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_________________________________________________________________  

In our increasingly knowledge-based and networked society the knowledge man-

agement supports business implementation, growth, and competitiveness. 

Knowledge and its underlying expertise have become one of the most important 

strategic resources for businesses and the basis for their competitive advantage. 

 

This research examines the current state and opportunities for development of 

knowledge management in the Army Academy. The research context is assessed 

by applying the GPO-WM® method from the point of view of knowledge, knowledge 

processes and knowledge management practices. 

 

As a result of the study, the Army Academy is recommended to develop measures 

aimed at increasing the effectiveness and efficiency of operations, understanding 

the value of knowledge and its value for action, effective use of knowledge in oper-

ations and its management, and the consolidation of a data centered approach to 

everyday practice.  
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1. JOHDANTO 
 

 Tutkimuksen taustaa 
 

Vielä viime vuosituhannen loppupuolella yritykset kykenivät laatujohtamisen, ris-

kienhallinnan ja prosessiohjauksen tehostamisen kaltaisilla toimenpiteillä kasvatta-

maan kilpailuetuaan ja menestymään markkinoilla kilpailijoitaan paremmin. Nyky-

päivänä näitä toimia voidaan pitää yksittäisten kilpailutekijöiden sijasta itsestään sel-

vinä ja kaikkeen yritystoimintaan liittyvinä perusedellytyksinä. Nykyaikaisessa liike-

toimintaympäristössä organisaatioiden kilpailuetu saavutetaan Teknologiateollisuu-

den vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen mukaan ennen kaikkea niiden uudistu-

miskyvyllä ja osaamista johtamalla (Valli & Ahlgren 2013, 5). Tiedosta ja sen perus-

talle rakentuvasta osaamisesta on tullut yksi tärkeimmistä strategisista resursseista 

yrityksille. Yhä tietokeskeisemmäksi ja verkottuneemmaksi muuttuvassa yhteiskun-

nassamme on tietojohtamisesta kehittynyt liiketoiminnan toteutusta, kasvua ja kil-

pailukykyä merkittävästi edistävä menetelmä. 

 

Vaikka liike-elämän periaatteet eivät esimerkiksi kilpailuasetelman puuttumisen tai 

budjettipohjaisen rahoituksen takia sellaisenaan korostuisikaan julkisen sektorin or-

ganisaatioissa, on niitä hyödynnettävä soveltuvilta osin jo yhteiskunnallisen vas-

tuunkin velvoittamana myös valtion ja kuntien virastojen ja laitosten toiminnassa. 

Erityisesti tämä koskee sellaisia toimintatapoja, rakenteita ja ohjausmalleja, jotka 

edistävät toiminnan tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tiedon mer-

kitys on julkisella sektorilla tällä vuosikymmenellä selkeästi tunnistettu ja sen hyö-

dyntämiseen liittyviä toimenpiteitä on käynnistetty myös valtioneuvostojohtoisesti. 

Esimerkkeinä tästä voidaan mainita digitalisaatio Sipilän hallituksen hallitusohjel-

man kärkihankkeena, voimakkaasti tietokeskeinen julkisen hallinnon kokonaisarkki-

tehtuurityö sekä tiedonhallintalain uudistaminen nykyajan tietotyön vaatimuksia vas-

taavaksi. 

 

Myös Puolustusvoimissa on tunnistettu toimintaympäristön kehittyminen yhä tietoin-

tensiivisemmäksi ja analysoitu huolellisesti siitä aiheutuvia mahdollisuuksia ja vaa-

timuksia toiminnalle ja sen kehittämiselle. Analyysituloksilla on ollut merkittäviä 
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vaikutuksia muun muassa tutkimustoiminnan painotuksiin, kehittämishankkeiden 

vaatimusmäärittelyihin, robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen sähköisessä asioin-

nissa, johtamisen tukipalveluihin sisältöön sekä henkilöstön osaamisen kehittämi-

seen. Mutta mikä on tietojohtamisen nykytila Puolustusvoimissa?  

 

Tutkija on työskennellyt upseerina Puolustusvoimissa vuodesta 1995. Työpiste siir-

tyi Maasotakouluun elokuussa 2017, jolloin tutkija aloitti myös kauppatieteiden mais-

terin tutkintoon tähtäävät opintonsa tietojohtamisen ja johtajuuden koulutusohjel-

massa LUT-yliopistossa. Tutkija on opintojen edetessä aktiivisesti reflektoinut oppi-

maansa työyhteisössään laatimalla muun muassa opintoihin sisältyvien opintojak-

sojen henkilökohtaisia opinnäytteitä ja ryhmätöitä työpaikkasidonnaisesti sekä suo-

rittamalla tutkintoon sisältyvän työharjoittelun omassa organisaatiossaan. Näin me-

nettelemällä tutkija on kyennyt säilyttämään työelämäyhteyden kiinteänä ja konk-

reettisena opintojen edetessä. Opinnoista on hyötynyt tutkijan ohella myös hänen 

työnantajansa. Tutkijan näkökulmasta oli siksi luontevaa, että hän laati myös pro 

gradu- tutkielmansa työyhteisölähtöisesti. Tutkimusaiheen määrittämisen keskeisiä 

tutkijalähtöisiä vaikuttimia on ollut tutkimustulosten mahdollinen myöhempi hyödyn-

nettävyys, jolla on ollut myös selkeä tutkimusmotivaatiota lisäävä vaikutus. 

 

Tutkijan tekemän kartoituksen perusteella Puolustusvoimiin on kohdistettu vain vä-

hän tietojohtamiseen liittyvää tutkimusta. Ne ovat liittyneet inhimillisen pääoman 

hyödyntämiseen tulosjohtamisessa (Pelkonen 2012), hankkeiden tiedonhallintaan 

(Nieminen 2011 ja Päiväläinen 2017) ja virtuaaliseen yhteistyöhön tutkimus- ja ke-

hittämistoiminnassa (Soikkeli 2011). Nämä tutkimukset ovat organisaatiotaso-, 

hanke- ja toimintakohtaisesti rajattuja, eivätkä ne sisällä Maasotakoulun toiminnan 

tarkastelua tietojohtamisen näkökulmasta. Tutkimusaukko on ilmeinen.  Tässä tut-

kimuksessa pureudutaan Maasotakoulun toimintajärjestelmään tarkastelemalla en-

simmäistä kertaa tieteellisen tutkimuksen keinoin kriittisesti tutkimuskohteen ydin-

toiminnan perusteita. Lähestymällä toimintaa tietonäkökulmasta nousevat puoles-

taan oikeuksiinsa tiedon hyödyntämisen kannalta välttämättömien tietopääoman, 

tietoprosessien ja tietojohtamisen käytäntöjen merkitykset. Tehdyillä valinnoilla py-

ritään ensisijaisesti tukemaan Maasotakoulua oman toimintansa kehittämisessä ja 
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jatkuvaan parantamiseen pyrkivän toimintatavan vahvistamisessa tietoyhteiskun-

nan vaatimukset ja mahdollisuudet tunnistaen.  

 

Tutkija perusteli tutkimustarpeen ja esiteli tutkimusaiheensa Maasotakoulun johto-

ryhmälle 5.4.2018. Johtoryhmän jäsenet pitivät tutkimusta tarpeellisena, antoivat 

hyväksyntänsä tutkimuksen toteuttamiselle ja sitoutuivat osallistumaan tutkimuk-

seen tiedon lähteinä. Tutkija laati Puolustusvoimien määräysten edellyttämän tutki-

muslupahakemuksen (liite 1) ja lähetti sen 23.8.2018 Maavoimien esikuntaan rat-

kaistavaksi.  Maavoimien esikunta hyväksyi hakemuksen 7.9.2018 päivätyllä pää-

töksellä (liite 2) asettaen lupaehtoja tutkimuksen toteuttamiselle. Tutkija keskusteli 

Potsdamin yliopistoon suuntautuneen opintomatkan yhteydessä 17.- 18.5.2018 toh-

tori Peter Heisigin kanssa hänen rekisteröidyllä tavaramerkillä suojaamansa työka-

lun käytöstä tutkimuksessa ja lähetti 28.8.2018 anomuksen (liite 3) työkalun käy-

töstä tutkimuksessaan. Heisig hyväksyi anomuksen reunaehtoja asettaen 

29.8.2018 lähettämällään sähköpostilla (liite 4). 

 

 Tutkimusasetelma, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksen päämääränä on tuottaa analyyttisen tutkimusprosessin kautta kohde-

organisaatiolle perusteltuja toimenpidesuosituksia sen tietojohtamisen kehittä-

miseksi. Päämäärän saavuttaminen edellyttää organisaation ydintoiminnan (pro-

sessit) selvittämistä sekä toiminnan edellyttämän tietopääoman, tietoprosessien ja 

tietojohtamisen käytäntöjen nykytilan kartoittamista ja kehittämismahdollisuuksien 

tunnistamista. 

 

Tutkimusongelma on: Miten Maasotakoulun tietojohtamista tulisi kehittää? 

 

Tutkimuskysymykset tutkimusongelmaan vastaamiseksi ovat: 

1. Mitä on Maasotakoulun toiminta? 

2. Mikä on Maasotakoulun toimintaan liittyvän tietopääoman nykytila ja mitkä ovat 

sen kehittämismahdollisuudet? 

3. Mikä on Maasotakoulun tietoprosessien nykytila ja mitkä ovat sen kehittämis-

mahdollisuudet? 
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4. Mikä on Maasotakoulun tietojohtamisen käytäntöjen nykytila ja mitkä ovat sen 

kehittämismahdollisuudet? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastaukset teoreettisen tutkimuksen 

keinoin. Muihin kysymyksiin vastataan empiirisellä tutkimuksella. Tutkimusongelma 

ratkaistaan tutkijan tutkimuksen aineistoista tekemien johtopäätösten pohjalta.  

 

Taulukko 1. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. 

 

 

 Työn teoreettinen perusta 
 

1.3.1. Keskeisimmät käsitteet 

 

Maasotakoulu on maavoimien komentajan alainen joukko-osasto, puolustushaara-

koulu ja maavoimien tutkimus- ja kehittämiskeskus. Se tuottaa maavoimien alueel-

lisia joukkoja, huollon joukkoja ja Rajavartiolaitoksen joukkoja, antaa maavoimien 

upseerin virkaan vaadittavaa sotilasammatillista koulutusta Maanpuolustuskorkea-

koulun johtamana ja ohjaa maavoimien aliupseeriston sotilasammatillisten opintojen 

aselaji- ja toimialaopintoja. Maasotakoulu järjestää palkatun henkilöstön täydennys-

koulutusta, antaa maavoimien reserviupseerien peruskoulutuksen, toteuttaa erillisiä 

reserviupseerien jatko- ja täydennyskoulutuskursseja sekä reserviupseerien perus-

koulutukseen rinnastettavia kursseja asevelvollisille ja henkilökunnalle. Se toteuttaa 

Maavoimien komentajan käskemät tutkimus- ja kehittämistehtävät ja vastaa 
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sotilasmusiikkipalveluiden tuottamisesta Rakuunasoittokunnalle määritetyllä soitto-

toiminta-alueella. (HO810, 7-8) 

 

Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja, joiden avulla syötteet muu-

tetaan tuotoksiksi. Syötteeksi kutsutaan prosessiin syötettäviä tietoja ja materiaalia. 

Tuotos on prosessin, toiminnon tai tehtävän lopputulos. Prosessit jaetaan ydin- ja 

tukiprosesseihin. Ydinprosessit ovat keskeisiä organisaation toiminnalle, ja ne liitty-

vät suoraan ulkoisten asiakkaiden palveluun. Tukiprosessit avustavat ydinproses-

seja ja luovat edellytykset niiden toiminnalle. Prosessin omistaja on prosessin toi-

minnasta, tuloksesta ja kehittämisestä vastuussa oleva toimija. Asiakas on proses-

sin tuotoksen vastaanottaja. (JHS 152, 2-3) 

 

Tietojohtamisella (Knowledge Management, KM) tarkoitetaan toimia, joilla hallitaan 

jatkuvasti kaikenlaista osaamista nykyisten ja uusien tarpeiden täyttämiseksi sekä 

tunnistetaan ja hyödynnetään olemassa olevia ja hankittuja tietovarantoja ja kehite-

tään uusia mahdollisuuksia (Quintas et al. 1997, 387). 

 

Tietopääomalla (Intellectual Capital, IC) tarkoitetaan tietoa, joka voidaan muuttaa 

arvoksi (Edvinsson & Sullivan 1996, 358).  

 

Tietoprosessit (Knowledge Management Processes) ovat tietoon kohdistuvia toi-

menpiteitä, joiden tarkoitus on varmistaa organisaation kilpailuetu (Cepeda-Car-

riona et al. 2017, 3).  

 

Tietojohtamisen käytännöt (Knowledge Management Practices) ovat johtamiseen 

liittyvä kokonaisuus, jolla mahdollistetaan tietoresurssien tehokas ja taloudellinen 

käyttö (Andreeva & Kianto 2012, 619). 

  

1.3.2. Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuskohteena on Maasotakoulu ja erityisesti sen prosessit. Tutkimuksessa tar-

kastellaan kontekstisidonnaisesti tietopääomaa, tietoprosesseja ja tietojohtamisen 
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käytäntöjä määrittämällä niihin liittyvä nykytila ja kehittämismahdollisuudet sekä ke-

hittämissuositukset. 

 

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys.  

 

1.3.3. Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus toteutettiin GPO-WM® menetelmään perustuen. Menetelmä on kuvattu te-

oksessa Knowledge Capability Assessment Guide (2015). Menetelmään sisältyvät 

päävaiheet ovat: 

1. Organisaation prosessien määrittäminen 

2. Prosessien edellyttämän tietopääoman yksilöinti 

3. Tietoprosessien nykytilan arviointi 

4. Ratkaisuvaihtoehtojen määrittäminen ja kehittämissuositusten laatiminen 

5. Ratkaisujen integrointi toimintaan. 

 

Organisaation prosessit (vaihe 1) on määritetty Maasotakoulun työjärjestyksessä. 

Ne esitetään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa osana tutkimuskontekstia tutki-

musraportin kolmannen luvun alussa. 
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Tietopääomaan, tietoprosesseihin ja tietojohtamisen käytäntöihin liittyvä tieto (me-

netelmän vaiheet 2 ja 3) kerättiin Maasotakoulun prosessien omistajilta (17 kpl) ky-

selylomakkeella. Kyselylomakkeena käytettiin menetelmään sisältyvää kyselyloma-

ketta suomeksi käännettynä (liite 8). Tutkimusaineisto koostetiin analysoinnin edel-

lyttämään muotoon ja tulokset esitetään tutkimusraportin empirialuvun lopussa. 

 

Tutkimusaineiston analysointi ja kehittämissuositusten määrittäminen (vaihe 4) to-

teutettiin laadullisin menetelmin. Tulokset esitellään työn johtopäätösluvussa.  

 

Menetelmään sisältyvä tutkimustulosten jalkauttaminen (vaihe 5) rajataan pois tut-

kimuksesta ja jää kohdeorganisaation myöhemmin toteutettavaksi. 

 

Kuva 2. Tutkimusmenetelmän päävaiheet (Pelkistäen Knowledge Capability As-

sessment Guide (2015)). 

1.3.4. Rajaukset 

 

Kohteen osalta tutkimus on rajattu Puolustusvoimien organisaatiossa koskemaan 

Maasotakoulua. Rajauksella määritetään tutkimuskohde tutkimuksen toteuttamisen 

kannalta käsiteltävän kokoiseksi. Rajaus on luonteva, koska tutkija työskenteli tutki-

musta tehdessään kohdeorganisaatiossa.
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Kuva 3. Maasotakoulu osana Puolustusvoimia (HN703, liite 1). 
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Toiminnan osalta tutkimus on rajattu koskemaan Maasotakoulun työjärjestyksessä 

määritettyjä prosesseja. Rajauksella varmistetaan, että tutkimuksessa keskitytään 

tutkimuskohteen itse määrittämään keskeiseen toimintaan. Tutkimuksen empiirisen 

osuuden tietolähteiden osalta tutkimus on rajattu prosessinomistajiin. Rajaus on 

tehty, jotta tutkimuslähteiden asiantuntijuus kyetään pitämään korkeatasoisena. Ra-

jauksella pyritään lisäämään tutkimustulosten luotettavuutta. 

 

Tietojohtamisen osalta tutkimuksessa tarkastellaan tietoa, tietoprosesseja ja tieto-

johtamisen käytäntöjä. Tiedon osalta painopiste on tietopääomaan liittyvissä asi-

oissa. Tietoprosesseista tarkastellaan tiedon tuottamista, taltioimista, jakamista ja 

hyödyntämistä. Tietojohtamisen käytäntöjen näkökulmina käytetään henkilöstöä, 

johtamista, tietojärjestelmiä, organisaatiota, mittaamista ja organisaatiokulttuuria. 

Tietojohtamiseen tehdyt rajaukset ovat luonteeltaan määrittelyjä, jotka vastaavat tut-

kimusteoriana käytettävän, saksalaisen tohtori Peter Heisigin määrittämän GPO-

WM® viitekehyksen rakennetta.   

 

 Tutkimuksen aineisto ja rakenne 
 

1.4.1. Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto muodostuu lähdeaineistosta ja tutkimusaineistosta. Tutkijan 

tutkimuksen alussa kartoittama lähdeaineisto luo perustan tutkimuksen teoreettisille 

osuuksille. Tutkijan tutkimuksen aikana kokoama tutkimusaineisto muodostaa puo-

lestaan pohjan tutkimuksen tuloksina esitettäville johtopäätöksille. 

 

Lähdeaineisto voidaan luokitella tietojohtamisen teorioita, tutkimuskontekstia ja tut-

kimusmenetelmää käsittelevään aineistoon. Tietojohtamisen teorioita käsittelevistä 

lähteistä keskeisin on saksalaisen Peter Heisigin ”Harmonisation of knowledge ma-

nagement – comparing 160 KM frameworks around the globe” (2009), jonka perus-

talle tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu. Heisigin muodostamaa 

taustateoriaa on täydennetty useilla tietopääomaan, tietoprosesseihin ja tietojohta-

misen käytäntöihin kohdentuvilla tieteellisillä artikkeleilla. Tutkimuskontekstin mää-

rittäminen perustuu Maasotakoulun toimintaa sääntelevään normistoon. 
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Tutkimuksen teoreettisen perustan rakentuessa voimakkaasti liiketoimintakes-

keiseksi, voidaan Maasotakoulun prosessimäärittelyt sisältävää normia ”Maasota-

koulun työjärjestys 2019” (2018) perustellusti pitää tutkimuskohdetta kuvaavista läh-

teistä keskeisimpänä. Tutkimusmenetelmään liittyvä teoria perustuu puolestaan pel-

kästään teokseen ”Knowledge Capability Assessment Guide” (2015). Valinta on pe-

rusteltu, koska menetelmä on laadittu tukemaan Heisigin määrittämää tietojohtami-

sen teoriaa. 

 

Tutkimusaineisto on kerätty kyselytutkimuksena tutkimuksen kohderyhmänä toimi-

neilta Maasotakoulun prosessinomistajilta. Kokonaisuudessaan tämä 64 tekstisivun 

aineisto ilmentää kattavasti asiantuntijoiden näkemyksiä Maasotakoulun toimintaan 

liittyvän tietopääoman, tietoprosessien ja tietojohtamisen käytäntöjen nykytilasta ja 

kehittämismahdollisuuksista. 

 

1.4.2. Tutkimusraportin rakenne 

 

Tutkimusraportti on rakenteeltaan perinteinen. Aiheeseen johdattamisen jälkeen lu-

kija perehdytetään tietojohtamisen teoriaan. Tätä seuraavassa työn empiirisessä 

osuudessa ilmiötä tutkitaan käytännössä. Lopuksi teorian ja empirian reflektoinnin 

perusteella tehdyt johtopäätökset esitetään vastauksina tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimuksen johdannon tarkoituksena on orientoida lukija tutkimusaiheeseen ja he-

rättää hänen mielenkiintonsa siihen. Johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, 

asetetaan tutkimuskysymykset, määritellään keskeisimmät käsitteet, kuvataan vii-

tekehys, perustellaan rajaukset, määritetään tutkimusmenetelmä, nimetään tutki-

muksen keskeisin aineisto ja kuvataan tutkimuksen rakenne. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa lukija tutustuu tietojohtamisen kokonaisvaltaisen vii-

tekehyksen kautta ensin tietojohtamisen osatekijöihin ja lopuksi kokonaisuuteen. 

Tietoa tarkastellaan eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon, tietopääoman, hierarkian ja 

tietovarantojen näkökulmista. Tietojen käsittelyyn pureudutaan tiedon tuottamiseen, 

taltioimiseen, jakamiseen, hyödyntämiseen, tunnistamiseen ja hankkimiseen tarkoi-

tettujen tietoprosessien avulla. Tietojohtamisen käytäntöjen teoria rakennetaan 
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puolestaan ihmislähtöisten, organisatoristen, teknologisten ja johtamiseen liittyvien 

tekijöiden perustalle. Luvun lopussa esitetään yhteenvetona tutkimuksen teoreetti-

sena perustana käytettävä tietojohtamisen viitekehys. 

 

Tutkimuksen empiriaosuudessa tietojohtamiseen syvennytään käytännössä. Kon-

tekstin määrittelyllä johdatetaan lukija tutkimuskohteeseen. Tutkimusmenetelmän 

esittely luo perustan sitä seuraavalle tutkimuksen toteuttamisen kuvaukselle. Luvun 

keskeisimmän osion muodostavat tutkimustulokset, jotka esitetään koonnoksena 

vastaajien näkemyksistä tietojohtamiseen liittyvien tekijöiden nykytilasta ja kehittä-

mismahdollisuuksista Maasotakoululla. 

