimakas ja osassa vähemmän voimakas. 

 

Selkein yhteys sertifiointien kautta tarjolle tulevalla hiljaisella tiedolla on tietojohtamisen kes-

kusteluun ja tämä tuli selväksi kaikkien neljän haastattelun välityksellä. Tärkeä lisäys ole-

massa olevaan tietojohtamisen keskusteluun on se, miten personalisointi korostuu it-palve-

lusektorin valitsemana tietojohtamisen strategiana. 

 

Organisatorisen oppimisen keskusteluun sertifiointien kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto 

liittyy hyvin oleellisesti. Tutkimus vahvisti sertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljai-

sen tiedon hyödyntämisen tärkeyden osana organisatorista oppimista sekä kyvykkyyksien 

ja kilpailuedun kehittämistä.  

 

Aineettoman pääoman mittaaminen ja kehittäminen on tärkeää. Tutkimus vahvisti, kuinka 

sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään inhimillisen pääoman kehittämi-

sessä. Tutkimus lisäsi tietoa siitä, kuinka sertifiointien kautta tarjolle tulevaa tietoa ei käytetä 

järkevällä tavalla hyödyksi rakenteellisen pääoman kehittämisessä. 

 

It-palvelusektorin organisaatiot joko luovat tai haltuun ottavat arvoa ja joissakin poikkeusti-

lanteissa toimivat sekä arvoa luoden että arvon haltuun ottaen. Tutkimus vahvisti monella 

tavalla, että sertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa voidaan hyödyntää arvon luo-

misessa ja arvon haltuun ottamisessa. 

 

Operatiivinen johtaminen on jokapäiväistä toimintaa. Tutkimus vahvisti, että sertifiointien 

kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa käytetään myös operatiivisen johtamisen apuna. 

 

6.1.4. Tulosten käytännön hyödynnettävyys 

 

Tämä tutkimus ei ole tilaustyö, vaan omien pohdintojeni kautta syntynyt katsaus it-palvelu-

sektorin erääseen osa-alueeseen, josta löytyy mielestäni liian vähän luotettavaa tutkimus-

tietoa. Pidän tutkimusta tärkeänä lisäyksenä olemassa olevaan tutkimustietoon, ja 
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tutkimuksen takia voi esittää joitakin suosituksia. Suositukset eivät ole millään tavalla sidok-

sissa vain it-palvelusektorin organisaatioihin, vaan niitä voi hyödyntää myös muussa kon-

tekstissa: 

 

1. Henkilöstösuunnittelu 

a. Kiinnitettävä huomiota siihen, miten organisaationa tuetaan A) hiljaisen tiedon ja-

kamista tai B) hiljaisen tiedon kodifioimista uusien sekä vanhojen työntekijöiden 

kohdalla 

1. Toimenpiteet 

2. Vastuut (kuka seuraa) 

b. Kehitettävä henkilösertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon 

(elinkaaren hallinta) seurantaa: 

1. Toimenpiteet 

2. Vastuut (kuka seuraa) 

 

2. Henkilöstöhankinta 

a. Kehitettävä henkilösertifiointien kuten myös muiden hakijalla olevien dokumenttien 

verifiointia (CV, työtodistukset, ym.) luotettavammaksi 

1. Toimenpiteet 

2. Vastuut (kuka verifioi) 

b. Huomioitava valittu tietojohtamisen strategia rekrytointitilanteissa 

 

3. Operatiivinen johtaminen 

a. Tuettava operatiivisessa johtamisessa valittua tietojohtamisen strategiaa 

 

4. Muuta 

a. Huomioitava aineettoman pääoman vaatimukset myös hiljaisen tiedon näkökul-

masta 

1. Seurattava aineetonta pääomaa 

2. Kehitettävä aineetonta pääomaa niin että myös inhimilliseen pääomaan liit-

tyvä sertifiointien kautta tarjolle tuleva hiljainen tieto voi siirtyä osaksi ra-

kenteellista pääomaa 
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6.1.5. Oman tutkimuksen kriittinen pohdinta 

 

Tutkimuksen aihealue on itselleni tärkeä ja olen pyöritellyt siihen liittyviä kysymyksiä opin-

tojeni ensimmäisistä viikoista lähtien. Aihealue on merkityksellinen myös kansantaloudelle 

ja sen ajankohtaisuutta ei mielestäni voi kiistää. 

 

Olen erityisen tyytyväinen siihen, miten tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostu-

nut valitun aiheen ympärille ja miten olen tutkimuksen kuluessa pystynyt vahvistamaan teo-

reettisen viitekehyksen kokonaisvaltaisen toimivuuden. Olen hyvin tyytyväinen myös siihen, 

miten tutkimus lisäsi omaa ymmärrystäni valitusta aihealueesta. 

 

Tutkimus kasvoi melkein liian suureksi ja kriittisestä näkökulmasta tarkasteltuna sitä olisi 

voinut rajata suppeammaksi. Empiirisen osion valmisteluvaiheessa aineistonkeruuinstru-

mentit olisi todennäköisesti kannattanut ”koeponnistaa”. Koska koeponnistus jäi puuttu-

maan, eräät epäloogisuudet jäivät havaitsematta, mikä voi näkyä tutkimuksen tuloksissa. 

 

6.1.6. Ehdotukset jatkotutkimukselle 

 

Tutkimuksen loppuvaiheessa havaitsin, kuinka luottamuksen käsite on yhteydessä henki-

lösertifiointeihin. Esimerkiksi työhakija saattaa rekrytointiprosessin aikana raportoida henki-

lösertifioinnista sekä sertifiointiin liittyvästä substanssiosaamisesta, mutta työnantajan teh-

tävänä on päättää, luottaako se annettuun informaatioon. Työnantaja voi luottaa sokeasti 

rekrytointitilanteessa annettuun informaatioon tai verifioida tiedot huolellisesti. Verifioimatta 

jättäminen on luottamuksen osoitus työnhakijaa kohtaan, mutta myös pitkäkestoinen hen-

kilöön liittyvä riski. En ole laajentanut tutkimuksen teoreettista viitekehystä luottamuksen 

käsitteellä, mutta mielestäni se toimisi erittäin hyvänä jatkotutkimuksen aihiona. 

 

Luottamuksen lisäksi tämän tutkimuksen pohjalta olisi erittäin mielenkiintoista keskittyä esi-

merkiksi pelkästään henkilöstösuunnitteluun, henkilöstöhankintaan tai operatiiviseen johta-

miseen sertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntämisen tarkastelussa. 

 

Viimeinen jatkotutkimuksen aihe löytyy mielestäni laajentamalla tarkasteluperspektiiviä 

muille teollisuudenaloille – kuinka henkilösertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa 

hyödynnetään esimerkiksi vähittäiskaupan palveluksessa tai rakennusteollisuudessa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Opinnäytetyötä koskeva tietosuojailmoitus 

  OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA 

  TIETOSUOJAILMOITUS 

  

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

(2016/679) 

  artiklat 13 ja 14 

  Laatimispäivämäärä:  

 

 

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  

 

Näitä tietoja käytetään Pro gradu -tutkimuksessa, jonka aineena on ”Henkilösertifiointien 

kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyödyntäminen it-palvelusektorin yrityksissä”. Pro 

gradu -tutkimuksessa selvitetään, miten hiljaista tietoa hyödynnetään kotimaisten it-palve-

lusektorin yritysten hr-toiminnoissa sekä operatiivisessa johtamisessa.  

 

Tutkimuksen kohde:  

 

Mitä tietoja keräämme? / Tutkimusrekisterin tietosisältö 

 

Keräämme sinusta seuraavia tietoja: nimi, ikäluokka, asema, koulutus, työsuhteen kesto, 

sukupuoli 

 

Millä perusteella keräämme tietoja? / Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 

Suostumus  

 

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme / Tietolähteet 

 

Henkilötietoja keräämme ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. 

 

Kenelle tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen ulkopuolelle 

 

Tietoja ei siirretä opiskelijalta/tutkijalta muille henkilöille tai organisaatioille. 



96 

 

Minne tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle 

 

Käsitellään vain Suomessa. 