 

Tutkimuksen johtopäätösluvussa lukijalle esitellään tutkijan tutkimusaineistosta te-

kemän analyysin tulokset. Niiden taustalla on tutkimusaineiston reflektointi sekä tut-

kimuksen teoreettiseen perustaan että tutkijan omaan kokemustaustaan. Luvussa 

esitetään synteesi tietojohtamisen nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista tutki-

muskohteessa, kehittämistoimenpidesuositukset ja sekä tutkijan arvio omasta on-

nistumisesta tutkimuksessaan. 

 

Raportin liitteisiin on koottu tutkimuksen toteuttamiseen liittyvä lupadokumentaatio 

ja kyselytutkimuksen toteuttamiseen liittyvä aineisto. 

 

Taulukko 2. Tutkimusraportin rakenne. 
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2. TIETOJOHTAMISEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS  
 

 

Tietojohtaminen sisältää ne prosessit ja käytännöt, jotka organisaation tietoresurs-

sien johtamisen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantamalla tähtäävät organisaation 

tietopotentiaalin valjastamiseen (Inkinen 2016, 230). Määritelmä sisältää kolme tie-

tojohtamisen pääelementtiä; tietoresurssit, tietoprosessit ja tietojohtamisen käytän-

nöt. Tietoresurssit, kuten tietopääoma tai artefaktit, edustavat organisaation staat-

tista tietovarastoa tai –varantoa. Tietoprosessit puolestaan ovat yleisiä tietoon koh-

distettavia toimintoja, kuten tiedon hankkiminen, jakaminen tai luominen. Tietojoh-

tamisen käytännöt ovat organisaation ja sen johdon tarkoituksellisia menettelyta-

poja, jotka tähtäävät organisaatiolle hyötyä tuottavaan tietoresurssien ja -prosessien 

hallintaan. (Hussinki et al. 2017, 1599) Samankaltaisten pääelementtien kautta tie-

tojohtamista lähestyi myös Heisig (2009, 6) tutkiessaan 160 erilaista tietojohtamisen 

viitekehystä. Sisältöanalyysissään hän käytti kategorioina tiedon määrittelyä (tieto-

resurssit), tietojohtamisen toimintoja (tietoprosessit) ja tietojohtamisen kriittisiä me-

nestystekijöitä (tietojohtamisen käytännöt).  

 

Tietojohtamisen viitekehykset voidaan jakaa ohjaileviin, kuvaileviin tai niitä yhdiste-

leviin hybrideihin (Rubenstein-Montano et al. 2001, 7). Heisigin (2009, 7) tutkimista 

tietojohtamisen viitekehyksestä puolet edusti hybridiviitekehystä ohjailevien ja ku-

vailevien viitekehysten osuuden jäädessä noin neljännekseen. Hybridiviitekehyksen 

käyttö on ajallisesti tarkasteltuna ollut vallalla koko 2000- luvun. Samaan ajankoh-

taan näyttää pysähtyneen puhtaasti ohjailevien ja kuvailevien viitekehysten käyttö. 

 

Tietojohtamista käsittelevissä tieteellisissä artikkeleissa tieto määritellään Heisigin 

(2009, 8) mukaan tyypillisesti kahtiajakoisesti. Noin puolet (52%) hänen tutkimistaan 

119 artikkelista jakaa tiedon sen luonteen mukaan eksplisiittiseen ja hiljaiseen tie-

toon tai ulkoiseen ja sisäiseen tietoon. Toiseksi suosituin jakotapa (29%) perustuu 

strategiseen näkökulmaan, josta tarkasteltuna tieto nähdään voimavarana, resurs-

sina tai tietopääomana. Joka viidennes (20%) tutkituista artikkeleista lähestyi tietoa 

hierarkkisesta näkökulmasta (data-informaatio-tietämys). Neljänneksi yleisin 
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tarkastelutapa (16%) puolestaan korosti tiedon roolia yksilön tai organisaation tieto-

varantona. 

 

Laajassa kirjallisuustutkimuksessaan Heisig (2009, 10) havaitsi, että tietojohtami-

sen toiminnot voidaan luokitella kuuteen pääluokkaan. Pääosa (82%) tutkitusta läh-

deaineistosta tunnisti tiedon jakamisen keskeisenä toiminnallisuutena. Toiseksi eni-

ten (74% lähteistä) mainintoja sai tiedon tuottaminen. Seuraavaksi säännöllisimmin 

tietoon kohdistettiin hyödyntämistä (65%) ja varastointia (52%). Tiedon tunnistami-

sen merkitystä korosti 51% artikkeleista ja tiedon hankintaakin reilu kolmannes 

(37%). 

 

Heisigin (2009, 11-12) tutkimuksen mukaan ihmiskeskeisiä tekijöitä (kulttuuri, ihmi-

set ja johtajuus) painotetaan tietojohtamisen kriittisistä menestystekijöistä selkeästi 

eniten. Toiseksi tyypillisimpiä ovat organisaatiopohjaiset tekijät. Kolmanneksi suosi-

tuin näkökulma on teknologinen. Neljännen kategorian muodostaa johtamisproses-

siin liittyvät tekijät. 
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Kuva 4. Tietojohtamisen pääelementit näkökulmineen (Mukaillen Heisigin (2009) 

pohjalta). 

 

 Tiedon määritelmät 

 

2.1.1. Tieto eksplisiittisenä ja hiljaisena 

 

Laajasti käytetty tiedon luokittelu perustuu sen jakamiseen eksplisiittiseen ja hiljai-

seen tietoon. Luokittelu pohjautuu alun perin unkarilaisbrittiläisen filosofin Michael 

Polanyin (Polanyi 1996) luomaan teoriaan, jossa hän toi eksplisiittisen tiedon rin-

nalle hiljaisen tiedon käsitteen. Varsinainen läpimurto tapahtui 1990- luvun loppu-

puolella japanilaisten tutkijoiden Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin kehittämän 

SECI- mallin (Socialization – Externealization – Combination – Internalization) 

myötä. Malliin sisältyvissä neljässä vaiheessa hiljainen ja eksplisiittinen tieto ovat 
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jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän seurauksena syntyy uutta tie-

toa. (Nonaka & Konno 1998, 42)  

 

Eksplisiittinen tieto on ilmaistavissa sanoin ja numeroin. Se on jaettavissa esimer-

kiksi datan, määrittelyiden tai ohjeiden muodossa. Tiedon välittäminen yksilöiden 

välillä muodollisesti ja systemaattisesti on mahdollista. (Nonaka & Konno 1998, 42) 

Eksplisiittinen tieto on yleensä taltioitu mekaanisin tai teknologisin menetelmin eri-

laisiin tietovarantoihin, kuten esimerkiksi tietokantoihin, filmille tai käyttöohjeisiin. Se 

on yleensä hiljaista tietoa tarkemmin ilmaistavissa ja muotoiltavissa. Eksplisiittinen 

tieto voidaan jakaa julistukselliseen, menettelylliseen ja kausaaliseen ulottuvuuteen. 

Julistuksellinen tieto sisältää konseptien ja määrittelyjen kuvaamisen ja ymmärtämi-

sen, joka luo pohjan tehokkaalle kommunikaatiolle. Menettelyllinen tieto puolestaan 

on toimintatapoja, jotka mahdollistavat menettelyjen yhtenäistämisen ja koordinoin-

nin. Kausaalinen tieto taas perustelee asioita ja mahdollistaa siten muun muassa 

tavoitteellisen toiminnan. (Hoe 2006, 495)   

 

Hiljainen tieto puolestaan on vaikeasti havaittavaa ja ilmaistavaa. Se on hyvin pitkälti 

henkilösidonnaista ja vaikeasti muotoiltavissa. Hiljainen tieto on hyvin pitkälti kyt-

köksissä yksilön toimintaan ja kokemuksiin sekä erilaisiin sosiaalisiin rakenteisiin ja 

verkostoihin. Myös yksilöllisillä tunteilla, arvoilla ja asenteilla on merkittävä vaikutus 

hiljaisen tiedon kehittymiseen. (Nonaka & Konno 1998, 42) Hiljainen tieto on vah-

vasti kontekstisidonnaista ja sillä on usein henkilökohtaista arvoa. Siksi sen jakami-

nen ihmisten välillä ja siitä kommunikointi voi olla vaikeaa. (Nonaka 1994, 16) Hil-

jaisella tiedolla on kaksi ulottuvuutta; tekninen ja kognitiivinen. Tekninen ulottuvuus 

liittyy yksilön henkilökohtaisiin taitoihin tai taiteellisuuteen. Siitä käytetään usein kä-

sitettä ”know-how”. Hiljaisen tiedon kognitiivinen ulottuvuus puolestaan muodostuu 

uskomuksista, arvoista, idealismista, skeemoista ja henkisistä malleista. Ne ovat 

yksilöihin sisään rakentuneita ja siksi usein itsestään selvyyksinä pidettyjä. (Nonaka 

& Konno 1998, 42)  
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2.1.2. Tieto pääomana 

 

Edvinssonin ja Sullivanin (1996, 358) mukaan tietopääomalla tarkoitetaan tietoa, 

joka on muunnettavissa arvoksi. Wiig (1997, 400) puolestaan määrittelee sen älyk-

käillä toiminnoilla tuotetuksi pääomaksi, joka sisältää muun muassa uuden tiedon 

hankkimisen (oppimisen) ja arvokkaiden suhteiden luomisen. Lönnqvistin (2004, 40) 

mukaan tietopääoma muodostuu ei-fyysisistä arvonlähteistä, jotka liittyvät työnteki-

jöiden kyvykkyyksiin, organisaation resursseihin ja toimintatapoihin sekä sidosryh-

mäsuhteisiin. Inkinen et al. (2017, 1160) puolestaan määrittelee tietopääoman kon-

septiksi, joka kattaa organisaation toiminnassaan, kilpailussaan ja arvonluonnis-

saan tarvitsemat aineettomat resurssit ja kyvykkyydet.  

 

Tietopääomasta (intellectual capital) käytetään usein myös muita nimityksiä, kuten 

aineeton pääoma (Kaplan et al. 2000, 1-13), osaamispääoma, aineeton varallisuus 

tai näkymättömät voimavarat (Kakabadse et al. 2001, 137-154). Aineettomaan pää-

omaan kuuluvia yksittäisiä arvonlähteitä kutsutaan puolestaan aineettomiksi resurs-

seiksi (Lönnqvist et al. 2005, 18). Organisaation tietopääoma ja fyysinen pääoma 

tukevat toisiaan ja ne molemmat ovat välttämättömiä yrityksen arvonluonnissa. So-

siaalinen pääoma ja tietopääoma ovat puolestaan toisiaan leikkaavia kokonaisuuk-

sia. Tietopääomaa voidaan tarkastella eri näkökulmista organisatorisella, alueelli-

sella ja yksilöllisellä tasolla. Siihen sisältyy aina sekä staattisia että dynaamisia piir-

teitä, jotka yhdessä muodostavat organisaation menestystekijät. (Lönnqvist et al. 

2005, 55-56) 

 

Tietopääomaa kuvaavia malleja on useita. Niillä pyritään auttamaan organisaatiota 

ymmärtämään, mitä tietopääomalla tarkoitetaan ja miten sitä tulisi kehittää. Vaikka 

mallit on rakennettu eri lähtökohdista erilaisiin käyttötarkoituksiin, on niissä yleensä 

tunnistettavissa yhteneväisyyksiä. Yleensä ne sisältävät inhimilliseen pääomaan, 

suhdepääomaan ja rakennepääomaan liittyviä rakenneosia. (Lönnqvist et al. 2005, 

24-31) 

 

Inhimillinen pääoma sisältää erilaisia organisaation henkilöstöön liittyviä asioita. 

Näitä ovat esimerkiksi henkilöstön osaaminen, henkilöominaisuudet, koulutus, 
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asenne ja hiljainen tieto. Inhimillinen pääoma on yrityksen henkilöstön omistamaa. 

(Lönnqvist et al. 2005, 31) Se on ymmärrettävissä eläväksi ja ajattelevaksi tietopää-

oman osa-alueeksi, joka voi kadota organisaatiosta yhdessä yössä. Tämän takia 

inhimillisen pääoman rakentamisessa korostuvat henkilöstön lojaaliuteen, motivaa-

tioon ja joustavuuteen liittyvät asiat. Inhimillisen pääoman ytimen muodostavat or-

ganisaation henkilöstön taitoperusta, osaamisen syvyys ja kokemuksen laajuus. 

(Marr 2008, 6) Inhimillisen pääoman arvoa lisää erityisesti se, että siihen perustuvat 

organisaation innovaatiokyky ja valmiudet strategiseen uudistumiseen. Tietopää-

oman osa-alueista sitä on vaikeinta kodifioida. Inhimillisen pääoman ydin on henki-

löstön älykkyys. (Bontis 1998, 65-66) 

 

Suhdepääomaan sisältyvät puolestaan suhteet asiakkaisiin ja sidosryhmiin, brändit, 

maine ja yhteistyösopimukset. Niistä osa on yksittäisten henkilöiden luomia ja heihin 

vahvasti sidoksissa. Tämän takia suhdepääoma on vain osin organisaation hallitta-

vissa. (Lönnqvist et al. 2005, 31) Suhdepääoma voidaan jakaa muodollisiin ja epä-

muodollisiin osatekijöihin. Toisin kuin aiemmin, perustuu organisaatioiden menesty-

minen nykypäivän nopeutuvassa kilpailuympäristössä yhä kasvavassa määrin en-

nen kaikkea epämuodollisen kategorian resursseihin. Näitä ovat esimerkiksi yrityk-

sen ja sen tuotteiden imago ja maine. (Marr 2008, 6) Suhdepääoman ytimen muo-

dostavat organisaation suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, kuten asiakkaisiin tai ali-

hankkijoihin. Tämän takia sen kehittäminen tietopääoman osa-alueista on hanka-

linta. (Bontis 1998, 67) 

 

Rakennepääoma on organisaation omistamaa. Se säilyy hyvin organisaation hen-

kilöstövaihdoksista huolimatta. Rakennepääoman muodostaminen vaatii usein ai-

kaa. Siihen sisältyvät organisaation arvot ja kulttuuri, työilmapiiri, prosessit ja järjes-

telmät, eksplisiittinen tieto ja immateriaalioikeudet. (Lönnqvist et al. 2005, 31) Arvot 

ja kulttuuri ovat välttämättömiä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Proses-

seilla ja rutiineilla yhtenäistetään käsityksiä ja toimintaa sekä mahdollistetaan orga-

nisaation tehokkuuden kasvattaminen. Immateriaalioikeuksilla varmistetaan organi-

saation yksilöllisyys ja erilaisuus toimintaympäristössään. (Marr 2008, 6-7) Raken-

nepääoman ydin on organisaation rutiineissa. Niitä voidaan mitata esimerkiksi 
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tuloksellisuuden kautta. Rakennepääomaan sisältyvät organisaation prosessit ovat 

yleensä kodifioitavissa. (Bontis 1998, 66)   

 

2.1.3. Tieto hierarkiana 

 

Tyypillinen tapa tiedon luokitteluun on sen esittäminen hierarkiana. Tunnetuin hie-

rarkkinen luokittelutapa on DIKW- malli (Data – Information – Knowledge – Wis-

dom), jossa tieto esitetään pyramidina. Mallissa alimpana kerroksena on data, jota 

pidetään havaintojen tuotteena. Sillä ei ole arvoa ennen kuin siitä se kyetään muun-

tamaan hyödynnettävään muotoon informaatioksi. Informaatio puolestaan on vas-

tauksia kysymyksiin. Tietämys (knowledge) on informaatiosta kehittynyt pyramidin 

kolmas kerros, jossa informaatio muuttuu ohjeiksi. Tämä mahdollistaa järjestelmien 

valvonnan ja niiden kehittämisen tehokkaaksi. Pyramidin huippuna on viisaus (wis-

dom), jonka mallissa määritellään kyvyiksi tunnistaa toiminnan pitkän aikavälin seu-

rannaisvaikutukset ja arvioida niitä suhteessa täydelliseen valvontaan. Tämä om-

nikompetenssin konsepti, jolla tarkoitetaan kykyä miellyttää kaikkia ja kaikkea, täh-

tää Ackoffin mallissa ennen kaikkea käyttäjän määrittämien tarpeiden tyydyttämi-

seen. (Ackoff 1989, 3-9) Samoihin aikoihin Ackoffin kanssa asiaa tutki myös Milan 

Zeleny, joka luokitteli tiedon ”know-nothing”, ”know-what”, ”know-how” ja ”know-

why” kategorioihin (Zeleny 1987, 59-70). Näiden lähellä toisiaan olevien mallien 

merkittävimpinä eroavaisuuksina on Ackoffin mallin sisältämä ymmärrys- (unders-

tanding) ja älykkyyskerrokset (intelligence) ennen viisautta. Zeleny puolestaan mää-

rittää valaistumisen (enlightment) viisauttakin korkeammaksi tietohierarkian tasoksi.   

 

Data on yksinkertaisia symboleita, jotka edustavat objektien ja tapahtumien sisältöä. 

Se on havaintojen tuote. (Ackoff 1999, 170-172) Datalla ei ole arvoa, koska siihen 

ei liity kontekstia tai tulkintaa. Se on diskreettiä, objektiivisia faktoja tai havaintoja, 

jotka ovat prosessoimattomia ja järjestäytymättömiä. Data ei sisällä merkityksiä. Se 

on perusasioita ja tallennettuja kuvaksia asioista, tapahtumista ja toiminnoista, jotka 

luovat perustan informaation määrittelemiselle. (Rowley 2007, 170-171) 

 

Informaatio muodostuu datan käytettävyyden kehittämiseen tähtäävän prosessoin-

nin tuloksena. Datan tavoin informaatio esittää kohteiden ja tapahtumien sisältöä, 
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mutta tekee sen kompaktimmin ja käytettävämmin. Datan ja informaation ero ei ole 

rakenteellinen vaan toiminnallinen. Informaatio sisältyy kuvauksiin, jotka vastaavat 

kysymyksiin ”kuka”, ”mitä”, ”milloin” ja ”kuinka monta”. (Ackoff 1999, 170-172) Infor-

maatio on dataa, jolle on annettu kontekstisidonnaisuuden kautta merkitys. Se voi-

daan nähdä myös päätöksentekoa helpottavana datakertymänä. Informaatio on eri-

tyisessä tarkoituksessa tai kontekstissa organisoitua, merkityksellistä, arvokasta, 

käyttökelpoista ja relevanttia dataa. (Rowley 2007, 171-172) 

 

Tietämys sisältyy ohjeistuksiin, jotka vastaavat kysymyksiin ”miten”. Sen syventä-

minen ymmärrykseksi tapahtuu kysymykseen ”miksi” vastaavien selitysten avulla.  

Tietämys on kasvun mahdollistaja ja siten edellytys tuloksellisuudelle. (Ackoff 1999, 

170-172) Se on yhdistelmä dataa ja informaatiota lisättynä asiantuntijoiden mielipi-

teillä, taidoilla ja kokemuksella. Kyse on ihmisten omaisuudesta, joka altistaa heidät 

toimimaan jollain tietyllä tavalla. Tietämys sisältää reflektointeja, synteesejä ja kon-

teksteja ja se on tulkittavissa sekoitukseksi informaatiota, ymmärrystä, kyvykkyyttä, 

kokemusta, taitoja ja arvoja. Tietämys jaetaan usein ihmisperustaiseen hiljaiseen ja 

kodifioituun eksplisiittiseen osa-alueeseen. (Rowley 2007, 172-174) 

 

Viisaus on kykyä lisätä vaikuttavuutta. Se on luonteeltaan arvoperustaista ja edel-

lyttää päätöksentekoa. Viisaus on arvon kasvun mahdollistaja ja siten edellytys vai-

kuttavuudelle. (Ackoff 1999, 170-172) Viisaus edellyttää aina runsasta informaation 

ja tietämyksen prosessointia ja sen on aina pohjauduttava dataan. Se on kertynyttä 

tietämystä, joka mahdollistaa yhdessä ympäristössä tapahtuneen onnistuneen so-

veltamisen uuteen tilanteeseen tai ongelmaan. Viisaus voidaan tulkita myös kyvyksi 

visioida ja nähdä horisontin taakse. Se on yksilön etiikkaan perustuvaa kykyä toimia 

kriittisesti ja käytännöllisesti kaikissa tilanteissa. (Rowley 2007, 174) 

 

2.1.4. Tieto varantona  

 

Organisatorinen tieto on sellaista organisaation jäsenten kyvykkyyttä, jota he ovat 

kehittäneet erottuakseen muista konkreettisissa työtavoissaan. Se perustuu usein 

yleistyksiin, joiden hyödyntäminen on riippuvainen historiallisesti kehittyneestä 
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kollektiivisesta ymmärryksestä ja kokemuksista. Organisaatiot oppivat ja hankkivat 

tietoa erityiseen organisaatiohistoriaansa pohjautuvien rutiinien ja ohjelmistojen 

kautta. Tapa, jolla erilaissa lähteissä oleva tieto integroidaan ja uutta tietoa luodaan, 

on muotoutunut organisaatiokulttuurin perusteella. Organisaatiot ovat ongelmien 

kohtaamis- ja ratkaisuyhteisöjä, joissa tapahtuva oppiminen perustuu merkittävästi 

tehtävien kompleksisuuteen ja organisaation toimintaympäristöön. (Bhatt 2002, 32-

33) Grant (1996, 112) korostaa tiedonluonnin olevan yksilöllisen toiminnan tulos. 

Hänen mukaansa organisaatioiden tärkein tehtävä on hyödyntää olemassa olevaa 

tieto tarvikkeiden ja palveluiden tuotannossa. 

 

Yksilöllinen ja organisatorinen tieto ovat erillisiä, mutta toisistaan riippuvaisia koko-

naisuuksia. Yksilöllisen ja organisatorisen tiedon monimutkaiseen keskinäisriippu-

vuuteen vaikuttaa muun muassa tietosidonnaisten tehtävien ja vuorovaikutuksen 

luonne.  Yksilöllinen tieto ilmenee usein henkilökohtaisena luovuutena tai itseilmai-

suna. Organisatorinen tieto heijastuu puolestaan ennen kaikkea tuotteisiin ja palve-

luihin, joita organisaatio luo ja myy asiakkailleen. Organisaatiokulttuurin kehittämi-

nen sellaiseksi, joka kannustaa työntekijöitä tekemään yhteistyötä tiedon jaka-

miseksi, parantaa tietoisuutta ja johtaa yksittäisten vuorovaikutusten kautta organi-

satorisen tiedon syntymiseen. (Bhatt 2002, 39)  

 

Organisaation kokonaistietovarantona voidaan tarkastella kaikkia niitä organisaa-

tion resursseja, joita se voi käyttää hankkiessaan kilpailuetua.  Se sisältää sekä yk-

silöistä ja riippumatonta organisatorista tietoa että henkilökohtaista tietoa, jota voi-

daan mahdollisesti integroida organisatoriselle tasolle. (Fei et al. 2009, 326) Organi-

satorinen tieto on joko julkisesti saatavilla olevaa tai kollektiivista ja organisaation 

normeihin, kulttuuriin ja rutiineihin sisäänrakennettua. Siitä muodostuvan kokoel-

man sisältö tai profiili voi muuttua ajan myötä ja olla yhden tietotyypin dominoivaa 

yhdessä hetkessä ja toisen toisessa. Yritysten organisatorisessa tiedossa painottuu 

yhä kasvavassa määrin kohdistettu eksplisiittinen tieto. Siksi ne ovat nykypäivänä 

entistä riippuvaisempia työntekijöidensä tieteellisestä ja teknisestä koulutuksesta. 

(Spender 1996, 52) 

 



28 
 

 Tietojohtamisen toiminnot 
 

2.2.1. Tiedon tuottaminen 

 

Tiedon tuottaminen on organisaation kyvykkyyttä kehittää uusia ja käyttökelpoisia 

ideoita ja ratkaisuja organisaation erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin. Innovoinnista 

tiedon tuottamisen erottaa se, tiedon tuottamisessa painotutaan usein uuden tiedon 

luomiseen, kun taas innovoinnissa sovelletaan tuotettua tietoa. Toisin sanoen tie-

don tuottaminen luo perustan ja edellytykset innovoinnille. Tiedon tuottamisessa eri-

tyisesti onnistuneiden yritysten on todettu menestyneen muun muassa uusien mark-

kinoiden avaamisessa, uusien tuotteiden nopeassa kehitystyössä, nopeissa asia-

kasvasteissa sekä uusien teknologioiden hallinnassa. (Andreeva & Kianto 2011, 

1019) 

 

Organisaation tiedonluonti edellyttää uuden sisällön tuottamista tai vanhan sisällön 

korvaamista organisaation hiljaisella tai eksplisiittisellä tiedolla. Organisaation vaa-

timuksiin sopivaa tietoa tuotetaan yksilöiden kognitiivisilla prosesseilla sekä sosiaa-

lisilla ja kollaboratiivisilla toiminnoilla. (Alavi & Leidner 2001, 116) Nonakan (1994, 

14-37) mukaan organisaation tiedonluonti sisältää jatkuvan vuorovaikutuksen tie-

don eksplisiittisen ja hiljaisen ulottuvuuden välillä, jossa tietovuo spiraalimaisesti 

etenee yksilö- ja organisaatiotasojen välillä. Spiraalissa tietoon kohdistetaan sosia-

lisaatioon, ulkoistamiseen, sisäistämiseen ja yhdistämiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Sosialisaatiossa muunnetaan hiljaista tietoa uudeksi hiljaiseksi tiedoksi sosiaalisella 

kanssakäymisellä ja jakamalla kokemuksia organisaation jäsenten kesken. Yhdis-

tämisessä luodaan uutta eksplisiittistä tietoa yhdistämällä, järjestelemällä ja uudel-

leen luokittelemalla olemassa olevaa eksplisiittistä tietoa. Kaksi muuta osa-aluetta 

sisältävät hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välistä vuorovaikutusta ja –puhelua. Ul-

koistamisessa muunnetaan hiljaista tietoa uudeksi eksplisiittiseksi tiedoksi esimer-

kiksi dokumentoimalla parhaita käytäntöjä tai kokemuksia ja oppeja. Sisäistämi-

sessä puolestaan luodaan uutta hiljaista tietoa eksplisiittisestä tiedosta esimerkiksi 

ymmärtämällä ja oppimalla luetusta tai keskustellusta. Kuvatut neljä toimenpidettä 

ovat vahvasti toisistaan riippuvaisia ja yhteen kietoutuneita. (Alavi & Leidner 2001, 

116) 
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Tiedon tuottamisen laatua voidaan lisätä tietojärjestelmäkeskeisellä kommunikoin-

nilla. Erityisesti yhteisöt, joissa rakennetaan ja jaetaan mielipiteitä, vahvistetaan yh-

teisiä tulkintoja ja sallitaan uusien ideoiden esittäminen, ovat edistyneitä tästä nä-

kökulmasta. Vuoropuheluissa ja vuorovaikutteisissa ideoiden ja näkökulmien tar-

kasteluissa organisaation jäsenet voivat saada monipuolisempia oivalluksia ja tehdä 

tarkempia tulkintoja kuin mihin he yksin olisivat kyenneet. Teknisiä ratkaisuja tämän 

mahdollistamiseen on runsaasti intranetistä erilaisiin kollaboraatiotyökaluihin. (Alavi 

& Leidner 2001, 117-118) 

 

2.2.2. Tiedon taltioiminen 

 

Organisaation kilpailuedun, innovatiivisuuden ja luovuuden kannalta on tärkeää, 

että tarvittava tieto on tarkoituksenmukaisessa muodossa ja helposti saatavilla 

(Bhatt 2001, 31-39). Jotta organisaatio ei olisi jatkuvassa vaarassa menettää tietoa, 

on sen varmistuttava hankkimansa, tuottamansa ja jakamansa tiedon asianmukai-

sesta dokumentoinnista ja taltioinnista. Organisatorinen muisti ilmenee useissa eri 

muodoissa. Näitä ovat esimerkiksi kirjalliset dokumentit, elektroniset tietokannat, 

asiantuntijajärjestelmiin kodifioitu tieto, organisaation dokumentoidut menettelytavat 

ja prosessit sekä organisaation jäsenten hiljainen tieto. (Andreeva & Kianto 2011, 

1019) 

 

Organisatorinen muisti sisältää organisaation jäsenten muistin lisäksi muun muassa 

organisaation kulttuurin, prosessit ja toimintatavat, rakenteet ja tietovarannot. Se 

voidaan luokitella semanttiseen ja episodiseen. Semanttinen organisaatiomuisti si-

sältää yleisen, eksplisiittisen ja artikuloidun tiedon kuten esimerkiksi organisaation 

vuosiraporttikokoelman. Episodinen organisaatiomuisti puolestaan on kontekstiriip-

puvaista ja tilannesidonnaista. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaation päätöksen-

tekoon liittyvät olosuhteet. Tietojärjestelmien hyödyt sekä semanttisen että episodi-

sen tiedon laajentamisessa ja levittämisessä ovat kiistattomat. Ohjelmointikielillä, 

multimediatietokannoilla sekä tiedonhallintajärjestelmillä voidaan tehokkaasti laa-

jentaa organisatorista muistia. Lisäksi niillä kyetään usein nopeuttamaan tietoon 

pääsyä. (Alavi & Leidner 2001, 118-119) 



30 
 

 

2.2.3. Tiedon jakaminen 

 

Tiedon jakaminen on kiinteästi yhteydessä tiedon luomiseen. Tarkasteltaessa 

SECI- mallia yksityiskohtaisemmin, voidaan tiedon jakamisen olevan välttämätön 

mallin neljästä vaiheesta kahden toteutumiseksi. Sosialisaatiovaihe sisältää inten-

siivistä hiljaisen tiedon jakamista kollegoiden välillä. Yhdistämisvaihe puolestaan 

keskittyy eksplisiittisen tiedon jakamiseen läpi organisaation. Tiedon jakaminen voi-

daan nähdä myös kriittisenä tekijänä, joka vaikuttaa organisaation kykyyn vastata 

nopeasti muutoksiin, innovoida ja saavuttaa kilpailuetua. (Cohen & Levinthal 1990, 

128-152) Organisaation tiedonluonti on riippuvainen sen jäsenten kyvystä vaihtaa 

ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa (Kogut & Zander 1992, 383-397). On empiiri-

sesti todistettu, että tiedon jakaminen vaikuttaa positiivisesti innovaatioihin. Tiedon 

jakaminen kohdistuu yksilön tai organisaation ulkopuolelle. Siinä olemassa oleva 

tieto siirtyy organisaatiossa eri toimijalta toiselle sekä vertikaalisesti (hierarkkisesti) 

että horisontaalisesti (osastojen välillä). Organisaatio pystyy käyttämään resursse-

jaan vaikuttavimmalla tavalla jakamalla parhaita käytäntöjään osastolta toiselle tai 

projektien välillä. (Andreeva & Kianto 2011, 1018-1019) 

 

Tiedon jakaminen sinne, missä sitä tarvitaan ja voidaan hyödyntää, on organisaa-

tion tietojohtamisen tärkeimpiä toimintoja. Haastavaksi tämän tekee se, etteivät or-

ganisaatiot kuitenkaan itse aina tiedä, mitä he tietävät. Toisaalta myös niiden järjes-

telmät tiedon paikantamiseksi ja hakemiseksi voivat olla riittämättömiä. Tiedon ja-

kamista ohjaavat organisaation kommunikaatioprosessit ja tietovirrat. (Huber 1991, 

88-115) Gupta et al. (2000, 17-21) mukaan tiedon jakaminen edellyttää tiedon arvon 

tunnistamista, valmiutta tiedonjakoon, monipuolisia tiedonsiirtokanavia, tiedon vas-

taanottohalukkuutta sekä tiedon vastaanotto- ja hyödyntämiskykyä.  

 

Tiedonsiirtokanavat voivat olla henkilökohtaisia, yleisiä, muodollisia tai epämuodol-

lisia. Henkilökohtaisia tiedonsiirtokanavia ovat esimerkiksi mestari-kisälliasetel-

maan perustuvat oppisopimusratkaisut. Niissä kyetään usein jakamaan hyvinkin te-

hokkaasti yksityiskohtaista tietoa rajatulta alueelta. Yleiset tiedonsiirtoalustat, kuten 

esimerkiksi yhteiset tietovarannot, ovat tehokkaita kontekstiriippumattomassa 
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tiedon jakamisessa.   Muodollisia tiedonjakamisen kanavia ovat esimerkiksi koulu-

tustilaisuudet. Niissä tietoa voidaan yleensä jakaa laajasti, mutta usein samalla luo-

vuus rajoittuu. Epämuodollisia tapoja ovat muun muassa kahvipöytäkeskustelut tai 

adhoc- kokoontumiset. Ne voivat mahdollistaa tehokkaan sosialisaation, mutta sa-

malla tiedon leviäminen on usein hyvin rajallista. Tietojärjestelmillä voidaan tukea 

tiedon jakamista kaikilla neljällä tiedonsiirtokanavalla. Enimmäkseen niitä kuitenkin 

hyödynnetään yleisten ja epämuodollisten kanavien yhdistelminä (kuten keskuste-

lufoorumit) sekä yleisten ja muodollisten tapojen kombinaatioina (esimerkiksi tieto-

hakemistot). (Alavi & Leidner 2001, 119-121) 

 

2.2.4. Tiedon hyödyntäminen 

 

Tiedon hyödyntämistä pidetään yhtenä monimutkaisimmista tietojohtamisen toimin-

noista. Se jätetään usein pois tietoprosessitarkasteluista olettaen, että tiedon ole-

massaolo automaattisesti johtaa sen hyödyntämiseen. Tehokkaan tiedon hyödyn-

tämisen perusedellytyksinä pidetään proaktiivisesti järjestettyä pääsyä tietoon, per-

sonalisointia sekä tietojärjestelmäintegraatiota. (Staab et al. 2000, 11)  

 

Tietoperustainen näkökulma (The knowledge based view of the firm) korostaa tie-

don itsensä sijasta sen hyödyntämistä organisaation kilpailuedun lähteenä. Grantin 

(1996) mukaan organisaation suorituskykyyn vaikuttavat ohjeet, organisaation rutii-

nit sekä omavaraiset tiimit. Ohjeita laadittaessa asiantuntijoiden hiljainen tieto 

muunnetaan organisaation integroiduksi eksplisiittiseksi tiedoksi, jolla mahdolliste-

taan sen vaikuttava viestintä. Organisaation rutiineilla pyritään mahdollistamaan 

työntekijöiden tiedon hyödyntäminen ja integrointi ilman, että heidän täytyy jatku-

vasti informoida muita mitä he tietävät.  Tunnistettujen yksilöllisten osaamisalueiden 

perustalle rakennettujen omavaraisten tiimien arvo korostuu ennen kaikkea käytet-

täessä niitä ongelmanratkaisuun epävarmoissa ja monimutkaisissa tilanteissa ja 

tehtävissä. (Alavi & Leidner 2001, 122) 

 

Tietojärjestelmien lisäarvo tiedon hyödyntämisessä on kiistaton. Niillä voidaan lisätä 

tietointegraatiota ja tehostaa tiedon käyttöä esimerkiksi mahdollistamalla pääsy or-

ganisaation ohjeistuksiin ja helpottamalla niiden päivittämistä. Tietojärjestelmät 
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myös mahdollistavat tiedon hyödyntämisen nopeuden kasvattamisen kodifioimalla 

ja automatisoimalla organisaation rutiineja. Toisaalta teknologialla voidaan tukea 

tiedon hyödyntämistä sisällyttämällä tietoa organisaation rutiineihin. Organisaa-

tiokulttuurisidonnaiset toimintatavat ovat integroitavissa tietojärjestelmiin siten, että 

järjestelmistä itsestään muodostuu esimerkkejä organisaation normeista. Laajenta-

malla teknisesti organisaation työntekijöiden sosiaalisia verkostoja ja kasvattamalla 

käytössä olevaa organisaatiomuistia vähenee tiedon hyödyntämisen aika- ja ti-

lasidonnaisuus. (Alavi & Leidner 2001, 122) 

 

2.2.5. Tiedon tunnistaminen 

 

Tiedon tunnistaminen mainitaan usein menestyksekkään tietojohtamisen edellytyk-

senä. Sillä tarkoitetaan toimintaa, jossa proaktiivisesti tunnistetaan organisaation 

kannalta relevanttia ja tarpeellista tietoa. Tiedon tunnistamisella on selkeä liittymä-

pinta tietojohtamisen muihin toimintoihin. Sen rooli nähdään usein muita toimintoja 

mahdollistavana ja kehittävänä. Tästä näkökulmasta sen voidaan todeta epäsuo-

rasti vaikuttavan jopa merkittävästi tietojohtamisen tehokkuuteen. Kehittääkseen 

suorituskykyään organisaation on aluksi kyettävä tunnistamaan, millaista tietoa se 

tarvitsee. Vasta sen jälkeen se pystyy kartoittamaan, missä tarpeellinen tieto sijait-

see ja kuka sen omistaa. Tiedon tunnistaminen painottuu usein organisaation sisäi-

seen tietoon. Ulkoisen tiedon osalta tehokas hyödynnettävyys edellyttää, että se 

ensin muunnetaan ja sisäistetään. (Tow et al., 2015, 3-4)  

 

Tiedon tunnistamisessa myös muunnetaan olemassa olevaa tietoa hyödynnettä-

vään muotoon sitä organisoimalla, integroimalla, yhdistelemällä, koordinoimalla ja 

jäsentämällä. Yhteisillä tiedon esittämisen standardeilla organisaatiot luovat edelly-

tyksiä tiedon johdonmukaiselle ja yhdenmukaiselle hallinnalle. Organisaation eri 

osissa ja järjestelmissä sijaitsevan tiedon integroinnilla ja yhdistämisellä sekä tieto-

volyymien rajoituksilla vähennetään redundanssia, lisätään esitystapojen johdon-

mukaisuutta ja kasvatetaan tiedon vaikuttavuutta. Samalla kyetään tunnistamaan 

vanhentunutta ja tarpeetonta tietoa ja luopumaan siitä. Yleisimmät tiedon integroin-

tiin liittyvää mekanismia ovat säännöt ja ohjeet, rutiinit, järjestelmällisyys sekä kol-

lektiivinen ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. (Gold et al. 2001, 191)        
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2.2.6. Tiedon hankkiminen 

 

Tiedon hankkiminen kohdistuu tietoon, jota on saatavissa organisaation ulkopuo-

lelta. Ulkoiset lähteet muodostavat varsin laajan ja arvokkaan tietovarannon. Niiden 

hyödyntäminen organisaation tarpeisiin ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Tiedon tar-

vitsijan on kyettävä tunnistamaan ulkopuolisesta ympäristöstä sellainen tieto, joka 

on kiinnostavaa ja hyödyllistä. Sen jälkeen tieto on kyettävä hankkimaan, jakamaan 

ja hyödyntämään käyttötarkoituksessaan. (Cohen & Levinthal 1990, 128-152) Ulkoi-

sen tiedon hankkimisessa menestyneillä organisaatioilla on usein itsellään moni-

puolinen ja arvokas tietovaranto, jonka seurannaisvaikutuksena ne ovat myös 

yleensä keskimääräistä innovatiivisempia. Innovointiin näissä organisaatioissa sti-

muloi niiden rikkaan tietovarannon lisäksi myös työntekijöiden monipuoliset ja toi-

sistaan poikkeavat näkökulmat. (Andreeva & Kianto 2011, 1019) 

 

Tiedon hankkimisen tarkoituksena on sen kerryttäminen. Se avaa uusia tuotanto-

mahdollisuuksia ja on erityisen tärkeää elinkaarensa alkuvaiheessa oleville yrityk-

sille, joiden tietopääoma on vielä rajallinen. Tiedon hankkiminen yhdistetään usein 

oppimiseen. Organisaatio oppii, jos yksikin sen yksiköistä hankkii tietoa, jonka se 

tunnistaa olevan mahdollisesti käyttökelpoista organisaatiolle. Organisaation ulko-

puoliset suhteet luovat mahdollisuuksia tiedon hankkimiselle ja hyödyntämiselle. In-

tensiiviseen ja toistuvaan vuorovaikutukseen perustuva sosiaalinen kanssakäymi-

nen on merkittävä tiedonhankinnan mahdollistaja. Sitä edesauttavat osapuolien yh-

teiset odotukset ja tavoitteet, luottamus ja muut suhteen laatuun positiivisesti vai-

kuttavat tekijät.  Myös laajat verkostot lisäävät organisaatioiden mahdollisuuksia 

päästä käsiksi arvokkaaseen tietoon. (Yli-Renko et al. 2001, 588-593)  

 

Tiedon hankkiminen voidaan jakaa kaksisuuntaiseen, julkaistuun ja ryhmäkohtai-

seen tiedon hankkimiseen. Kaksisuuntainen tiedon hankkiminen on yksilön tavoit-

teellista hakeutumista vuorovaikutukseen toisten yksilöiden kanssa. Siinä pyritään 

paikantamaan ja pääsemään käsiksi asiantuntijuuteen, kokemuksiin, oivalluksiin ja 

mielipiteisiin. Julkaistun tiedon hankkiminen eroaa kaksisuuntaisesta tiedon hankki-

misesta siitä, että kohteena oleva tieto on jo irrotettu alkuperästään ja ilmaistu 



34 
 

kodifioituna. Ryhmäkohtaisen tiedon hankkimisen erityispiirre puolestaan on se, että 

alustana toimii avoin julkinen keskustelu, johon osallistuu yleensä useita tietoa 

hankkivia ja tietolähteinä toimivia yksilöitä. (Gray & Meister 2006, 144-145) 

 

 Tietojohtamisen kriittiset menestystekijät 
 

2.3.1. Ihmislähtöiset tekijät 

 

Heisigin mukaan (2009, 12) tietojohtamisen ihmislähtöisiä menestystekijöitä ovat 

kulttuuri, ihmiset ja esimiestyö.    

 

Kulttuurisidonnaisia tekijöitä ovat yrityskulttuuri, tietokulttuuri, tietolähtöinen kult-

tuuri, tiedonjakokulttuuri, kulttuurin ja vallan suhde, oppimiskulttuuri, kulttuurin ja so-

siaalisten tekijöiden suhde, arvojärjestelmä, arvot sekä arvojen ja normien suhde 

(Heisig 2009, 11). Kulttuuritekijöissä korostuvat kollaboraatio, luottamus ja oppimi-

nen. Kollaboraatiokulttuurilla tarkoitetaan ennen kaikkea astetta, jolla organisaation 

jäsenet aktiivisesti auttavat toisiaan. Tämä vaikuttaa uuden tiedon luomisen edelly-

tyksenä olevaan tiedon vaihtoon muun muassa vähentämällä yksilöllisiä pelkoja ja 

lisäämällä avoimutta yhteisössä. Luottamuskulttuuri puolestaan perustuu uskoon 

toisten aikomuksen ja käyttäytymisen pysyvästä vastavuoroisuudesta. Parhaimmil-

laan se mahdollistaa avoimen ja vaikutuksellisen tiedonvaihdon organisaatiossa. 

Oppimiskulttuuri taas on ennen kaikkea suhtautumista uuden oppimiseen. Oppimis-

lähtöisyys tuottaa organisaatiolle aina uutta tietoa ja lisää kehityshakuisuutta. (Lee 

& Choi 2003, 190 – 192) Tietojohtamismyönteinen organisaatiokulttuuri ilmenee 

muun muassa siinä, että työntekijät ovat älyllisesti uteliaita ja halukkaita tutkimaan 

ja esimiehet rohkaisevat tiedon luomiseen ja jakamiseen. Tietojohtamisen tulee olla 

integroitu organisaation olemassa olevaan kulttuuriin eikä sen päälle liimattu osa. 