 

 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen / Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Kerättyä aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa ja ainoastaan opinnäytetyön laatijalla on 

pääsy aineistoon. 

 

Kerätyt tunnistetiedot poistetaan (anonymisointi) tutkimuksesta ennen tutkimuksen julkai-

semista. 

 

Kuinka kauan kerättyä aineistoa säilytetään? / Tutkimusaineiston käsittely tutkimuk-

sen päättymisen jälkeen 

 

Kerättyä aineistoa säilytetään 12 kk. Kerätty aineisto säilytetään opiskelijan/tutkijan henki-

lökohtaisessa kotiosoitteessa XXXXXXXXXXXXXX. Kerätty aineisto säilytetään 

XXXXXXXXXXXXXX. 

 

Kerätyn aineiston säilytys: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Millaista päätöksentekoa? / Automatisoitu päätöksenteko  

 

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

 

Oikeutesi / Rekisteröidyn oikeudet  

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely 

perustuu suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen 

mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoja. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity 

katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tieto-

lainsäädäntöä. 
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Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

1. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 

2. Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 

3. Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen 

ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoi-

tuksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituk-

sia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötie-

tojen käsittelyä 

4. Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 

5. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

Tutkimusrekisterin tiedot 

 

Mainittava: 

- Rekisterin nimi: Marcus Kangasjärvi, Pro gradu -rekisteri 

- Tutkimusrekisterin tyyppi: Kertatutkimus 

- Tutkimuksen kestoaika: 6 kk  

- Henkilötietojen säilyttämisen kestoaika: 12 kk 

 

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot 

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Marcus Kangasjärvi, XXXXXXXXXX, puhelin 

XXXXXXXXXX. 

 

Tutkimuksen suorittajat 

 

Marcus Kangasjärvi 
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Liite 2. Suostumuslomake henkilötietojen keräämiseksi 

 

Suostumus 

 

Tutkimuksen nimi:  Henkilösertifiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon hyö-

dyntäminen it-palvelusektorin yrityksissä.  

 

Opiskelijan nimi:   Marcus Kangasjärvi 

 

 

 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen.  

 

Lisäksi annan suostumukseni henkilötietojeni keräämiseen opinnäytetyöhön laadinnassa 

syntyvään tutkimusrekisteriin. Minua on informoitu henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen 

yhteydessä. 

 

 

 

_______________________________   

Aika ja paikka       

 

 

 

_______________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 3. Haastattelulomake A, HRM 

Tyyppi  Num. Kysymys 

Yleiset kysymyk-

set 

 1. nimi, 

 

ikä (20-29, 30-49, 50-64) 

 

asema,  

 

koulutus,  

 

työsuhteen kesto,  

 

organisaation toimiala 

 

  2. Miten olet tekemisissä rekrytointiprosessien kanssa? 

 

 

  3. Miten olet tekemisissä henkilöstösuunnittelun kanssa? 

 

 

  4. Hyödynnetäänkö organisaatiossa henkilösertifiointeja 

tuotteiden ja/tai palveluiden tuottamisessa? 

 

 

  5. Ovatko hiljainen ja/tai eksplisiittinen tieto sinulle tuttuja 

käsitteitä? 

 

 

Tutkimuskysy-

mys 1. 

  Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa 

(hiljainen tieto) hyödynnetään it-palvelusektorin yri-

tysten henkilöstösuunnittelussa? 

 

  1. Seurataanko henkilöstösuunnittelussa henkilöstön 

hallussa olevien henkilösertifiointien elinkaaria 

(määrät, luokat, ekspiroituminen, ym.)? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä seurataan 
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 Miten seurataan? 

 

 

 Kenen toimesta seurataan? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei seurata? 

 

 

  2. Hyödynnetäänkö henkilöstösuunnittelussa henki-

löstön hallussa olevista henkilösertifioinneista ker-

tynyttä elinkaaritietoa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään (laatu, määrä, kohdentuminen)? 

 

 

 

 Miten hyödynnetään? 

 

 

 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 

 

 

  3. Vaikuttaako henkilöstösuunnittelun aikakehys jol-

lain tavoin henkilöstön hallussa olevien henkilö-

sertifiointien hyödyntämiseen? 

Jos kyllä niin: 

 Miten vaikuttaa? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei vaikuta? 
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  4. Seurataanko henkilöstösuunnittelussa henkilöserti-

fiointien kautta tarjolle tulevan hiljaisen tiedon ker-

ryttämistä (oppimisnäkökulma)? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä seurataan 

 

 

 Miten seurataan? 

 

 

 Kenen toimesta seurataan? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei seurata? 

 

 

  5. Hyödynnetäänkö henkilöstösuunnittelussa henki-

lösertifiointien kautta tarjolle tulevaa hiljaista tie-

toa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään (laatu, määrä, kohdentuminen)? 

 

 

 Miten hyödynnetään (tietojohtamisen strategiat)? 

 

 

 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 

 

 

Tutkimuskysy-

mys 2. 

  Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa 

(hiljainen tieto) hyödynnetään it-palvelusektorin yri-

tysten henkilöstöhankinnassa? 
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  1. Hoidetaanko rekrytoinnit omassa organisaatiossasi 

vai käytetäänkö niissä apuna jotain ulkopuolista asi-

antuntemusta? 

Jos kyllä niin: 

 Miten rekrytoimiseen liittyvät vastuut on hoidettu? 

 

 

 

Jos ei niin: 

 Miten rekrytoimiseen liittyvät vastuut on hoidettu? 

 

 

  2. Mikä seuraavista luonnehtii organisaatiosi rekry-

tointitarpeita? 

 A etsitään henkilöstöä, jolla on kykyä jakaa henkilöserti-

fiointeihin liittyvää hiljaista tietoa 

 

 

 B etsitään henkilöstöä, jolla on kykyä muuttaa henki-

lösertifiointeihin liittyvää hiljaista tietoa kodifioituun muo-

toon 

 

 

  3. Ovatko henkilösertifioinnit osa uuden henkilöstön 

valintakriteereitä? 

Jos kyllä niin: 

 Miten valintakriteereiden laadinta on organisoitu? 

 

 

 Minkälainen painoarvo henkilösertifioinneilla on valinta-

kriteereiden joukossa? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi henkilösertifioinnit eivät ole osa valintakriteereitä? 

 

 

 Ovatko henkilösertifioinnit joskus olleet osa valintakritee-

reitä? 
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  4. Käytetäänkö henkilösertifiointeja aidosti henkilös-

tön valintakriteereinä? 

Jos kyllä niin: 

 Minkälaisia tietoja henkilösertifioinneissa arvostetaan? 

 

 

 Vaikuttavatko koulutus ja työkokemus henkilösertifioin-

tien käyttöön valintakriteereinä? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei käytetä? 

 

 

  5. Koetaanko, että hakijoiden hallussa olevista henki-

lösertifioinneista on ollut myöhemmin hyötyä orga-

nisaatiollesi? 

Jos kyllä niin: 

 Miten arvostus ilmenee? 

 

 

Jos ei niin: 

 Voisiko henkilösertifiointien hyödyntämistä tehostaa or-

ganisaatiossasi jollain tavalla? 

 

 

  6. Verifioidaanko hakijoilla olevia henkilösertifiointeja 

lainkaan rekrytointiprosessien aikana? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä verifioidaan? 

 

 

 Miten verifioidaan? 

 

 

 Missä vaiheessa verifioidaan? 
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 Kenen toimesta verifioidaan? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei verifioida? 

 

 

 Tiedostetaanko henkilösertifiointeihin liittyvät riskit? 

 

 

  7. Hyödynnetäänkö henkilösertifiointien kautta tarjolle 

tulevaa hiljaista tietoa henkilöstöhankinnassa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään? 

 

 

 Miten hyödynnetään? 

 

 

 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 
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Liite 4. Haastattelulomake B, operatiivinen johtaminen 

Tyyppi Nume. Kysymys 

Yleiset kysymyk-

set 

1. nimi, 

 

 

ikä (20-29, 30-49, 50-64) 

 

 

asema,  

 

 

koulutus,  

 

 

työsuhteen kesto,  

 

 

organisaation toimiala 

 
 

 2. Miten olet tekemisissä yksikkösi operatiivisen johtamisen 

kanssa? 