(Davenport et al. 1998, 52) 

 

Ihmiset ovat organisaation tärkein tietoresurssi. Käytännössä he pääasiassa luovat 

tietoa ja jakavat sitä. (Yeh et al. 2006, 798-799) Keskeisimpiä ihmissidonnaisia te-

kijöitä ovat ihmiset, taidot ja yksilöt. Ihmiset nähdään organisaation näkökulmasta 

työntekijöinä tai henkilöstönä. Taidoissa painottuvat tietämys ja kokemus 
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työntekijänä sekä henkilökohtainen tietotaso ja –taito. (Heisig 2009, 11)   Lee & Choi 

(2003, 193) korostavat T- mallin osaamista. T- kirjaimen pystysuoralla osalla viita-

taan syvälliseen asiaosaamiseen ja vaakasuoralla osaan ymmärrykseen muista 

osaamisalueista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. T- mallin taidot omaavat 

ihmiset ovat tiedon luomisen näkökulmasta erityisen arvokkaita, koska heillä on 

yleensä kyky integroida erilaisia tietojohtamisen keinoja. Motivaatio luoda, jakaa ja 

hyödyntää tietoa on myös merkittävä näkymätön ihmissidonnainen tekijä. Sen muo-

dostuminen ja ylläpito ei kuitenkaan ole pelkästään yksilön vastuulla vaan edellyttää 

usein myös esimiestyötä (Davenport et al. 1998, 54).  

 

Esimiestyöllä luodaan suotuisat olosuhteet organisaation tietojohtamiselle. Tutki-

musten mukaan esimiehet, jotka osallistuvat, inspiroivat, delegoivat ja tukevat alai-

siaan, ovat arvoa tuottavia organisaation jäseniä tuodessaan organisaatioon posi-

tiivista toimintaa. Esimiehet luovat edellytyksiä tietojohtamiselle rakentamalla luot-

tamukseen perustuvan kunnioittavan ilmapiirin ja luovuuteen pohjautuvan toiminta-

kulttuurin sekä koordinoimalla organisaation tietointegraatiota. (Hussinki et al. 2017, 

1599) Organisaation menestymiseksi on esimiesten myös viestittävä tietojohtami-

sen ja organisatorisen oppimisen välttämättömyydestä. Heidän tulee varmistaa tie-

tojohtamisen rahoitus ja muut resurssit sekä määrittää, mitkä ovat organisaation 

kannalta keskeiset tietotyypit. (Davenport et al. 1998, 54) Kyetäkseen sitoutumaan 

on esimiesten itsensä ensin tunnistettava ja tunnustettava tiedon arvo johtamisessa. 

Heidän on oltava valmiita tukemaan tietojohtamisen jalkauttamista ja oltava vahvoja 

siihen liittyvässä päätöksenteossa. Esimiesten on myös varmistuttava tietojohtami-

sen toimintoihin varattujen resurssien riittävyydestä. (Yeh et al. 2006, 797) Tietojoh-

tamisen yhteydessä korostetaan usein henkilöstövoimavarojen johtamiseen sisälty-

vää henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja kehitystä, palkitsemista sekä suoritusky-

vyn mittaamista. Niillä on organisaation tietoprosesseja ja oppimista tehostava ja 

siten organisaation suorituskykyä lisäävä vaikutus. Lisäksi henkilöstövoimavarojen 

johtamisella kyetään lisäämään henkilöstön sitoutuneisuutta organisaatioon, raken-

tamaan luottamuksen ilmapiiriä, tukemaan tietostrategioiden toimeenpanoa sekä li-

säämään organisaation kilpailukykyä ja taloudellista suorituskykyä. (Inkinen et al. 

2017, 1601-1602)    
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2.3.2. Organisatoriset tekijät 

 

Heisigin mukaan (2009, 12) tietojohtamisen organisatorisia menestystekijöitä ovat 

prosessit ja rakenteet.  

 

Yrityksen olennaisimmat prosessit liittyvät sen ydintoimintaan. Näistä prosesseista 

käytetään usein nimitystä liiketoimintaprosessit. Niillä tarkoitetaan joukkoa toisiinsa 

liittyviä toimintoja, jotka yhdessä tuottavat arvoa asiakkaalle. Niiden johtaminen on 

organisaation suorituskyvyn parantamiseen tähtäävä jäsennelty lähestymistapa, 

joka keskittyy ydinprosessien huolelliseen suunnitteluun ja toimeenpanon (Hammer 

2002, 25). Tietojohtamisen prosessit puolestaan liittyvät toimintaan, jota organisaa-

tio kohdistaa tietoon. Ne mahdollistavat uusien ideoiden, menetelmien ja käytäntö-

jen kehittämisen sekä aiheuttavat toimintatapojen ja käyttäytymisen muutoksia. 

(Migdadi 2009, 846) Liiketoimintaprosesseissa hyödynnetään olemassa olevaa tie-

toa ja niiden tuloksena syntyy uutta tietoa. Ne toimivat siten erinomaisena alustana 

tiedon siirtämiseen ja luomiseen. Toisaalta tieto liiketoimintaprosesseista itsestään 

ja niiden tuloksista ovat arvokasta tietoa organisaatiolle. Keräämällä ja käsittele-

mällä liiketoimintaprosesseihin liittyvä tieto hyödynnettävään muotoon voidaan liike-

toimintaprosesseja kehittää edelleen ja siten lisätä organisaation suorituskykyä. Yh-

distettyjen hyötyjen maksimoimiseksi on liiketoimintaprosessit ja tietojohtamisen 

prosessit integroitava keskenään. (Jung et al. 2007, 21) 

 

Rakennetekijöinä Lee & Choi (2003, 192 – 193) mainitsevat keskittämisen ja muo-

dollisuudet. Keskittämisellä viitataan päätöksentekovastuun ja valvonnan sijaintiin 

organisaation kokonaisuudessa. Päätöksentekovallan keskittäminen vähentää luo-

via ratkaisuja, kun taas vallan jakautuminen mahdollistaa tiedon luomista tukevan 

spontaaniuden, kokeilevuuden ja ilmaisuvapauden. Muodollisuuksilla puolestaan 

tarkoitetaan muodollisten sääntöjen, standardien, menettelytapojen ja muiden nor-

mien merkitystä organisaatiolle. Muodollisuudet vaikuttavat suoraan liikkumavaraan 

joustavuudessa ja vaihtelevuudessa, jotka ovat uuden tiedon luomisen edellytyksiä. 

Rakenteellisesta näkökulmasta on keskeistä, että tietojohtamiseen liittyviin tehtäviin 

on määritetty yksilöitä ja heistä on muodostettu tarkoituksenmukaisia kokoonpa-

noja. Tehtävien oltava selkeästi määritettyjä ja niiden hoitamiseksi on oltava 
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tarvittavat tiedot, taidot ja resurssit. (Davenport et al. 1998, 51). Organisaation ra-

kenteellisten tekijöiden, kuten organisointikäytäntöjen ja työnjaon, on todettu vaikut-

tavan tiedon hyödyntämiseen merkittävästi. Työskentelyn koordinointi sekä työn ja 

vastuiden jakautuminen tulee järjestää myös tietonäkökulma huomioiden. (Inkinen 

et al. 2017, 1601) 

 

2.3.3. Teknologiatekijät 

 

Heisigin mukaan (2009, 12) tietojohtamisen teknologiatekijöitä ovat infrastruktuuri 

ja sovellukset. 

 

Tietoprojektien onnistumistodennäköisyyden on todettu kasvavan silloin, kun ne pe-

rustuvat kokonaisvaltaisesti sekä kohteen teknologiseen että organisatoriseen inf-

rastruktuuriin. Teknologinen infrastruktuuri muodostuu osittain tieto-orientoituneista 

teknologioista. Niiden saatavuus ja hyödyntämisen osaaminen on varmistettava. 

(Davenport et al. 1998, 51) Tietojohtamiseen soveltuvien teknologioiden toimeen-

pano eivät yksin kuitenkaan takaa menestyksekästä tietojohtamista. Sen lisäksi tar-

vitaan tietojohtamisen huomioivaa strategista näkökulmaa, tarkoituksenmukaiset 

toimintatavat, kulttuuriin muutosta ja rohkeutta. (Gold et al. 2001, 185-186)  

 

Useat tutkijat ovat nimenneet tietojärjestelmät ratkaisevaksi tekijäksi, joka mahdol-

listaa tietojohtamisen monin erilaisin tavoin. Ne mahdollistavat tiedon nopean ke-

räämisen, varastoinnin ja vaihtamisen.  Tietojärjestelmillä voidaan koota sirpaloitu-

nutta tietoa eheämmäksi kokonaisuudeksi ja samalla vähentää esimerkiksi organi-

saation eri osien tiedollista siiloutumista. Niiden avulla kyetään edistämään moni-

puolista tiedonluontia rajoittumatta pelkästään eksplisiittiseen tietoon. (Lee & Choi 

2003, 193) Sovellukset mahdollistavat kollaboraation ja muun organisaation jäsen-

ten välisen kommunikoinnin. Niiden avulla voidaan hankkia tietoa, muokata sitä di-

gitaaliseksi aineistoksi, hakea ja yksilöidä tietosisältöä sekä yhdistellä joustavasti eri 

tietolähteissä ja muodoissa olevaa tietoa. Sovelluksilla on tunnistettu myös olevan 

positiivinen vaikutus yksilöiden haluun jakaa tietoa ja tiedon luotettavuuteen. Tieto-

järjestelmillä voidaan mahdollistaa työntekijöille välitön, integroitu ja älykäs liityntä-

pinta, joka helpottaa tietoon kohdistettavia toimenpiteitä. (Yeh et al. 2006, 799-800) 
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2.3.4. Johtamisprosessitekijät 

 

Heisigin mukaan (2009, 12) tietojohtamisen johtamisprosessitekijöitä ovat strategia, 

tavoitteet ja mittaaminen. 

 

Strategiatekijöitä ovat sellaisten strategisten toimenpiteiden suunnittelu, toimeen-

pano ja arviointi, jotka korostavat tietotyökeskeisyyttä. Niiden avulla huolehditaan 

organisaation nykyisestä ja tulevasta strategisesta tiedosta, kehitetään organisaa-

tiota tietostrategian perusteella ja rakennetaan työkaluja organisaation tietopää-

oman seurantaan ja mittaamiseen. Strategiatekijöihin tukeutuen organisaatio pystyy 

keskittymään toimintoihin, jotka tuottavat sille eniten arvoa ja suurimman kilpai-

luedun kilpailijoihinsa nähden. Ne mahdollistavat tietoisen päätöksenteon organi-

saation tiedon allokoinnista, hyödyntämisestä ja jakamisesta siten, että se tukee or-

ganisaation strategisia päämääriä. (Hussinki et al. 2017, 1599) Strategian olemas-

saolo sekä halu sen laatimiseksi ja toimeenpanemiseksi on keskeistä myös tieto-

johtamisen näkökulmasta. Tietostrategian on tuettava organisaation kokonaisstra-

tegiaa. Sen tulee tähdätä aina aktiivisesti uusien organisatoristen kilpailuetujen luo-

miseen. (Yeh et al. 2006, 795-797) Tietostrategian laatiminen organisaation liiketoi-

mintaa tukevaksi edellyttää ymmärrystä organisaation tietopääomasta. Strategiasta 

tulisi ilmetä, mikä tietojohtamisen rooli on organisaation arvonluonnissa, ja mitkä 

ovat siihen käytettävät resurssit. Määritetyt toimenpiteet eivät saa olla irrallisia vaan 

niiden tulee olla kokonaistoimintaan integroituja. Niihin on sisällytettävä myös ris-

kien arviointi. (Migdadi 2009, 844-845) 

 

Tietojohtamisen on oltava tavoitteellista. Tarkoitusten, päämäärien ja tavoitteiden 

tulee olla selkeitä. Ne on asetettava siten, että jokainen organisaation jäsen ymmär-

tää ne yhtenevällä tavalla. Yleensä tietojohtamisella tavoitellaan asioita, jotka liitty-

vät tietoon kohdistuvien toimenpiteiden systematisointiin, henkilöstön kehittämi-

seen, asiakastyytyväisyyteen, hyviin ulkoisiin suhteisiin ja organisaation menesty-

miseen. (Migdadi 2009, 844-847) Työntekijöiden tuki tavoitteille ja usko niiden saa-

vuttamiseen on tärkeää. Niiden esittäminen yhteisenä visiona mukaansatempaa-

valla tavalla lisää organisaation jäsenten sitoutuneisuutta tavoitteiden 
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saavuttamisen edellyttämään toimintaan. Tavoitteisiin sisältyvät arvolupaukset on 

muotoiltavat siten, että ne ovat kannustavia sekä johdon että työntekijöiden näkö-

kulmista. (Wong 2005, 270)  

 

Mittaamisella tuotetaan tietoa tietojohtamisen vaikutuksista organisaation menesty-

miseen. Sen keskeisimpiä kohteita ovat tietojohtamisen toimivuus organisaatiossa, 

sen organisaation prosesseille ja tuotteille tarjoama lisäarvo sekä siitä aiheutuneet 

vaikutukset kilpailuun. Mittaaminen on tunnistettu haastavaksi, eikä kokonaisvaltai-

sia tietojohtamisen mittaristoja juurikaan ole saatavilla. Sen sijaan yksittäisiin teki-

jöihin kohdistuvia suoria ja epäsuoria mittareita on laajalti käytössä. Ne liittyvät 

muun muassa asiakastyytyväisyyteen, liiketoimintaprosessien tehokkuuteen, inno-

vointi- ja muutoskykyyn sekä organisatorisen oppimisen kehittymiseen. (Gupta et 

al. 2000, 20-21) Mittaaminen voi perustua tietojohtamisen arviointisuunnitemaan, 

jossa on määritelty organisaation tietojohtamisen kriittiset menestystekijät ja niiden 

mittarit. Menestyksekkäästi toimeenpantuna se tarjoaa luotettavan arvion organi-

saation tietojohtamisen arvosta ja antaa perusteita tietojohtamisen kehittämiselle. 

(Migdadi 2009, 845) Mittaamisella kyetään todentamaan johdolle ja sidosryhmille 

tietojohtamisen välttämättömyys (Wong 2005, 270). 

 

 Tietojohtamisen GPO-WM® -viitekehys 
 

Tietojohtamisen viitekehyksenä tässä tutkimuksessa käytetään Heisigin (2009, 4-

31) luomaa GPO-WM® -viitekehystä. Viitekehys muodostuu liiketoiminta-, tieto- ja 

mahdollistajakerroksista. 

 

Liiketoimintakerroksen ytimen muodostaa organisaation liiketoimintaprosessit. Ne 

määrittävät kontekstin tiedon hyödyntämiselle ja luomiselle. Liiketoimintaprosessei-

hin liittyvät tehtävät ovat keskeisimmät analysoinnin ja määrittelyn kohteet. Tieto-

johtamisen on kyettävä osoittamaan hyödyllisyytensä organisaation ydinproses-

seille sekä johtamisen että päivittäin tietotyötä tekevien työntekijöiden näkökulmista. 

 

Tietokerros muodostuu neljästä systemaattisen tiedon käsittelyyn liittyvästä toimin-

nosta; tiedon tuottaminen, tiedon varastoiminen, tiedon jakaminen ja tiedon 
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hyödyntäminen. Nämä tietojohtamisen toiminnot muodostavat toisiinsa kytkeytyvän 

prosessin. Ne on kyettävä liittämään osaksi organisaation tehtäviä ja integroitava 

osaksi liiketoimintaprosesseja. Tieto on ymmärrettävä sekä liiketoimintaprosessien 

resurssina että niiden tuotteena, jota voidaan hyödyntää uudelleen samassa tai toi-

sessa liiketoimintaprosessissa samassa tai toisessa organisaatiossa. Tieto itses-

sään voi ilmetä useissa muodoissa. Organisaation vastuulla on määrittää, missä 

muodossa oleva tieto tukee parhaiten sen strategisia ja liiketoiminnallisia proses-

seja. 

 

Mahdollistajakerros sisältää käytännöt, jotka luovat edellytykset menestyksekkäälle 

ja kestävälle tietojohtamiselle. Näitä ovat kulttuuri, organisaatio ja roolit, strategia ja 

johtajuus, taidot ja motivaatio, valvonta ja mittaaminen sekä tietojärjestelmät. Käy-

tännön kokemukset ovat osoittaneet, että näihin kuuteen tekijään liittyvä huolellinen 

tietojohtamisen arviointi tulisi toteuttaa aina tietojohtamisprojekteja käynnistettä-

essä. Projektien menestyksekäs johtaminen puolestaan edellyttää yleensä toimen-

piteitä kaikilla näistä osa-alueista. 

 

Kuva 5. GPO-WM® -viitekehys (Heisig 2009, 15).  
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3. TIETOJOHTAMINEN MAASOTAKOULUSSA 
 

Tämä luku muodostaa työn empiirisen perustan. Tutkimuskohteeksi perustellusti 

valitun Maasotakoulun tehtävät, rakenne ja toiminta määritetään tutkimuksen toteut-

tamisen edellyttämässä laajuudessa. Luvun päämääränä on antaa lukijalle riittävä 

yleiskuva tutkimuskontekstista. Siihen sisällytetyllä tutkimusmenetelmän kuvauk-

sella määritetään metodologiset teoriaperusteet tutkimuskohteen tarkastelulle. Tut-

kimuksen toteutusta käsittelevän alaluvun tarkoituksena on mahdollistaa tarkastelu 

menetelmän soveltamisesta tutkimuskohteessa. Toteutuksen seurauksena synty-

nyt tutkimusaineisto esitellään luvun viimeisessä osiossa, johon on muodostettu 

myös luvun sisällöllinen painopiste.  

 

 Maasotakoulu tutkimuskontekstina 
 

Maasotakoulu on maavoimien joukko-osasto, puolustushaarakoulu ja tutkimus- ja 

kehittämiskeskus (HN810, 7-8). Se perustettiin Pääesikunnan alaiseksi itsenäiseksi 

puolustushaarakouluksi elokuussa 2001 ja organisoitiin uudelleen maavoimien ko-

mentajan alaisuuteen vuonna 2008. Maasotakoulu on toiminut nykymuodossaan 

vuonna 2015 toteutusta puolustusvoimauudistuksesta lähtien.  

 
Maasotakoulu antaa maavoimien upseerin virkaan vaadittavaa sotilasammatillista 

koulutusta Maanpuolustuskorkeakoulun johtamana ja Maavoimien esikunnan oh-

jaamana. Maasotakoulu järjestää palkatun henkilöstön täydennyskoulutusta, antaa 

maavoimien reserviupseerien peruskoulutuksen, toteuttaa erillisiä reserviupseerien 

jatko- ja täydennyskoulutuskursseja sekä reserviupseerien peruskoulutukseen rin-

nastettavia kursseja asevelvollisille ja henkilökunnalle ja ohjaa maavoimien aliup-

seeriston sotilasammatillisten opintojen aselaji- ja toimialaopintoja. Se tuottaa maa-

voimien alueellisia joukkoja, huollon joukkoja ja Rajavartiolaitoksen joukkoja sodan 

ajan tarpeisiin.  Lisäksi Maasotakoulu toteuttaa Maavoimien komentajan käskemät 

tutkimus- ja kehittämistehtävät ja vastaa sotilasmusiikkipalvelujen tuottamisesta Ra-

kuunasoittokunnalle määritetyllä soittotoiminta-alueella. Kumppaneiden kanssa 

Maasotakoulu toimii palvelusopimusten ja niitä täydentävän linjaorganisaation oh-

jauksen mukaisesti. (HN810, 7-8) 
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3.1.1. Maasotakoulun henkilöstö ja kokoonpano 

 

Maasotakoulun tehtäväkokoonpanossa on 580 tehtävää, jotka jakautuvat viiden 

henkilöstöryhmän kesken. Upseerin tehtäviä Maasotakoulussa on 216, erikoisup-

seerin tehtäviä 23, opistoupseerin tehtäviä 105, aliupseerin tehtäviä 136 ja siviiliteh-

täviä 100 kappaletta. Tehtävät on sijoitettu viidelle paikkakunnalle. Lappeenran-

nassa tehtävistä sijaitsee 244, Haminassa 263, Hattulassa 25, Niinisalossa 21 ja 

Riihimäellä 27 kappaletta. Maasotakoulua johtaa Maasotakoulun johtaja. Henkilöstö 

on organisoitu Maasotakoulun esikunnaksi, Koulutuskeskukseksi, Reserviupseeri-

kouluksi, Maavoimien tutkimuskeskukseksi ja Rakuunasoittokunnaksi. (MO28101, 

liite 1) 

 

Maasotakoulun esikunta suunnittelee ja valmistelee Maasotakoulun tehtävien toteu-

tuksen. Esikunta toimii henkilöstöosastoksi, operatiiviseksi osastoksi, koulutusosas-

toksi ja huolto-osastoksi organisoituna Lappeenrantaan ja Haminaan jakautuneena. 

(HN810, 9) Esikunnassa työskentelee 187 henkilöä (MO28101, liite 1). 

 

Koulutuskeskus suunnittelee, valmistelee, toteuttaa ja kehittää Maasotakoulussa 

järjestettävää palkatun henkilöstön perus- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi se toteut-

taa Maasotakoululle käsketyn sotilasammatillisen aliupseerikoulutuksen ohjauksen 

maavoimissa sekä Maavoimien esikunnan käskemän simulaattorialan suunnittelun, 

ohjauksen ja seurannan. Keskus toimii viideksi aselajikouluksi, simulaattoriosaamis-

keskukseksi ja opintoasiainosastoksi organisoituna Lappeenrannassa, Hattulassa, 

Niinisalossa ja Riihimäellä. (HN810, liite 5) Koulutuskeskuksessa työskentelee 182 

henkilöä (MO28101, liite 1). 