 

 
 

 3. Kuvaile minkä tyyppisiä henkilösertifiointeja yksikössäsi hyö-

dynnetään? 

 

 
 

 4. Ylläpidetäänkö yksikössäsi osaamiskarttoja? 

 

 
 

 5. Ovatko hiljainen ja/tai eksplisiittinen tieto sinulle tuttuja käsit-

teitä? 

 

 
 

 6. Mikä seuraavista luonnehtii yksikkösi rekrytointitarpeita? 

 A etsitään henkilöstöä, jolla on kykyä jakaa henkilösertifiointei-

hin liittyvää hiljaista tietoa 
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 B etsitään henkilöstöä, jolla on kykyä muuttaa henkilösertifi-

ointeihin liittyvää hiljaista tietoa kodifioituun muotoon 

 

 
 

Tutkimuskysymys 

3. 

 Miten henkilösertifiointien kautta saatavaa tietoa (hiljai-

nen tieto) hyödynnetään operatiivisessa johtamisessa ar-

von luomisessa ja arvon hankkimisessa? 

 1. Miten yksikössäsi hyödynnetään henkilösertifiointeja ja 

niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa arvon luomi-

sessa? 

 

 2. Miten yksikössäsi hyödynnetään henkilösertifiointeja ja 

niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa arvon haltuun 

ottamisessa? 

 

 3. Hyödynnetäänkö yksikkösi operatiivisessa suunnitte-

lussa (preparation, planning and piloting activities) henki-

lösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tie-

toa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään? 

 

 

 Miten hyödynnetään? 

 

 

 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 

 

 

 
 

 4. Hyödynnetäänkö yksikkösi resurssien käytössä (resource 

allocation, information and time limitation) henkilösertifi-

ointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään? 
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 Miten hyödynnetään? 

 

 

 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 

 

 
 

 5. Hyödynnetäänkö yksikkösi kommunikaatiossa (selling 

activities of the strategy in multiple modes) henkilösertifi-

ointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään? 

 

 

 Miten hyödynnetään? 

 

 

 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 

 

 
 

 6. Hyödynnetäänkö yksikkösi henkilöstön hallinnassa (rek-

rytointi, koulutus, kannusteet, kyvykkyyksien kehitys) 

henkilösertifiointeja ja niiden kautta tarjolle tulevaa hil-

jaista tietoa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään? 

 

 

 Miten hyödynnetään? 
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 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 

 

 
 

 7. Hyödynnetäänkö yksikkösi ”ohjaamisessa” (monitorointi, 

palautteen antaminen) henkilösertifiointeja ja/tai niiden 

kautta tarjolle tulevaa hiljaista tietoa? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä hyödynnetään? 

 

 

 Miten hyödynnetään? 

 

 

 Kenen toimesta hyödynnetään? 

 

 

Jos ei niin: 

 Miksi ei hyödynnetä? 

 

 
 

 8. Seurataanko yksikkösi henkilöstön hallussa olevien hen-

kilösertifiointien elinkaaria (määrät, luokat, ekspiroitumi-

nen, ym.)? 

Jos kyllä niin: 

 Mitä seurataan 

 

 

 Miten seurataan? 

 

 

 Kenen toimesta seurataan? 

 

 

Jos ei niin: 
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 Miksi ei seurata? 

 

 
 

 9. Koetko, että henkilösertifioinneista ja niiden kautta tar-

jolle tulevasta hiljaisesta tiedosta on ollut aidosti hyötyä 

yksiköllesi? 

Jos kyllä niin: 

 Millaista arvoa henkilösertifioinneista ja niiden kautta tarjolle  

 

 

 tulevasta hiljaisesta tiedosta on ollut yksiköllesi? 

 

 

Jos ei niin: 

 Voisiko henkilösertifiointien ja niiden kautta tarjolle tulevan hil-

jaisen tiedon hyödyntämistä tehostaa yksikössäsi jollain ta-

valla? 

 

 
 

 