 

Reserviupseerikoulu suunnittelee, valmistelee, toteuttaa ja kehittää Maasotakou-

lussa järjestettävää varusmiesten joukkotuotanto- ja reserviupseerikoulutusta. 

Koulu toimii toimistoksi, kahdeksi perusyksiköksi sekä reserviupseerikurssiksi orga-

nisoituna Haminassa. (HN810, liite 7) Reserviupseerikoulussa työskentelee 111 

henkilöä (MO28101, liite 1). 
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Maavoimien tutkimuskeskus vastaa maavoimien tutkimus- ja kehittämistehtävien to-

teutuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta. Keskus toimii toimistoksi, tutkimus- ja 

kehittämisosastoksi sekä maataistelukeskukseksi organisoituna Haminassa, Hattu-

lassa, Niinisalossa ja Riihimäellä. (HN810, liite 6) Maavoimien tutkimuskeskuksessa 

työskentelee 65 henkilöä (MO28101, liite 1). 

 

Rakuunasoittokunta on Maasotakoulun johtajan alainen erillisyksikkö, joka vastaa 

sotilasmusiikkipalvelujen tuottamisesta soittokunnalle määritetyllä soittotoiminta-

alueella. Soittokunta toimii kahdeksi soitto-osastoksi organisoituna Lappeenran-

nassa. (HN810, liite 8) Rakuunasoittokunnassa työskentelee 34 henkilöä 

(MO28101, liite 1).



44 
 

 

Kuva 6. Maasotakoulun organisaatio 1.1.2019 (HN810, liite 1). 
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3.1.2. Maasotakoulun prosessit 

 

Maasotakoulun prosessit ja niiden omistajat sekä keskeisimmät tuotteet on määri-

tetty Maasotakoulun työjärjestyksessä. Maasotakoulun prosessit jaetaan pää- ja tu-

kiprosesseihin sekä niiden alaprosesseihin. Pääprosesseja on kolme, tukiproses-

seja yksi ja alaprosesseja 18. Pääprosessit ovat koulutus, tutkimus ja valmius. Tu-

kiprosessi on toiminnan tuki. Prosesseja ohjataan Maasotakoulun johtajan omista-

malla johtamistoiminnalla. (HN810, 6-7)  

 

Maasotakoulun johtajan omistaman koulutusprosessin alaprosesseja (alaproses-

sinomistaja) ovat palkatun henkilöstön koulutus (Koulutuskeskuksen johtaja), varus-

mieskoulutus (Reserviupseerikoulun johtaja) ja reserviläiskoulutus (Koulutusosas-

ton päällikkö). (HN810, 6-7) 

 

Maavoimien tutkimuskeskuksen johtajan omistaman tutkimusprosessin alaproses-

seja (alaprosessinomistaja) ovat operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus (Maataistelu-

keskuksen johtaja), hankkeet ja hankkeita sekä koulutusta palveleva tutkimus (Tut-

kimus- ja kehittämisosaston johtaja) ja tutkimukseen liittyvä julkaisutoiminta (Maa-

voimien tutkimuskeskuksen johtaja). (HN810, 6-7) 

 

Operatiivisen osaston päällikön johtaman valmiusprosessin alaprosesseja (alapro-

sessinomistaja) ovat tilannekuva (Operatiivisen sektorin johtaja), valmiuden säätely 

(Valmiusupseeri), operatiivinen suunnittelu (Operatiivisen osaston apulaisosasto-

päällikkö), turvallisuus (Turvallisuuspäällikkö) sekä suorituskyvyn käyttö ja muiden 

viranomaisten tukeminen (Operatiivisen osaston päällikkö). (HN810, 6-7) 

 

Esikuntapäällikön johtaman toiminnan tukiprosessin alaprosesseja (alaprosessin-

omistaja) ovat toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta (Esikuntapäällikkö), 

huolto ja infrastruktuuri (Huolto-osaston päällikkö), henkilöstöhallinto ja arkistotoimi 

(Henkilöstöosaston päällikkö), viestintä (Esikuntapäällikkö), tietohallinto ja johtamis-

järjestelmä (Johtamisjärjestelmäpäällikkö), maanpuolustustyö ja soittotoiminta (Esi-

kuntapäällikkö) ja varuskunnalliset toiminnot (Komendantti). (HN810, 6-7) 



46 
 

 

 

Kuva 7. Maasotakoulun prosessit ja niiden omistajat (HN810, liite 1). 

 

Maasotakoulussa prosessin omistajat vastaavat omistamansa prosessin tehtävien 

toteuttamisesta, prosessin tuloksellisuudesta ja suorituskyvystä, prosessin menet-

telytapojen kuvaamisesta ja niiden arvioinnista ja kehittämisestä, prosessin päätös-

asioiden oikea-aikaisesta käsittelystä johtoryhmässä ja suunnitteluryhmässä sekä 

ohjeiden ja muiden normien laatimisesta sekä ajantasaisuudesta. Prosessin omis-

tajat johtavat yhteydenpitoa muihin asianosaisiin ja prosessien omistajiin prosessien 

valmistelussa ja päätösten toimeenpanossa ja seurannassa. (HN810, 17-18) 

 

 GPO-WM® -tutkimusmenetelmä 
 

GPO-WM® -tutkimusmenetelmä (Methode des Geschäftsprozessorientierten Wis-

sensmanagements) on professori Peter Heisigin luoma ja Saksan patentti- ja tuote-

merkkiviraston rekisteröimä tuotemerkki. Se on kuvattu vuonna 2015 englanniksi 

julkaistussa kirjassa ”The Knowledge Capability Assessment Guide”. Menetelmä on 

useiden vuosien tutkimuksen ja käytännön kokemusten tulos. Sitä on testattu ja ke-

hitetty useissa teollisuuden, palvelutuotannon, julkishallinnon ja tutkimusalan orga-

nisaatioiden projekteissa. Kehitystyön tavoitteena on ollut rakentaa työkalu, jonka 

käyttö on helppoa ilman laajamittaista harjoittelua ja jonka avulla saadaan rajallisella 



47 
 

panostuksella luotettavia analyysituloksia. Menetelmässä painopiste on luotu ratkai-

sujen kehittämiseen ja niiden toimeenpanoon. Sitä on hyödynnetty onnistuneesti 

niin pienessä ja keskisuurissa yrityksissä kuin liike-elämän eri osa-alueita edusta-

vissa suuryrityksissäkin. Menetelmää voidaan käyttää sekä tietojohtamisprojektien 

analysointivaiheessa että jatkuvan kehittämisen työkaluna. 

 

Kiteytettynä menetelmän perusajatus on luoda ensin tilanneymmärrys, arvioida sen 

perusteella nykytila, määritellä tulosten perusteella kehittämistoimenpiteet ja lopuksi 

toteuttaa ne. Menetelmä on viisivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa rajataan tut-

kimuskohde määrittämällä tarkasteltavan liiketoimintaprosessin alku- ja loppupiste. 

Toisessa vaiheessa yksilöidään prosessin vaiheiden toteuttamisen edellyttämät 

kriittiset tiedot. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan tietoprosessien nykytila ja kehit-

tämismahdollisuudet. Neljännessä vaiheessa yksilöidään ratkaisumahdollisuudet ja 

määritetään kehittämissuositukset. Viidennessä vaiheessa integroidaan ratkaisut lii-

ketoimintaprosesseihin. 

 

Kuva 8. GPO-WM® -menetelmän viisi vaihetta (Mukaillen Knowledge Capability 

Assessment Guide (2015)). 

 

Käyttökokemuksista tehtyjen arvioiden sekä kohdeorganisaatioilta saadun palaut-

teen perusteella on menetelmän käytöstä tunnistettu seuraavat hyödyt: 

1. Tietoisuus kriittisen tiedon systemaattisen käsittelyn merkityksestä liiketoiminta-

prosesseista lisääntyy. 
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2. Tiedon käsittelyn menettelytapoihin ja välineisiin liittyvä hiljainen tieto ja hyvät käy-

tännöt leviävät organisaatiossa.     

3. Organisaation toiminnan kannalta kriittinen tieto ja sen sisältö ja sijainti tulee mää-

ritettyä ja dokumentoitua. 

4. Tiedonkäsittelyn ongelmat saadaan analysoitua ja niiden syyt tunnistettua. 

5. Tietoprosessien nykytila kyetään kartoittamaan ja kehittämistoimenpiteet määrit-

tämään. 

6.  Tietoisuus kehittämismahdollisuuksien ratkaisuun soveltuvista menetelmistä vä-

lineistä lisääntyy perehdyttäessä tarjolla olevaan verkkotietopankkiin. 

7. Liiketoimintaprosessien edellyttämän kriittisen tiedon käsittelyä saadaan optimoi-

tua ja kehitettyä.   

 

3.2.1. Vaihe 1: Tutkimuskohteen rajaaminen 

 

Tutkimuskohteen rajaaminen aloitetaan määrittelemällä ne osa-alueet, joista odote-

taan nopeita voittoja sekä ne osa-alueet, joissa odotetaan olevan suurin kehittämis-

tarve. Tutkimuksen onnistumisen näkökulmasta on ratkaisevaa, että tutkimukselle 

on ylimmän johdon ja keskijohdon tuki. Tutkimuskohteen valinnassa on tärkeää tun-

nistaa ne liiketoiminta-alueet ja liiketoimintaprosessit, jotka ovat keskeisiä yrityksen 

menestymisen näkökulmasta. Tutkimuksen osallistujia valittaessa on varmistuttava, 

että heillä on hyvä ja selkeä ymmärrys valittujen prosessien sisältämistä toimin-

noista. Lisäksi on tärkeää, että osallistujien erilaiset kokemuspohjat ja näkökulmat 

ovat hyödynnettävissä myös myöhemmin tuloksia analysoitaessa sekä ratkaisuja 

määritettäessä ja toimeenpantaessa. Liiallista monimutkaisuuden välttämiseksi on 

yksityiskohtien määrää usein tarkoituksenmukaista rajoittaa. Tällä säästetään aikaa 

ja työmäärää hyödynnettäväksi myöhemmin, kun kehitetään tiedonkäsittelykyvyk-

kyyksiä analysointivaiheessa. 

 

3.2.2. Vaihe 2: Liiketoimintaprosessien tiedon yksilöinti 

 

Tiedon yksilöinti käynnistetään kuvaamalla tutkimuksen kohteena olevat liiketoimin-

taprosessit. Se aloitetaan määrittämällä prosessien alku- ja loppupisteet. Tämän 
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jälkeen määritetään prosessien sisältämät keskeisimmät toimenpiteet tai työvai-

heet. Työvaiheiden määrittelyssä yksilöidään prosessissa tarvittavat kriittiset tiedot. 

Kriittisiä tietoja ovat sellaiset, jotka ovat välttämättömiä prosessin tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Lopuksi kriittiset tiedot yhdistetään prosessien työvaiheisiin. 

 

Tiedon yksilöintiä jatketaan luokittelemalla kriittiset tiedot tärkeysjärjestykseen. Va-

lintakriteerinä käytetään tiedon tärkeyttä liiketoimintaprosessien tavoitteiden reali-

soitumisen näkökulmasta. Menetelmä suosittelee keskityttävän kolmeen keskeisim-

pään tietoon. Tällä pyritään rajoittamaan työmäärän kasvamista kohtuuttomaksi tut-

kimuksen myöhemmissä vaiheissa. 

 

Tiedon luokittelun jälkeen kutakin valittua tietokokonaisuutta yksilöidään tarkemmin. 

Tämä tapahtuu määrittelemällä tiedolle sisältö ja sijainti. Sisällön määrittely toteute-

taan purkamalla tieto mahdollisimman yksityiskohtaisiksi osakokonaisuuksiksi. Tie-

don sijainnin määrittely tapahtuu nimeämällä tiedonhaltijat, kuten yksilöt, organisaa-

tiot ja yhteisöt sekä määrittelemällä dokumentit ja sähköiset tietovarannot, joihin 

tieto on taltioitu. 

 

3.2.3. Vaihe 3: Tietoprosessien arviointi 

 

Tietoprosessien arviointivaiheessa analysoidaan liiketoimintaprosesseissa tarvitta-

van tiedon käsittelyssä käytettäviä menettelytapoja, menetelmiä ja välineitä. Näkö-

kulmina käytetään tiedon tuottamista, taltioimista, jakamista ja hyödyntämistä. Vai-

heessa kuvataan lyhyesti käytettyjen menettelytapojen ja välineiden nykytila, arvioi-

daan niiden kehittämistarve, yksilöidään olemassa olevat vahvuudet ja kerätään ke-

hittämisajatukset. Vaikka painopiste luodaan arviointiin, on nykyisten menettelyta-

pojen ja menetelmien yksityiskohtainen ja kokonaisvaltainen kuvaaminen tärkeää. 

Arvioinnissa pyritään kriittiseen lähestymistapaan. 

 

Tietoprosessien arviointi toteutetaan kunkin vaiheessa 2 määritetyn tietokokonai-

suuden osalta erikseen. Prosesseihin liittyvät menettelytavat sekä hyödynnetyt vä-

lineet kuvataan lyhyesti ja kehittämistarve arvioidaan kolmiportaista (ei kehittämis-

tarvetta/jonkin verran kehittämistarvetta/paljon kehittämistarvetta) asteikkoa 
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käyttäen. Arvioinnissa otetaan huomioon menettelytapojen luotettavuus ja tehok-

kuus. Näkökulmana käytetään tietoprosessista saatavaa hyötyä tarkasteltavalle lii-

ketoimintaprosessille. Arviot perustellaan ja arvioinnin perusteella tunnistetut vah-

vuudet ja heikkoudet kuvataan. Lisäksi analysoidaan vahvuuksien yleistettävyys 

laajemmin hyödynnettäviksi hyviksi käytännöiksi. Heikkouksien osalta määritetään 

niiden syyt sekä tunnistetut kehittämismahdollisuudet. Menetelmä sisältää myös 

esityspohjan, jolla arvioinnin tulokset voidaan lopuksi esittää tiivistetyssä muodossa.  

 

3.2.4. Vaihe 4: Kehittämismahdollisuuksien ja -suositusten määrittäminen 

 

Kehittämismahdollisuuksia ja -suosituksia määritettäessä kuvataan aluksi, miten 

analysoitua tietoa tulisi tulevaisuudessa käsitellä tarkasteltavissa liiketoimintapro-

sesseissa tai liiketoiminta-alueilla. Aluksi yksilöidään keskeisimmät tietokokonaisuu-

det sekä niiden sisältö ja sijainti. Tämän jälkeen kuvataan menettelytavat ja välineet, 

joita kussakin neljästä tietoprosessissa tulisi hyödyntää tulevaisuudessa. Kehittä-

missuosituksia laadittaessa hyödynnetään vaiheessa 3 kerättyjä kehittämisajatuk-

sia. Muutoksen edellyttämien tukitoimenpiteiden määrittämisessä hyödynnetään ar-

vioita organisaation tietojohtamisen käytännöistä (kriittiset menestystekijät). Kehit-

tämissuosituksiin sisällytetään niihin liittyvät edut ja hyödyt sekä työntekijöille että 

koko organisaatiolle. Nämä ovat tarpeen erityisesti muutokseen liittyvässä päätök-

senteossa ja organisaation sisäisessä viestinnässä. 

       

3.2.5. Vaihe 5: Ratkaisujen integrointi liiketoimintaprosesseihin  

 

Kehittämisratkaisujen integroimisessa liiketoimintaprosesseihin hyödynnetään vai-

heessa 2 laadittuja prosessikaavioita. Integroiminen aloitetaan määrittämällä tehtä-

vät, joissa vaiheessa 4 määritettyjä menetelmiä ja välineitä hyödynnetään. Seuraa-

vaksi näihin tehtäviin määritetään niiden edellyttämät tietokokonaisuudet. Määritte-

lytyön tuloksena syntyneiden tehtävä- ja tietokokonaisuuksien sisällyttämismahdol-

lisuudet prosesseihin sekä niiden yhdistämismahdollisuudet olemassa oleviin toi-

minnallisuuksiin tarkistetaan. Prosesseihin sisällytettäville uusille kokonaisuuksille 

määritetään vastuut ja roolit. Kokonaisuuden kuvaus tarkistetaan vastaamaan 
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muuttuneita ratkaisuja ja prosessiin liittyvä henkilöstö koulutetaan toiminaan uuden 

ratkaisun edellyttämällä tavalla. 

 

Kehitystyön tuloksena syntyneelle uudelle kokonaisuudelle määritetään kriittiset 

menestystekijät. Samalla arvioidaan niihin liittyvät edut ja riskit. Kriittisten menes-

tystekijöiden määrittäminen kohdistetaan kuuteen tietojohtamisen käytäntöön. 

Nämä ovat organisaatiokulttuuri, henkilöstöhallinto, johtaminen, tietojärjestelmät, 

mittaaminen sekä organisaatio ja rakenteet. Nämä kuusi osa-aluetta ovat välttämät-

tömiä tiedonkäsittelyn kehittämisen turvaamisen näkökulmasta. Arvioiden perus-

teella määritetään osa-alueisiin liittyvät kehittämistarpeet ja niiden edellyttämät 

muutostoimenpiteet.        

 

 Empiirisen tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimusprojektin empiirin osuus toimeenpantiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäi-

sessä vaiheessa (03/18 – 02/19) toteutettiin tutkimuksen valmistelutoimenpiteet. 

Niihin sisältyivät tutkimuksen suunnittelu, kohdejoukon aktivointi ja perehdyttämi-

nen, tutkimuslupamenettelyt sekä kyselylomakkeen ja tietosuojailmoituksen laatimi-

nen. Toisessa vaiheessa (02-03/19) kerättiin tutkimustieto Maasotakoulun proses-

sinomistajilta kyselytutkimuksena. Kolmannessa vaiheessa (04-05/2019) luokiteltiin 

tutkimusaineisto käsiteltävään muotoon ja analysoitiin se. Vaiheeseen sisältyi alus-

tavien tutkimustulosten esittely Maasotakoulun laajennetulle johtoryhmälle. 

 

3.3.1. Tutkimuksen valmistelu 

 

Tutkimuksen valmistelu käynnistettiin maaliskuussa 2018 keskustelulla lähiesimie-

hen kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin tutkimuksen tarvetta ja mahdollisia hyötyjä, 

tutkimusaihetta ja sen rajauksia sekä tutkimuksen toteuttamismahdollisuuksia. Tut-

kimusaihe esiteltiin Maasotakoulun laajennetulle johtoryhmälle huhtikuussa 2018 

järjestetyssä kokouksessa. Johtoryhmälle esiteltiin alustava aiheanalyysi ja perus-

teltiin tutkimuksesta Maasotakoululle saatava mahdollinen hyöty. Tutkimus hyväk-

syttiin toteutettavaksi. Tehty päätös oli erittäin merkityksellinen, koska kaikki Maa-

sotakoulun pääprosessien omistajat olivat kokouksessa läsnä ja sitoutuivat 
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osallistumaan tutkimukseen tiedonlähteinä. Se mahdollisti työn valmistelun jatkami-

sen suunnitellusti. 

 

Tutkimuksen valmistelu jatkui Saksaan toukokuussa 2018 suuntautuneella opinto-

matkalla, johon sisältyi Potsdamin yliopistossa järjestetty tietojohtamiseen semi-

naari. Seminaarin isäntä toimi tohtori Peter Heisig, joka esitteli seminaarissa muun 

muassa rakentamansa GPO-WM® -menetelmän ja jakoi osallistujille menetelmän 

käyttöä ohjeistavan kirjasen ”Knowledge Capability Assessment Guide” (2015). Tut-

kija keskusteli seminaarin yhteydessä tohtori Heisigin kanssa menetelmän soveltu-

vuudesta alustavasti suunnittelemaansa tutkimukseen ja sai vahvistuksen ideoinnil-

leen.  

 

Laadittuaan aiheanalyysin elokuussa 2018 tutkija lähetti tohtori Heisigille sähköpos-

titse lupapyynnön menetelmän hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sai siihen myön-

teisen vastauksen. Vastauksessaan Heisig pyysi saada anonymisoidut tutkimustu-

lokset käyttöönsä tutkimuksen päätteeksi ja toivoi saavansa myös palautetta mene-

telmän soveltuvuudesta tutkimukseen.  

 

Myös tutkimustoimintaa Puolustusvoimissa ohjaava normisto edellyttää lupamenet-

telyä. Tutkija laati ohjeistuksen mukaisen tutkimuslupa-anomuksen Maavoimien esi-

kunnalle, josta sai 31.8.2019 asti ulottuvan määräaikaisen ja reunaehtoja sisältävän 

luvan tutkimuksen toteuttamiselle. Reunaehdot liittyivät tutkimuksen henkilökohtai-

suuteen, aineiston julkisuuteen, tutkimuskustannuksiin, tutkimusetiikkaan, haastat-

telujen vapaaehtoisuuteen, aineiston käyttöoikeuksiin ja tutkimusraportin julkaisuun.  

 

Syyskuussa 2018 aikana tutkija suunnitteli tutkimustaan yksityiskohtaisemmin ja 

laati tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelma esiteltiin seminaarissa työn oh-

jaajalle ja seminaariryhmän jäsenille. Seminaarin jälkeen tutkija perehtyi syvällisesti 

tutkimuksen teoreettiseen perustaan luodakseen edellytyksiä tutkimuksen empiiri-

sen osuuden toteuttamiselle. Perehtymisen tuloksena syntyi tutkimuksen empiirinen 

osuus, jonka tutkija esitteli työn ohjaajalle tammikuussa 2019. Tutkija viimeisteli työn 

teoriaosuuden ohjaajalta saamansa palauteen perusteella. 

 



53 
 

Helmikuussa 2019 tutkimuksen valmistelun painopiste oli kyselyn suunnittelussa. 

Tutkija laati kyselylomakkeen, joka perustui Knowledge Capability Assessment Gui-

dessa esitettyihin kysymyksiin. Englanninkieliset kysymykset käännettiin suomeksi. 

Kysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, että niihin vastaaminen ei tuota vaikeuksia 

tietojohtamiseen perehtymättömälle vastaajalle. Samalla kysymysten monitulkintai-

suus pyrittiin minimoimaan. Käännöstyön tuloksena syntyi kolme osioita sisältävä 

kyselylomake (liite 8). Osiot käsittelivät tietoa, tietoprosesseja ja tietojohtamisen 

käytäntöjä. Kysymyksiä lomake sisälsi yhteensä 51. Tutkija testasi lomakkeen toi-

mivuuden ja ymmärrettävyyden kolmella työyhteisönsä jäsenellä. Kehittämistarpeet 

kohdistuivat kysymysten ymmärrettävyyteen ja monitulkinnaisuuteen. Tutkija vii-

meisteli lomakkeen saamansa palauteen perusteella ja laati kyselyn saatteen (liite 

5), tietosuojailmoituksen (liite 6) ja suostumuslomakkeen (liite 7). Saatteessa kuvat-

tiin tutkimuksen tausta ja tavoiteltavat hyödyt sekä perusteltiin tutkimukseen vastaa-

miseen merkitystä. Tietosuojailmoitukseen sisällytettiin EU:n yleisen tietosuoja-ase-

tuksen (2016/679) artiklojen 13 ja 14 edellyttämät tiedot. Suostumuslomakkeessa 

pyydettiin vastaajaa osallistumaan opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen ja anta-

maan suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen opinnäytetyön laadinnassa 

syntyvään tutkimusrekisteriin.  

 

3.3.2. Tiedonkeruu 

 

Tiedonkeruu toteutettiin sähköpostitse. Tutkija lähetti 25.2.2019 saatekirjeen, hen-

kilö- ja prosessitiedoilla esitäytetyn kyselylomakkeen, tietosuojailmoituksen ja suos-

tumuslomakkeen Maastokoulun pää- ja tukiprosessien sekä niiden alaprosessien 

omistajien virkasähköposteihin. Vastaanottajien kokonaismäärä oli 17. Prosessin-

omistajille, joiden vastuulla oli useita prosesseja, lähettiin kustakin prosessista oma 

kyselylomakkeensa. Vastaamisen määräajaksi tutkija asetti 22.3.2019, jolloin vas-

taajille jäi vastausaikaa lähes neljä kalenteriviikkoa.  

 

Kysely tavoitti kaikki vastaanottajat. Ensimmäinen prosessinomistaja lähetti vas-

tauksensa 1.3.2019. Asetettuun määräaikaan mennessä vastasi kaiken kaikkiaan 

10 vastaajaa, joiden omistamien prosessien kokonaismäärä oli 13. Tutkija lähetti 

asettamansa määräajan umpeuduttua 23.3.2019 ensimmäisen ja 31.3.2019 toisen 
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muistutussähköpostin niille prosessinomistajille, jotka eivät olleet vielä vastanneet. 

Sähköpostissa kannustettiin vastaamaan kyselyyn ja annettiin lisäaikaa ensin 

29.3.2019 ja lopuksi 5.4.2019 saakka. Annetun lisäajan päätyttyä kyselyyn oli vas-

tannut 14 prosessinomistajaa, joiden vastaukset kattoivat 18 prosessia. Vastaajien 

osalta vastausprosentti oli siten 78,3 ja prosessien osalta 82,4. Kaikki kyselyyn vas-

tanneet lähettivät myös suostumuksensa tutkimukseen. 

 

Vastaukset kattoivat ensimmäisen ja toisen pääprosessin, tukiprosessin ja johtamis-

prosessin. Ensimmäisen ja toisen pääprosessin osalta yhteen kolmesta alaproses-

sista ei saatu vastauksia. Kolmannen pääprosessin osalta vastaamatta jäi yksi vii-

destä alaprosessista ja tukiprosessin seitsemästä alaprosessista yksi. Kokonaisuu-

dessaan vastausten voidaan todeta kattavan Maasotakoulun toiminnan hyvin. Puut-

tuvien vastausten määrällä ja kohdentumisella ei itsessään ole juurikaan tutkimuk-

sen luotettavuutta heikentävää vaikutusta. Vastausten kattavuus on esitetty ku-

vassa 9. 

 

 

Kuva 9. Kyselyn vastausten kattavuus.  
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3.3.3. Vastausten käsittely, analysointi ja raportointi 

 

Tutkija käsitteli vastausaineistoa luokittelemalla sen kysymyskohtaisiksi kokonai-

suuksiksi. Toimenpiteen tavoitteena oli helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista 

ja siten nopeuttaa tulosten analysointia sekä lisätä sen luotettavuutta.  Lopputulok-

sena syntyi tutkimusaineisto, jonka kokonaissivumäärä oli 64. Pääosan kokonaisuu-

desta muodosti tietoprosesseihin liittyvät vastaukset, joita oli yhteensä 54,7 prosent-

tia (35 sivua) kokonaissivumäärästä. Tietoon liittyvien vastausten osuus oli 21,9 pro-

senttia (14 sivua) ja tietojohtamisen käytäntöihin liittyvien vastausten osuus 23,4 

prosenttia (15 sivua) koko aineiston sivumäärästä. 

 

Tutkija esitteli alustavat tutkimustuloksensa 9.4.2019 Maasotakoulun laajennetun 

johtoryhmän kokouksessa. Johtoryhmän jäseniä informoitiin vastaajien ja vastaus-

ten kattavuudesta sekä alustavista tutkimustuloksista. Painopiste oli tietoprosessien 

kehittämistarpeita mittaavien kysymysten vastausjakaumissa. Laajennettu johto-

ryhmä edellytti, että tutkija esittelee lopulliset tutkimustuloksensa syksyn kokouk-

sessa. Tutkimusraportti toivottiin jaettavan tiedoksi Maasotakoulun prosessinomis-

tajille.    

 

 Tutkimustulokset 
 

Tutkimuksen tulokset muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta: Tieto, tietoprosessit 

ja tietojohtamisen käytännöt. Tietoon liittyvässä tutkimusosiossa esitetään vastaa-

jien määrittämät, heidän vastuullaan olevassa toiminnassa (omistamassa proses-

sissa) tarvittavat keskeisimmät tiedot sekä niiden sisältö ja sijainti organisaatiossa. 

Tietoprosesseihin liittyvässä osa-alueessa puolestaan tarkastellaan vastaajien nä-

kemykset tietojen tuottamiseen, taltioimiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen liitty-

vistä menettelytavoista sekä niiden vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Viimeinen 

kokonaisuus kohdistuu tietojohtamisen käytäntöihin. Siinä esitetään henkilöstöön, 

johtamiseen, tietojärjestelmiin, organisaatioon, mittaamiseen ja organisaatiokulttuu-

riin liittyviä kehittämismahdollisuuksia tietojohtamisen näkökulmasta. 
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3.4.1. Tieto 

 

”Maasotakoulun toiminnan kannalta keskeisen tietoperustan muodostaa Maavoi-

mien komentajan antamat tehtävät, toiminnanohjausasiakirjat, puolustusvoimien 

normiohjaus, Maasotakoulun perustehtävät, Maasotakoululle toimintasuunnitel-

massa käsketyt tehtävät, Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaus, Pääesikunnan ja 

maavoimien esikunnan muu ohjaus.” 

 

Vastaajat lähestyivät vastuullaan olevassa toiminnassa tarvittavaa tietoa pääasi-

assa kahdesta näkökulmasta; toiminallisesta ja ajallisesta. Toiminnallisesti tärkeim-

mät tiedot voidaan vastausten perusteella luokitella toiminnan perusteisiin, toimin-

tatapaan, toimintaympäristöön, vastuisiin, tavoitteisiin ja resursseihin liittyviin tietoi-

hin. Ajallisesti tieto voidaan puolestaan jakaa tulevaan toimintaan liittyvään suunni-

telmatietoon, käynnissä olevaan toimintaan liittyvään tilannetietoon ja jo tapahtu-

neeseen toimintaan liittyvään seurantatietoon. 

 

Toiminnan perusteisiin liittyvä tieto antaa perusteita sille, mitä tehdään. Tieto on esi-

tetty organisaation pysyvinä tehtävinä ja kuvaa organisaation olemassaolon perus-

tarkoituksen. Toimintatapatiedot puolestaan antavat perusteita sille, miten toimin-

nan perusteissa määritetyt tehtävät toteutetaan. Tieto on esitetty muun muassa toi-

minnan kuvauksina (esimerkiksi prosessikuvaukset) ja se saattaa sisältää toimin-

nalle asetettuja reunaehtoja. Toimintaympäristöön liittyvä tieto sisältää toimintaan 

vaikuttavat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi sää- ja olosuhdetiedot, yhteistoiminta-

osapuolet tai tiedot omaan toimintaan haitallisesti vaikuttavista muista toimijoista. 

Toimintaympäristötieto sisältää vastauksia kysymykseen, mitkä tekijät toimintaan 

vaikuttavat ja miten. Toiminnan vastuisiin liittyvät tiedot sisältävät yksilöille ja niistä 

muodostetuille kokoonpanoille määritetyt tehtävät. Tiedon ensisijaisena tavoitteena 

on varmistaa, että resurssien käyttö kohdistuu toiminnan kannalta oleelliseen teke-

miseen. Vastuisiin liittyvällä tiedolla ilmaistaan, mikä on kunkin toimijan rooli toimin-

nassa. Tieto on yleensä muodostettu vastuuta kuvaavien verbien, kuten esimerkiksi 

vastaa, osallistuu, johtaa, toteuttaa tai valvoo pohjalle. Tavoitteisiin liittyvät tiedot 

sisältävät vastauksia kysymyksiin, mitä toiminnalla pitää saada aikaan. Tietoon voi 

liittyä sekä määrällisiä että laadullisia ominaisuuksia ja siihen sisällytetään yleensä 
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tavoitteen saavuttamiseen liittyvä mittaristo. Resursseihin liittyvällä tiedolla puoles-

taan määritetään, mitä voimavaroja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttami-

seen on kohdennettu. Resurssitieto ilmaistaan usein aikana, henkilötyövuosina, 

määrärahoina tai materiaaliyksikköinä.  

 

Vastaajien mukaan toiminnassa tarvittava tieto on sekä organisaatioiden että yksi-

löiden hallussa. Organisaatioiden osalta vastauksissa nousi esille useita organisaa-

tiotasoja ja näkökulmia. Toiminnan määrittelyn näkökulmasta keskeisinä toimijoina 

mainittiin Pääesikunta, Maavoimien esikunta, Maapuolustuskorkeakoulu, Puolus-

tusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta ja Puolustusvoimien tutkimuslaitos. Toimin-

nan ohjauksen näkökulmasta korostuivat johtosuhdelähtöisesti Maavoimien esi-

kunta, Maasotakoulun esikunta ja prosessien omistajien omat työyksiköt.   Yhteis-

toiminnan näkökulmasta keskeisinä tiedon omistajina nousivat esille poliisi- ja pe-

lastusviranomaiset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), Väylävirasto, 

MILLOG, Senaattikiinteistöt, Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL) ja kan-

sallinen turvallisuusviranomainen (NSA). Toiminnan sisällön ja sen johtamisen nä-

kökulmasta vastauksissa korostettiin esimiesten ja asiantuntijoiden hallussa olevaa 

tietoa.  

 

Maasotakoulun toiminnassa tarvittava keskeisin tieto on pääosin dokumentoitu säh-

köisessä muodossa oleviin asiakirjoihin. Ne voidaan jakaa toimintaa sääteleviin nor-

meihin, tulosohjauksen asiakirjoihin ja muihin asiakirjoihin. Keskeisimpiä normis-

toon kuuluvia dokumentteja ovat lait ja asetukset, hallinnolliset määräykset ja ohjeet, 

sotilaskäskyinä annettavat normit sekä materiaalia koskevat normit. Niissä määrite-

tään pääasiassa toiminta sekä sen toteuttamistavat ja -vastuut. Tulosohjauksen 

asiakirjat jaetaan yleensä tulevaa toimintaa käsitteleviin suunnitelmiin (toiminta-

suunnitelmat) ja käskyihin (toimintakäskyt ja talousarvion toimeenpanoasiakirjat) 

sekä menneen toiminnan raportteihin (tulos- ja vuosiraportit). Tulosohjauksen asia-

kirjojen keskeisimmän sisällön muodostavat toiminnan tavoitteet ja tulokset sekä 

niiden saavuttamiseksi käyttöön osoitetut resurssit, kuten toimijat, aika ja määrära-

hat. Muilla asiakirjoilla tarkennetaan tulosohjauksen asiakirjoilla annettuja vaatimuk-

sia. Tällaisia ovat esimerkiksi koulutuksen toimeenpanokäskyt, tutkimussuunnitel-

mat tai kokousten pöytäkirjat. Asiakirjat ovat yleensä tallennettu Microsoft Word- tai 
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Adobe Acrobat- sovelluksia tukevissa tiedostomuodoissa. Asiakirjojen lisäksi toi-

minnassa tarvittavaa tietoa on dokumentoitu jossain määrin myös esimerkiksi ope-

tusmateriaaliina (Microsoft Powerpoint), laskelmina (Microsoft Excel) tai sähköpos-

tiviesteinä. 

 

Vastausten perusteella Maasotakoulun tieto on taltioitu useisiin erilaisiin elektroni-

siin tietovarantoihin. Viralliset asiakirjat on dokumentoitu pääasiassa asianhallinta-

järjestelmiin (PVAH ja TVJAH). Toiminnan ohjauksen keskeisin data on puolestaan 

taltioitu toiminnanohjauksen tietojärjestelmään (PVSAP). Kollektiivisesti tapahtu-

vassa työskentelyssä tietoaineiston käsittely- ja säilytysympäristönä käytetään kol-

laboraatio-ohjelmistojen (Sharepoint ja M-Files) tarjoamia taltiointipalveluja. Toimi-

alakohtaista tietoa on taltioitu esimerkiksi PVMOODLE- (koulutus), POTI- (turvalli-

suus) ja KULTI- järjestelmiin (logistiikka). Tämän lisäksi kollektiivista tietoa on run-

saasti verkkolevyillä (R- levy). Henkilökohtaista tietoa puolestaan säilytetään pää-

asiassa sähköposteissa, ulkoisilla tallennusvälineillä ja verkkolevyillä (U- levy).  

 

3.4.2. Tietoprosessit 

 

Tiedon tuottaminen 

 

”Tieto tuotetaan yleensä perehtymällä ohjaaviin asiakirjoihin ja ottamalla vastaan 

esimiesten antamat linjaukset. Tieto tuotetaan tekemällä asiakirja tai erilaisia esitys-

materiaaleja esim. opetusmateriaalia. Välineenä käytetään pääsääntöisesti tietoko-

netta.” 

 

Tiedon tuottaminen Maasotakoulussa tapahtuu vastaajien mukaan pitkälti vaki-

oiduilla toimintatavoilla, jotka liittyvät suunnitteluun, toimeenpanoon, seurantaan, ra-

portointiin ja toiminnan arviointiin. Tämä tapahtuu muun muassa osallistumalla va-

kioidun vuosikellon mukaisesti Maasotakoulun toiminnan ja resurssien suunnittelun 

ja seurannan toimeenpanoon, laatimalla henkilöstösuunnitelmia, valmistelemalla 

lausuntoja, keräämällä tietoa ennakko- ja palautekyselyillä ja laatimalla raportteja. 

Tietoa tuotetaan asiantuntijatyönä, asiantuntijaryhmätyönä, kokoustyöskentelynä ja 
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esikuntatyöskentelynä. Tiedon tuottamisessa hyödynnetään oman organisaation 

asiantuntijoiden lisäksi myös jossain määrin yhteistoimintaosapuolten ammattitai-

toa. Tuottaminen tapahtuu pääasiassa puhumalla sekä kirjoittamalla ja piirtämällä 

tietojärjestelmiä hyödyntäen.  

 

Vastaajien pääosan (14) mielestä Maasotakoulussa on jonkin verran tarvetta kehit-

tää tiedon tuottamista. Yhden vastaajan mielestä kehittämistarvetta on paljon ja kah-

den vastaajan mielestä sitä ei ole lainkaan.  

 

Tiedon tuottamisen vahvuuksina vastaajat nostivat esille sen, että prosessit tuotta-

vat pääosin perusteet johtamistoiminnalle. Asiantuntijuus ja osaaminen ovat pää-

osin korkealla tasolla. Tietoa on paljon ja pääsääntöisesti se on tuotettu riittävän 

yksinkertaisesti siten, että kaikki ymmärtävät sen tarkoituksen helposti. Valmistelu-

vaiheessa tietoa tuotetaan laajalla foorumilla ja tieto on tarvitsijoiden käytössä. Tar-

vittava tieto tuotetaan pääosassa tapauksia johdetusti ja tiedon käsittelyn vastuut 

on jaettu selkeästi. Vakioidut toimintatavat ovat yleensä useimpien tiedossa. Tietoa 

tuotetaan pääasiassa yhtenäisissä formaateissa ja tietoa syntyy vähintäänkin riittä-

västi. Myös vahvoja rutiineja ja vakioituja menettelytapoja, kuten säännöllistä rapor-

tointikulttuuria, pidettiin hyvänä. Tietoteknisten järjestelmien käytettävyys ja verkos-

tojen hyödynnettävyys on vastaajien mielestä hyvä ja tukee tiedon tuottamista. Hy-

vinä käytäntöinä vastaajat pitivät muun muassa toiminnan ohjauksen tuotteita. Hyö-

dynnettäessä esimerkiksi dokumentin- ja asianhallintajärjestelmien kollaboraatio-

työskentelyä tukevia ominaisuuksia tieto ei ole vain yksittäisen henkilön hallussa, 

vaan laajemmin organisaation käytettävissä. 

 

Tiedon tuottamisen heikkouksina vastaajat mainitsivat tiedon tuottamiseen liittyvän 

henkilöstön osaamisvajeen, tiedon tuottamisen asiasisällöllisen sirpaleisuuden ja si-

jaintiin liittyvän hajanaisuuden, tiedon tuottamiseen tarvittavan henkilöstö määrälli-

sen riittämättömyyden ja tuotettuun tietoon liittyvät epätarkkuudet ja vajeet. Osa 

vastaajista koki, että omassa toiminnassaan tarvittavan tiedon tuottamisessa on vii-

veitä ja tiedon oikeellisuuteen liittyy luotettavuusepäilyksiä. Tietoa todettiin myös 

tuotettavan liikaa, jolloin olennaisen tiedon löytäminen vaikeutuu. Syinä heikkouk-

sien taustalla nostetiin esille riittämätön perehdyttäminen ja osaaminen, tyhjät 
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tehtävät, kiire, poikkeaminen vakioiduista toimintatavoista ja tiedon sijaitsemisen 

useissa eri järjestelmissä. Myös tiedon tuottajien perehtymättömyys jo olemassa 

olevaan tietoon ja puuttuva ohjeistus mainittiin syinä. 

 

Vastaajat kehittäisivät Maasotakoulun tiedon tuottamista muun muassa määrittä-

mällä tiedon tuottamisen ohjausmekanismit, vahvistamalla vuosikelloa, poistamalla 

osaamisvajeita ja pitämällä henkilöstöä tehtävissään nykyistä pidempään. Lisäksi 

nähtiin tarvetta toimia tiedon tuottamisessa nykyistä säännönmukaisemmin ja en-

nakoivammin. Tiedon tuottaminen tulisi olla vastaajien mielestä nykyistä enemmän 

toimintasidonnaista (prosessissidonnaista) toimijasidonnaisuuden sijasta. Myös 

keskittymisessä tiedon tuottamisessa vähempien järjestelmien ja useampien ihmis-

ten hyödyntämiseen nähtiin olevan saavutettavissa lisähyötyjä.  Myös tekoälysovel-

luksien käyttöönotto nähtiin kehittämismahdollisuutena. 

 

Tiedon taltioiminen 

 

”Tiedon saatavuus / saavutettavuus ei ole paras mahdollinen, koska ei ole toiminta-

ohjetta/toimintatapaa/sisällysluetteloa siitä, missä ja mitä tietoa yleensäkin on löy-

dettävissä. Ts. tiedon taltiointi hyödynnettävästi on puutteellista.” 

 

Maasotakoulun tuottama tieto taltioidaan virallisina asiakirjoina, tiedostoina tai da-

tana suoraan tietojärjestelmiin. Osa tiedosta taltioituu hiljaisena tietona ihmisten 

mieliin. Viralliset asiakirjat arkistoidaan. Pääosa niistä taltioidaan asianhallintajärjes-

telmiin (PVAH ja TVJAH), mutta pieni osa joudutaan tiedon luottamuksellisuuteen 

liittyvien rajoitteitten takia yhä taltioimaan paperiasiakirjoina. Tiedostoihin taltioitu 

tieto on pääasiassa Microsoft Officen ja Adoben sovelluksilla avattavissa. Tiedostot 

on pääosin tallennettu dokumentinhallintajärjestelmiin (Sharepoint ja M-files) tai yh-

teiskäyttöisille verkkolevyille (R- levy ja projektilevyt). Pieni osa tiedostoista on talti-

oituna käyttäjien omien työasemien levyresursseilla, ulkoisilla tallennusvälineillä, 

henkilökohtaisilla verkkolevyillä (U- levyt) tai sähköpostien liitetiedostoissa. Datana 

tietoa tallennetaan ennen kaikkea toiminnanohjauksen tietojärjestelmään (PVSAP). 

Myös monet toimialasovellukset ja -järjestelmät, kuten PVMOODLE 
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(koulutustoimiala), MATI (operatiivinen ala), POTI (turvallisuusala) ja KULTI (logis-

tiikka-ala), mahdollistavat suoraan syötetyn datan hyödyntämisen.   

 

Pääosan (11) vastaajista mielestä Maasotakoulussa on jonkin verran tarvetta kehit-

tää tiedon taltioimista. Kolmen vastaajan mielestä kehittämistarvetta on paljon ja 

neljän vastaajan mielestä sitä ei ole lainkaan.  

 

Tiedon taltioimisen vahvuuksina vastaajat nostivat esille sen, että tiedon taltiointiin 

liittyvät järjestelmät ovat teknisesti toimivia ja helppokäyttöisiä. Tiedon taltiointi on 

myös luotettavaa. Varmuuskopiointi toimii ja järjestelmät mahdollistavat tiedon talti-

oimisen mistä tahansa tietoverkon piiristä. Tarvittavat tietojärjestelmät ovat käy-

tössä ja tiedon taltiointiin liittyvät rakenteet ovat olemassa. Hyvänä käytäntönä mai-

nittiin tiedon saatavuus ja taltioitavien tuotteiden vakioitu malli ja muoto. 

 

Tiedon taltioimisen heikkouksina vastaajat nostivat esille tiedon liiallisen taltioinnin, 

tiedon saatavuuden rajoitteet, liian suuriksi ja monipolvisiksi paisuneet taltiointira-

kenteet, eriävät ja puutteelliset toimintatapamallit sekä tietojen ajantasaisuuden ja 

oikeellisuuden varmistamisen haasteet. Tiedon taltioinnissa hyödynnettävyyden nä-

kökulmasta on puutteita. Tiedon saatavuus ja saavutettavuus eivät ole riittävällä ta-

solla. Taltioitavan tiedon määrä on erittäin suuri ja tieto on pirstaleista. Heikkouksien 

syinä nähtiin ennen kaikkea yhtenäisten ja yhdenmukaisten toimintatapamallien 

puuttuminen. Muina syinä mainittiin muun maussa käyttöoikeuksien tuomat rajoit-

teet ja järjestelmien rajalliset ominaisuudet. 

 

Vastaajat kehittäisivät Maasotakoulun tiedon taltioimista ennen kaikkea luomalla 

yleisen ja yhtenäisen toimintatapamallin. Sen tulisi muun muassa sisältää selkeät 

linjaukset siitä, mihin eri järjestelmiä käytetään, mitä tietoa niihin taltioidaan ja miten 

taltiointi toteutetaan. Toimintatavan on oltava yksinkertainen ja se on dokumentoi-

tava. Luotu ohjeistus on pidettävä ajantasaisena. Toimintatapa on koulutettava hen-

kilöstölle ja sen noudattamista on edellytettävä ja valvottava. Teknisinä kehittämis-

toimenpiteinä suositeltiin muun muassa verkkolevyjen kansiorakenteiden uudelleen 

organisointia ja järjestämistä loogisemmaksi, vaurionsietokyvyn kehittämistä sekä 

automatisoinnin lisäämistä.  Taltioitavan tiedon määrän vähentämistä suositeltiin. 
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Tiedon jakaminen 

 

”Tietoa jaetaan aivan liikaa suodattamatta sitä riittävästi tiedon todellisen tarpeen 

perusteella.” ”Jaettava tieto on liian usein käsittelemätöntä, mistä seuraa, että orga-

nisaation eri tasoilla tehdään sinne kuulumattomia asioita, päällekkäisiä asioita ja 

ylemmän ohjauksen puuttuessa myös asioita väärin.” 

 

Vastaajien mukaan tietoa jaetaan Maasotakoulussa sekä puheena että taltioidussa 

muodossa. Taltioitu tieto on pääasiassa kirjoitettua tekstiä, mutta myös kuvia ja vi-

deoita käytetään jossain määrin. Puheen muodossa tiedon jakamista tapahtuu sekä 

erilaisissa ennalta valmistelluissa ja kalenteroiduissa tapahtumissa, että myös tar-

peen ilmenemisen ja mahdollisuuden tarjoutumisen yhteydessä. Tyypillisiä kalente-

roituja tapahtumia ovat erilaiset kokoukset, palaverit ja erityisesti tiedon jakamiseen 

tarkoitetut tilaisuudet, kuten tilannekatsaukset ja kausi-infot. Pikaiseen tarpeeseen 

perustuva ja puheella tapahtuva tiedon jakaminen tapahtuu pääasiassa kasvotusten 

tai teknisten apuvälineiden, kuten puhelin ja tietojärjestelmien kollaboraatiosovellus-

ten (Skype) avulla. Puheella jaettua tietoa havainnollistetaan usein taltioidussa 

muodossa olevalla tiedolla, kuten näyttöesityksillä ja tilannekuvilla. Taltioidun tiedon 

jakamiseen käytetään asianhallintajärjestelmiä, dokumentinhallintajärjestelmiä, 

sähköpostia ja verkkolevyä. Asianhallintajärjestelmien tehtävät- sovelluksilla jae-

taan viralliset asiakirjat. Sähköpostia käytetään epävirallisempaan ja vapaamuotoi-

sempaan tiedonjakoon. Dokumentinhallintajärjestelmiin ja verkkolevyihin liittyvä tie-

don jakaminen tapahtuu yleensä osoittamalla niihin taltioidun tiedon sijainti esimer-

kiksi ID- tunnuksina tai tiedostopolkuina. 

 

Pääosan (15) vastaajista mielestä Maasotakoulussa on jonkin verran tarvetta kehit-

tää tiedon jakamista. Kahden vastaajan mielestä kehittämistarvetta on paljon ja yh-

den vastaajan mielestä sitä ei ole lainkaan. 

    

Tiedon jakamisen vahvuuksina vastaajat nostivat esille ennen kaikkea sen vaivat-

tomuuden, nopeuden, luotettavuuden ja avoimuuden. Keskeisimpänä vahvuuksien 
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mahdollistajana mainittiin tietojärjestelmät. Niihin liittyvien tiedonjakotoiminnalli-

suuksien todettiin olevan helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä. Järjestelmillä kye-

tään jakamaan tarvittava tietomäärä ilman tarpeetonta viivettä. Ne mahdollistavat 

pääosin luotettavasti myös aika- ja paikkariippumattoman käytön. Henkilöstön käyt-

töosaaminen on tiedon jakamisen näkökulmasta riittävä. Tietoa ei mustasukkaisesti 

pantata vaan jaetaan avoimesti, mutta aina tiedon luottamuksellisuusnäkökohdat 

huomioiden.   

 

Tiedon jakamisen suurimpana heikkoutena vastaajat nostivat esille jaetun tiedon 

liian suuren määrän ja puutteellisen laadun. Tietoa jaetaan ensinnäkin aivan liikaa 

”hyvä tietää”- periaatteella suodattamatta sitä riittävästi tiedon todellisen tarpeen pe-

rusteella. Tämän seurauksena työajasta menee merkittävä osa jaetun tiedon käsit-

telyyn ja olennaisen tiedon seulomiseen epäolennaisesta. Toiseksi jaettava tieto on 

liian usein sellaisenaan välitettyä ja siten jalostamatonta. Tämän seurauksena or-

ganisaation eri tasoilla tehdään sinne kuulumattomia asioita, päällekkäistä työtä ja 

ylemmän ohjauksen puuttuessa myös asioita väärin. Kolmanneksi tiedon kohden-

tamisessa on parannettavaa. Olennainen tieto hukkuu helposti, jos se ei tule suo-

raan loppukäyttäjälle vaan kiertää ja mahdollisesti myös vääristyy tarpeettoman 

kierrätyksen seurauksena. Väärän kohdentamisen seurauksena myöskään tiedon 

todelliset tarvitsivat eivät välttämättä saa sitä koskaan käyttöönsä. Edellä mainittu-

jen epäkohtien syinä vastaajat nostivat esille pääasiassa tiedon jakajiin liittyviä teki-

jöitä. Näitä olivat muun muassa tiedonjaossa tehdyt arviointivirheet, kiire, uskalluk-

sen puute olla jakamatta tietoa ja riittämätön tuntemus toiminnasta ja organisaa-

tiosta. 

 

Vastaajat kehittäisivät Maasotakoulun tiedon jakamista sitä rajaamalla. Tieto tulisi 

kyetä kohdentamaan paremmin sitä tarvitseville. Tähän liittyvä ohjeistuksen ja oh-

jauksen terävöittäminen ja henkilöstön lisäkoulutus nähtiin tarpeellisena. Erityisesti 

esimiesten osaamista tulisi kehittää siten, että he nykyistä paremmin tunnistaisivat, 

mikä tieto on alaiselle tarpeellista heidän tehtäviensä hoitamiseksi. Tarpeelliseksi 

koettiin myös tiedon saatavuuteen ja jakamiseen liittyvien toimintatapojen vakiointi. 

Saapuva tieto tulisi ensin analysoida ja jakaa edelleen vasta sen jälkeen. Samalla 

tiedon jakaja tulisi nykyistä paremmin miettineeksi, kuka tietoa todellisuudessa 
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tarvitsee ja miksi. Kaikkia tiedon jakamisen haasteita ei kuitenkaan tarvitse kehittää 

jakamista kehittämällä. Myös tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan paran-

taa palvelemaan paremmin sitä tarvitsevia. 

 

Tiedon hyödyntäminen 

 

”Henkilöiden kokemus ja osaaminen mahdollistavat oleellisen tiedon etsimisen ja 

hyödyntämisen. Ns. hiljainen tieto on ihmisillä itsellään.” 

 

Maasotakoulussa tietoa hyödynnetään ennen kaikkea johtamisessa ja toiminnan 

ohjauksessa. Hyödyntäminen ulottuu toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toi-

meenpanoon, seurantaan ja raportointiin. Tiedon pohjalta muodostetaan ja ylläpi-

detään tilannetietoisuutta asioista. Sen perusteella arvioidaan toteuttamismahdolli-

suuksia ja määritetään toimintavaihtoehtoja. Tietopohjaisessa päätöksenteossa va-

litaan ja kohdennetaan parhaiten tilanteeseen sopivat resurssit. Myös toimintojen 

kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella laadukkaammiksi ja toimivam-

miksi tapahtuu hyödyntämällä olemassa olevaa tietovarantoa. Käytännössä tämä 

tapahtuu esimerkiksi perehtymällä analyyseihin, tilastoihin ja parantamis- ja kehit-

tämistilaisuuksien dokumentteihin sekä arvioimalla kokemusten kautta saatuja hy-

viä käytäntöjä. Edellisten perusteella suunnitellaan tulevalle toiminnalle tavoitteita, 

painopisteitä ja kehittämisalueita.  

 

Pääosan (12) vastaajista mielestä Maasotakoulussa on jonkin verran tarvetta kehit-

tää tiedon hyödyntämistä. Kahden vastaajan mielestä kehittämistarvetta on paljon 

ja neljän vastaajan mielestä sitä ei ole lainkaan. 

 

Tiedon hyödyntämisen vahvuuksina vastaajat nostivat esille ennen kaikkea nopeu-

den ja vaikuttavuuden. Tietoa on riittävästi ja se on helposti saatavilla. Myös tiedon 

osittainen vakiomuotoisuus nopeuttaa tiedon hyödyntämistä. Säännölliset palaveri-

käytännöt tukevat ajantasaisen tiedon saatavuutta. Tietojärjestelmät koetaan tarkoi-

tuksenmukaisina mahdollistajina myös tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Työn-

tekijöiden koulutukseen ja kokemukseen perustava ammattitaito on keskimäärin 
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korkea. Henkilöstö ymmärtää mihin mikäkin tieto vaikuttaa. Heillä on riittävä kyky 

tunnistaa tarvitsemansa tieto ja hyödyntää sitä vaikuttavasti.  

 

Myös heikkouksia tunnistettiin. Tietoa on erittäin paljon, jolloin toimijat eivät kaikilta 

osin kykene aina löytämään oleellista tietoa suuresta tietotulvasta. Jäsentelemä-

töntä tietoa koetaan olevan tarpeettoman paljon, jolloin olennaisen tiedon löytämi-

nen on haastavaa. Myös tiedon löytäminen useista eri järjestelmistä on välillä aika-

vievää ja tehotonta. Henkilöstön osaaminen tietojärjestelmien käytössä ei kaikilta 

osin ole riittävää. Myös dokumentoimattoman ja hiljaisen tiedon hyödyntämiseen 

liittyvät rajoitteet tunnistettiin. Suullisesti jaettu tieto ei ole kaikkien hyödynnettä-

vissä.      

 

Vastaajat kehittäisivät Maasotakoulun tiedon hyödyntämistä ensisijaisesti henkilös-

töön kohdistettavilla toimenpiteillä. Tehtävien täyttöaste on pidettävä korkeana, hen-

kilöstön perehdyttämiseen on panostettava ja nykyisen henkilöstön osaamista tie-

don hyödyntämiseksi tulee kehittää koulutuksella. Avainasemassa koulutuksessa 

on ymmärrys toiminnasta ja siihen liittyvästä tiedosta. Myös tarvittava tietojärjestel-

mäosaaminen on varmistettava. Olemassa olevan tiedon käytettävyyttä tulee kehit-

tää ja suullisesti jaettua tietoa tulee dokumentoida kaikkien sitä tarvitsevien saata-

ville nykyistä enemmän. 

 

3.4.3. Tietojohtamisen käytännöt 

 

Henkilöstö 

 

”Hyvät taidot eri tietojärjestelmien käytössä, henkilöstön osaamiserojen kaventami-

nen koulutuksella, oikean asenneilmapiirin luominen ja ylläpito edistävät tiedon kä-

sittelyä.” 

 

Vastaajien mielestä henkilöstön laaja-alainen osaaminen ja ymmärrys puolustusvoi-

mien toiminnasta on tiedon käsittelyn näkökulmasta keskeistä. Tietojärjestelmien 

käyttötaitojen välttämättömyys mainittiin useissa vastauksissa. Henkilöstön 
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asenteen tietoa kohtaan tulee olla kunnossa ja taipuvaisuutta tiedonjanoon tarvi-

taan. Oikean asenneilmapiirin luomiseen ja ylläpitoon on syytä kiinnittää huomiota. 

Myös ymmärrys ja osaaminen tietoturvasta on tarpeellista. Kyvyn oleellisen ja tar-

vittavan tiedon tunnistamiseen, tiedon analysointikyvyn sekä taidon olla jakamatta 

”hyvä tietää”-tietoa todettiin olevan keskeisiä henkilöstön osaamisvaatimuksia tie-

don käsittelyn näkökulmasta. Hyvien sosiaalisten taitojen tarvetta korostettiin. 

 

Henkilöstön nykyisten taitojen kehittämiseksi vastaajat näkivät koulutuksen ensisi-

jaisena ratkaisuna. Keinoiksi tarjottiin sekä täydennyskoulutusta että työssäoppi-

mista. Tärkeänä pidettiin myös, että taitoja opetettaisiin virkaurakursseilla nykyistä 

enemmän. Koulutuksen nähtiin tarpeen sisältää tietojärjestelmien käytön lisäksi 

myös organisaation toimintatuntemusta, tarpeellisen tiedon tunnistamista, rapor-

tointia ja tiedon merkitystä prosessien johtamisen näkökulmasta. Toisena ratkai-

suna haasteeseen mainittiin henkilöstön rekrytointi- ja valintaprosessien kehittämi-

nen. Tiedon käsittelyyn liittyvät vaatimukset tulee kyetä ottamaan huomioon ny-

kyistä paremmin jo henkilöstövalintoja valmisteltaessa. Muina kehittämisratkaisuina 

mainittiin ohjauksen terävöittäminen, tiedottaminen tiedon saatavuudesta ja vaikut-

taminen asenteisiin. 

 

Pääosa vastaajista ei nähnyt tiedon käsittelyn näkökulmasta kannustamia kovin-

kaan suurta lisäarvoa tuottaviksi. Laadukkaaseen tiedon käsittelyyn todettiin kan-

nustavan samat asiat kuin kaikkeen muuhunkin kehityshakuisuuteen. Näitä ovat 

esimerkiksi kiitokset ja huomiointi, mutta toisaalta myös virheisiin puuttuminen kul-

loinkin tarkoituksenmukaisella tavalla. Tiedon merkityksen sisäistäminen puolustus-

järjestelmän toiminnan kannalta, virkamiehen terve velvollisuudentunto, selkeät toi-

mintamallit, yleinen positiivinen suhtautuminen tietoon ja sitä arvostava organisaa-

tiokulttuuri nähtiin itsessään kannustimina. Osa vastaajista nosti esille taloudelliset 

kannustimet. Keinoina mainittiin tulospalkkiot, tiedon käsittelyyn liittyvän vaikutta-

vuuden ottaminen huomioon tehtävän vaativuusluokittelussa sekä osoitetun kyvyn 

huomioiminen palkkaukseen vaikuttavassa suoritusarvioinnissa. Vastauksissa ei 

noussut varsinaisesti esille konkreettisia kannustimien kehittämisesityksiä. 

 



67 
 

Johtaminen 

 

”Johtamismekanismien rakentaminen prosessijohtamista tukevaksi edistää myös 

tiedon käsittelyä.” 

 

Tiedon käsittelyä edistävinä johtamistapoina vastaajat nostivat esille kaikessa 

muussakin laadukkaassa johtamisessa ilmeneviä periaatteita, kuten avoimuus, sel-

keys, säännönmukaisuus, kannustavuus, ennakoivuus, toistuvuus, luotettavuus, 

vaativuus ja päätöksentekokyky. Johtajan esimerkillisyyden ja hyvien alaistaitojen 

merkitystä korostettiin. Tietojärjestelmien hyödyntäminen myös johtamisessa näh-

tiin osaltaan vahvistavan tietoa arvostavaa toimintaa. Useissa vastauksissa mainit-

tiin prosessimainen johtamistapa. Johtamismekanismien kehittäminen prosessijoh-

tamista tukevaksi koettiin vahvistavan toiminnan tietonäkökulmaa. 

 

Vastaajat kehittäisivät Maasotakoulun johtamista nykyistä selkeämmäksi ja yksin-

kertaisemmaksi. Tarvetta tunnistettiin olevan nykyistä voimakkaammalle toiminnan 

(prosessit) johtamisen ja toimintakeskeisyyden painottamiselle. Muun muassa siir-

tymistä kokouskäytännöissä prosessiperusteisuuteen suositeltiin.  Ohjauksen terä-

vöittämiseen, johtajien kehityshakuisuuden lisäämiseen, johtamisperiaatteiden va-

kioimiseen ja alaprosessin omistajien työskentelyperiaatteiden kehittämiseen tulisi 

kiinnittää huomiota. Myöskään esimiesten koulutusta ei saa vastaajien mielestä 

unohtaa. 

 

Tietojärjestelmät 

 

”Nykyiset järjestelmät on hyvät, kunhan ne koulutetaan kaikille ja kaikki noudattavat 

annettua ohjeistusta.” 

 

Vastaajat arvostavat tiedon käsittelyn näkökulmasta tarkasteltuna nykyaikaisia, kes-

kenään yhteensopivia, helppokäyttöisiä, luotettavia, nopeita ja toimivia tietojärjes-

telmiä. Keskeistä on, että järjestelmät tukevat työn tekemistä ja tuovat siihen lisäar-

voa. Tieto on kyettävä taltiomaan järjestelmiin loogisesti ja löytämään sieltä helposti. 



68 
 

Tiedon siirtämisen järjestelmien välillä pitää olla vaivatonta.  Useissa vastauksissa 

nostettiin esille myös tekoäly ja automatisointi tiedon käsittelyä tukevina ominai-

suuksina. Niiden koettiin tuottavan lisäarvoa esimerkiksi rutiiniluonteisissa työtehtä-

vissä, oleellisen erottamisessa eri ihmisten kirjoittamasta aineistosta sekä tiiviim-

pien ja selkeämpien ohjausasiakirjojen muodostamisessa.  

 

Maasotakoulun tietojärjestelmiä tulisi vastaajien mukaan kehittää vastaamaan pa-

remmin työn nykyisiä vaatimuksia. Kehittämistyön tulisi kohdentua tekoälyn lisäämi-

seen, hakutoimintojen parantamiseen, tiedon taltioinnin järjestelmällisyyden ja loo-

gisuuden kasvattamiseen sekä toimintavarmuuden lisäämiseen. Järjestelmillä tulisi 

myös kyetä havainnollisesti esittämään niihin taltioitu tieto ilman, että tiedosta esi-

merkiksi laaditaan erikseen näyttöesitys. Järjestelmien lukumäärän vähentämistä 

suositeltiin. Vastaajien mukaan vähentäminen voidaan toteuttaa sekä luopumalla 

osasta nykyisiä järjestelmiä että integroimalla niitä keskenään. Tiedon siirron järjes-

telmien välillä tulisi olla mahdollista ilman siirrettäviä tallennusvälineitä. Tavoitteena 

tulee olla, ettei useita järjestelmiä käytetä samaan tarkoitukseen.        

 

Organisaatio 

 

”Tiedon käsittelyä tukevat sellaiset työjärjestykset ja tehtäväkuvaukset, joissa tiedon 

käsittelyn vastuut ja velvollisuudet on selkeästi ja yksiselitteisesti / eritellysti esitetty.” 

 

Vastaajien mukaan toimintalähtöinen, prosessityöskentelyä tukeva organisaatio-

malli on tiedon käsittelyn näkökulmasta tavoiteltavin. Tämä mahdollistaa yleensä 

henkilöstön työpanoksen suuntaamisen siten, että valtaosa työyhteisön jäsenistä 

pystyy keskittymään pääasiassa yhteen päätehtävään. Työjärjestyksen ja sen pe-

rusteella muodostetun organisaatiorakenteen tulee olla yksinkertainen, selkeä, suo-

raviivainen ja johdonmukainen. Työjärjestyksessä ja tehtäväkuvauksissa pitää ko-

rostaa vastuuta toiminnasta eli prosessien omistajuutta sekä kuvata liittymäpinnat 

eri toimintojen välillä.  Tällöin työntekijä ja hänen esimiehensä ymmärtävät tehtävien 

sidonnaisuuden ja velvoitteensa niissä sekä hahmottavat riittävässä laajuudessa 

oman roolinsa osana kokonaisuutta. Tiedon käsittelyyn liittyvät vastuut tulee 
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määrittää työjärjestyksissä ja tehtäväkuvauksissa esimerkiksi prosentuaalisina 

osuuksina. Myös niistä suoriutumista tulee arvioida suoritusarvioinneissa.  

 

Maasotakoulun nykyisen organisaation, työjärjestyksen ja tehtävänkuvausten kehit-

tämiselle vastaajat eivät nähneet suuria tarpeita. Sen sijaan niiden noudattamisessa 

nähtiin tehostamismahdollisuuksia. Organisaatiorakenteen todettiin pääprosessien 

osalta olevan liian ohut ja kaipaavan jossain määrin lisähenkilöstöä. Työjärjestyksen 

ja tehtävänkuvausten tulisi sisältää tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät rajoitteet 

huomioiden nykyistä kattavammin myös poikkeusolojen tehtävät ja niihin liittyvät 

vaatimukset. Muutamassa vastauksessa esitettiin operatiivisen osaston osalta kes-

kuskokoonpanoon siirtymistä. Toimintalähtöinen ja monitoimialaiseen yhteistoimin-

taan perustuva työskentely tarveperusteisissa kokoonpanoissa tulisi vastaajien mu-

kaan sisällyttää työjärjestykseen. Tällöin työnjohto ja työntekijät saisivat selkeän 

mandaatin toiminnalleen yli linjaesikuntaorganisaation rajapintojen. Tehtävänku-

vausten tarkastamista ja päivittämistä asiantuntijaryhmän toimenpitein suositeltiin. 

Tavoitteeksi asetettiin yksinkertaisemmat ja toteuttamiskelpoisemmat tehtävänku-

vaukset, joissa korostuisi tavoitteellinen työskentely nykyistä paremmin. Päivitys-

työn yhteydessä tulisi myös kriittisesti arvioida nykyisten tehtävien ja tunnistaa mah-

dollisten uusien tehtävien tarve.  

 

Mittaaminen 

 

”Helppokäyttöiset ja yksinkertaiset mittarit. Sellaiset, jotka eivät sisällä mahdolli-

suuksia virhetulkintoihin. Sellaiset mittarit, jotka antavat vaivatta tarvittavat tietojen 

käsittelyn vertailutiedot vs. tavoitteet, aikaisemmat omat tulokset, vertailutiedot vas-

taavista muista hallintoyksiköistä.” 

 

Tiedon käsittelyä edistävinä mittareina vastaajat nimesivät sellaiset, jotka ovat help-

pokäyttöisiä ja yksinkertaisia eivätkä sisällä mahdollisuuksia virhetulkintoihin. Mitta-

reiden tulisi olla sellaisia, jotka vaivatta mahdollistavat tietojen käsittelyn tavoitteiden 

asettamisen ja kuvaavat niiden saavuttamisen tason. Vertailutietojen saatavuus 

omista aikaisemmista, muiden Puolustusvoimien hallintoyksiköiden ja mahdollisten 
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kansainvälisten verrokkiryhmien tuloksista tulisi mahdollistaa. Osa vastaajista ei 

tunnistanut mittareita tiedon käsittelyn edistäjinä vaan ennemminkin teknisten jär-

jestelmien kehittäjien työvälineinä.  

 

Pääosa vastaajista ei tunnistanut, että Maasotakoululla olisi tietojohtamiseen liitty-

viä mittareita. Yleisinä kehittämistoimenpiteinä mainittiin mittaamiseen liittyvän oh-

jeistuksen laatiminen, vastuiden selkeä määrittely ja valvonnan järjestäminen. 

Haastattelu mainittiin mahdollisena keinona kerätä mittausdataa tietojohtamisesta.   

 

Organisaatiokulttuuri 

 

”Arvojen kehittäminen tässä yhteydessä on mielestäni enemmänkin täsmällisyyden 

vaatimista.” 

 

Avoimuus, luotettavuus, tehokkuus, tavoitteellisuus, päämäärätietoisuus, asiantun-

tijuus ja ammattitaitoisuus mainittiin useissa vastauksissa tietojohtamista edistävinä 

arvoina. Tuotettavan tiedon tulee olla oikeaa ja riippumatonta. Täsmällisyyttä ja sii-

hen liittyvää sovittujen tai määritettyjen asioiden noudattamista korostettiin etenkin 

siksi, ettei moniulotteisessa ja -vivahteisessa organisaatiossa koeta olevan tiedon 

käsittelyn osalta varaa tehdä asioita sinne päin. Asiat tulee kyetä viemään päättä-

väisesti loppuun ja sitoutuneisuus korostuu etenkin tietojohtamisen käytäntöjen 

noudattamisessa. Kaikkien työn arvostaminen, työtovereiden kunnioittaminen ja ta-

sapuolinen kohtelu mainittiin myös tärkeinä periaatteina.  

 

Vastaajien mielestä Maasotakoulun nykyiset arvot; isänmaallisuus, ammattitaito, 

yhteistyökyky ja luotettavuus, eivät ole ristiriidassa tietojohtamisen käytäntöjen 

kanssa. Ne eivät kuitenkaan edistä kuin korkeintaan välillisesti tietojohtamista. Osa 

vastaajista oli siitä mieltä, että arvoja tulisi konkretisoida. Samalla täsmällisyyttä, 

tuloksellisuutta, tehokkuutta, tilannetietoisuutta ja kehittämishakuisuutta tulisi koros-

taa. Osa vastaajista puolestaan piti nykyisiä arvoja tarkoituksenmukaisina myös tie-

tojohtamisen näkökulmasta. Nykyisten arvojen tarkistustyön käynnistäminen syksyn 

itsearvioinnin yhteydessä kerrottiin olevan Maasotakoulun johdon suunnitelmissa.  
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä luvussa esitetään tutkijan tutkimusaineistosta tekemän analyysiin tulokset. 

Tarkastelu toteutetaan tietojohtamisen osa-alueittain perustuen tutkimusaineiston 

reflektointiin sekä tutkijan omaan kokemusperustaan että tutkimuksen tieteelliseen 

taustateoriaan. Tulokset esitetään nykytilan ja kehittämismahdollisuudet sisältävänä 

synteesinä ja sen pohjalta määritettyinä perusteltuina kehittämistoimenpidesuosi-

tuksina. Luvun lopussa tutkija arvioi onnistumistaan tutkimuksen toteuttamisessa ja 

tutkimuksensa hyödyllisyyttä. 

 

 Maasotakoulun tietojohtamisen nykytila ja kehittämismahdol-

lisuudet 
 

4.1.1. Tieto  

 

Maasotakoulun ydin- ja tukitoiminnassa ja niiden johtamisessa tarvitsema tieto on 

pääasiassa eksplisiittistä tietoa. Hiljaisen tiedon merkitys on kyselytulosten perus-

teella vähäinen. Tiedolle on ominaista, että se on dokumentoitu asiakirjoihin ja sitä 

tarkastellaan korostuneen dokumenttilähtöisesti. Keskeisimmän tietoa sisältävän 

dokumenttikokoelman muodostavat toiminnan perusteet määrittävä normisto sekä 

toiminnan tavoitteet, resurssit ja tulokset sisältävät toimeenpano- ja seuranta-asia-

kirjat. Normikokoelma sisältää sekä konseptien ja määrittelyjen kuvaamiseen ja ym-

märtämiseen pyrkivää julistuksellista tietoa että yhtenäisiä ja koordinoituja toiminta-

tapoja tavoittelevaa menettelyllistä tietoa. Toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja 

seurantaan liittyvien toimeenpano- ja seuranta-asiakirjojen sisältö painottuu puoles-

taan kausaaliseen tietoon, jolla pyritään mahdollistamaan tavoitteellinen toiminta 

perustellusti. Kokonaisuudessaan toiminnan perusteena olevaa dokumentaatiota 

voidaan luonnehtia kattavaksi. 

 

Tietopääomanäkökulmasta tarkasteltuna Maasotakoulussa painottuvat tiedon ra-

kennepääomaan liittyvät ominaisuudet. Etenkin normistoon sisällytetyn tiedon säi-

lyvyys on ajallisesti kestävä. Arvot ja kulttuuri ovat vahvasti esillä jokapäiväisessä 

toiminnassa sotilasorganisaatiolle tyypillisellä tavalla. Hyvää työilmapiiriä 
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tavoitellaan ja sen eteen tehdään määrätietoisesti työtä kartoittamalla ja analysoi-

malla nykytilaa sekä laatimalla ja toimeenpanemalla parantamissuunnitelmia. Toi-

mintaa kuvaavat prosessit ja niiden vastuuhenkilöt on nimetty, mutta prosessien ku-

vauksia ei ole juurikaan laadittu. Prosessikuvausten (kuten syötteet, toiminnot, pää-

töksentekopisteet, tuotteet, mittarit, omistajat ja osallistujat) puuttuminen on väistä-

mättä merkittävä tekijä siihen, että toiminnassa tarvittavan ja toiminnassa syntyvän 

tiedon yksilöinnissä on jääty karkealle dokumenttien nimeämisen tasolle. Suhde-

pääomanäkökulmasta Maasotakoulussa korostuu yhteistoimintaan liittyvä tieto. Eri-

tyisen merkittävää tämä on tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvissä asioissa. In-

himilliseen pääomaan liittyvää tietoa ei vastauksissa suoranaisesti juurikaan sivuttu. 

Henkilöstön osaamista korostettiin, mutta kuitenkin pääasiassa painottuen tietopro-

sesseihin liittyviin kysymyksiin.    

 

Hierarkkisesta näkökulmasta tarkasteltuna dataa itsessään ei Maasotakoulussa 

tunnisteta merkityksellisenä prosessien toimivuuden kannalta, vaikkakin datan mer-

kitys informaation perustana selkeästi tunnistetaan ja tunnustetaan. Kyselytulosten 

perusteella toimintaan liittyvä tieto esiintyykin pääasiassa informaationa ja tietämyk-

senä. Se esitetään usein kontekstisidonnaisesti dataa sisältävinä kuvauksina, jotka 

vastaavat yleensä kysymyksiin ”kuka”, ”mitä”, ”missä”, ”milloin” ja ”miten”. Peruste-

lukysymykseen ”miksi” kuvauksissa ei välttämättä kovinkaan usein anneta suoraan 

vastauksia. Kodifioidun eksplisiittisen ymmärryksen puuttuessa tiedon syventymi-

nen tietämyksestä ymmärrykseksi jää usein tulkitsijoiden yksilöllisten valmiuksien 

varaan. Tästä aiheutuvat kollektiivisen ymmärryksen hajanaisuudet vaikuttanevat 

väistämättä negatiivisesti organisaation tuloksellisuuteen. Vaikeasti tunnistettavana 

ilmiönä tämä jää usein kuitenkin tiedostamatta. Tiedon tietämyskerroksessa olevien 

aukkojen vuoksi myöskään tiedon kehittymiselle viisaudeksi ei ole eheintä mahdol-

lista perustaa. Tämä saattaa heikentää Maasotakoulun kykyä lisätä vaikuttavuut-

taan.         

 

Tietovarantonäkökulmasta Maasotakoulun prosessien tarvitsema tai niiden tuot-

tama tieto on vahvasti organisatorista. Tieto on kuitenkin sitä luotaessa hyvin vah-

vasti yksilösidonnaista. Tällöin se usein taltioidaan henkilökohtaisille tallennusalus-

toille ja jaetaan erilaisten verkostojen jäsenille esimerkiksi kommentoitavaksi. 
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Yksilölliselle tiedolle on ominaista sen epävirallisuus. Organisatoriseksi yksilöllinen 

tieto muuttuu kuitenkin esimerkiksi silloin, kun se siirretään organisaation viralliselle 

dokumenttipohjalle, hyväksytään sähköisin allekirjoituksin määritetyn toimivallan 

pohjalta, taltioidaan asianhallintajärjestelmään ja jaetaan ennalta määritetyille tar-

vitsijoille. Samassa yhteydessä tieto viimeistään muuttuu hiljaisesta eksplisiittiseksi 

ja epävirallisesta tiedosta organisaation viralliseksi.  

 

Tarkasteltaessa Maasotakoulun tietoon liittyviä tutkimustuloksia teorian valossa on 

Heisigin (2009, 8) määrittämät tiedon neljä eri näkökulmaa selkeästi tunnistetta-

vissa. Pääosa vastaajista lähestyi tietoa käyttäen näkökulmana eksplisiittistä ja hil-

jaista tietoa tai tietoa varantona. Vastauksissa painottui voimakkaasti tiedon ekspli-

siittinen luonne ja sen ilmeneminen asiakirjamuotoisena tietovarantoihin taltioituna. 

Hierarkkisen tietopyramidin osa-alueista vastaukset painottuivat informaation ja tie-

tämyksen osa-alueille datan ja etenkin ymmärryksen osa-alueiden tarkastelun jää-

dessä vähälle. Pääomanäkökulmasta tuloksia tarkasteltaessa painottuu selkeästi 

rakennepääoman osa-alue. Vastauksissa ei noussut esille teoriaan jo sisältymättö-

miä uusia näkökulmia. Vaikka vastausten jakauma tiedon eri näkökulmien osalta 

poikkeaa jossain määrin aiempien tutkimustulosten jakaumasta, voidaan tulosten 

todeta vahvistavan käytettyä tutkimusteoriaa.  

 

Sen sijaan tarkasteltaessa tietoon liittyviä tuloksia tietojohtamisen teoreettiseen 

GPO-VM® -viitekehykseen (Heisig 2009, 4-31) sisältyvän tietokerroksen näkökul-

masta tunnistetaan selkeä ristiriita. Teoria painottaa tiedon merkitystä resurssina 

kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tieto on resurssi, jota liiketoimintaprosessit 

edellyttävät toimiakseen. Toisaalta se on voimavara, joka syntyy liiketoiminnan tu-

loksena päätöksenteossa tai muissa prosesseissa hyödynnettäväksi. Reflektoita-

essa kyselyn vastauksia teoriassa esitettyyn voidaan todeta, että vaikka pääosa 

vastaajista tunnistikin jollain tasolla yhteyden tiedon ja toiminnan välillä, vain harva 

vastaajista painotti tiedon merkitystä toiminnan kannalta keskeisenä voimavarana. 

Ainoastaan kahdessa vastauksessa voidaan tiedon toimintaperusteisuuden todeta 

ilmenevän selkeästi teoriaa vahvistavalla tavalla. 
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4.1.2. Tietoprosessit 

 

Tiedon tuottaminen Maasotakoululla on keskeisimmältä osin pitkälti säänneltyä. 

Toiminnan kannalta keskeisin tieto tuotetaan pääsääntöisesti asiakirjoiksi. Tuotta-

mista ohjaavat usein ennalta määritetyt rakenteet, jotka on muodostettu esimerkiksi 

organisaatio- tai toimialalähtöisesti tai perustuvat vakiintuneisiin asiakirjalajikohtai-

siin ”runkoihin”. Tuottamisvastuut yhtyvät usein yksilöiden tehtävänkuvauksissa ja 

organisaatioiden työjärjestyksessä määritettyihin vastuisiin. Asiantuntijuus ei kuiten-

kaan aina kohtaa tehtävänkuvauksissa määritettyjen osaamisvaatimusten kanssa, 

josta saattaa aiheutua haasteita tiedon laadulle ja etenkin luotettavuudelle. Usean 

tiedon tuottajan tapauksissa tiedon tuottaminen on pääasiassa johdettua ja koordi-

noitua, mutta itse tuottaminen tapahtuu usein yksilöllisesti siiloutuneena. Tuottamis-

aikataulua ohjaa vuosikello, jota rytmittää ennen kaikkea toiminnan ja resurssien 

suunnittelun ja seurannan aikamääreet ja johtamisen kokousrytmi, mutta myös ydin-

toiminnan toteutusaikataulu. Tiedon tuottaminen on luonteeltaan ulkoisesti ja en-

nalta määritettyyn tarpeeseen perustuvaa ja rutiininomaista. Yllättäen ja itse tunnis-

tettuun tarpeeseen perustuvaa tiedon tuottamista on huomattavasti vähemmän. 

Edellä mainittujen erityispiirteitten takia ei tiedon tuottamista suunniteltaessa usein-

kaan määritetä ja toteutettaessa juurikaan painoteta tiedon tulevaa käyttötarkoi-

tusta. Tämä johtaa helposti siihen, että tuotetun tiedon käyttöarvo jää olemassa ole-

vaa tarvetta alhaisemmaksi. Merkittävimpänä syynä tähän on, ettei Maasotakoulun 

prosesseja ole kuvattu. Tällöin myöskään toiminnan toteutuakseen edellyttämää ja 

toiminnan tuloksena syntyvää tietoa ei ole kyetty määrittämään.   

 

Maasotakoulussa tiedon taltioimiseen käytössä olevat tietotekniset ratkaisut ovat 

toimivia, luotettavia ja pääasiassa helppokäyttöisiä. Ne ovat myös hankittuun käyt-

tötarkoitukseensa keskimäärin hyvin soveltuvia ja riittävän nykyaikaisia. Käyttäjät 

pystyvät taltioimaan hallussaan olevan tiedon useilla eri tavoilla. Tiedostokoko tai 

käyttöoikeudet eivät muodosta merkittäviä rajoitteita taltioimiselle. Tiedostomuoto-

jen osalta tietojärjestelmät tukevat tyypillisimpiä ja vastaavat riittävän hyvin tarpee-

seen. Tietoa myös taltioidaan säännöllisesti ja kokonaisuudessaan Maasotakoulun 

tietoaineistoa voidaankin luonnehtia laajaksi ja nopeasti laajentuvaksi. Yltäkylläisten 

mahdollisuuksien varjopuoleksi on kuitenkin muodostunut taltioidun tiedon 
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löydettävyyden heikkeneminen. Suurimpana syynä tähän on se, ettei Maasotakou-

lulla ole tiedon taltiointiin liittyvää ohjeistusta. Ohjeistuksen puutteen seurauksena 

tietoa taltioitaessa ei kyetä noudattamaan yhtenäisiä käytäntöjä esimerkiksi tiedon 

taltiointisijainnin määrittämisessä, metatietojen kirjaamisessa tai tiedostojen nimeä-

misessä. Myöskään epärelevantin tietoaineiston poistamiseen ja muuhun tietoai-

neistojen ylläpitoon ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Tiedon taltiointiin liittyvien me-

nettelytapojen ollessa lähes rajoituksetta yksilöllisesti päätettävissä on Maasotakou-

lussa ajauduttu tilanteeseen, jossa tietoaineiston eheys on kärsinyt merkittävästi ja 

sen seurauksena olennaisen ja ajantasaisen tiedon löydettävyys erittäin suuresta ja 

yhä kasvavasta tietoaineistosta heikentyy jatkuvasti.    

 

Maasotakoulun runsasta tietomäärää välitetään sekä puheella että taltioidussa 

muodossa monipuolista keinovalikoimaa käyttäen. Vakiintuneet kokouskäytännöt 

sekä monipuoliset tietojärjestelmät mahdollistavat tiedon jakamisen vaivattomasti ja 

nopeasti. Tietotekniset ratkaisut on luottamuksellisuusluokitellun tiedon käsittelyyn 

tarkoitettuja tietojärjestelmiä lukuun ottamatta rakennettu siten, että tiedon jakami-

sessa ollaan pääosin ajasta tai sijainnista riippumattomia. Järjestelmät toimivat pää-

sääntöisesti luotettavasti ja ovat riittävän helppokäyttöisiä. Henkilöstön tekninen 

osaaminen on riittävää ja suhtautuminen tiedon jakamiseen avointa, mutta kuitenkin 

tiedon luottamuksellisuusnäkökulmat hyvin tiedostavaa. Edellytykset tiedon jakami-

selle ovat siten mitä parhaimmat. Maasotakoulun haasteeksi tiedon jakamisessa on 

kuitenkin muodostunut jaetun tiedon määrästä ja laadusta aiheutuvat seurannais-

vaikutukset. Tietoa jaetaan liikaa ”hyvä tietää” -periaatteella miettimättä riittävästi 

vastaanottajan todellista tarvetta tiedolle. Vastaanottajalta kuluu tällöin paljon aikaa 

jo pelkästään suuren tietomäärän käsittelyyn, josta joissakin tapauksissa suuri osa 

voi osoittautua vastaanottajalleen täysin tarpeettomaksi. Tietoa jaetaan myös liikaa 

välittämällä sitä eteenpäin postikonttorin omaisesti alkuperäismuodossaan. Vas-

taanottajalta kuluu tällöin tarpeettomasti aikaa analysoidessaan, mihin toimenpitei-

siin hänen vastaanottamansa tiedon perusteella oletetaan ja tulisi mahdollisesti ryh-

tyä. Vastausten perusteella syntyy vahva mielikuva, että tiedon jakamista ohjaavat 

liikaa nopeus- ja kattavuusvaatimukset. Ne lienevät alun perin yksilöiden omiin ole-

tuksiin perustuvia mutta ajan myötä organisaatiokulttuurin omaiseksi kirjoittamatto-

maksi toimintatavaksi kehittyneitä. Tiedon jakamisessa ei haluta profiloitua tietoa 
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panttaavaksi ja tiedosta ”vääriä” tulkintoja tekeväksi. Sen välttämiseksi mieluummin 

välitetään paljon tietoa monille sellaisenaan. 

 

Tiedon hyödyntäminen Maasotakoulussa kohdistuu suunnitteluun, organisointiin, 

päätöksentekoon, toimeenpanoon, tilanneymmärryksen muodostamiseen ja arvi-

ointiin. Lähestymistapa johtamisen ja ohjaamisen kyvykkyyksien näkökulmasta ko-

konaisvaltainen. Myös toiminnan kehittämisessä olemassa olevan tiedon hyödyntä-

misellä on keskeinen rooli. Tiedon hyödyntämisen perusedellytys, tiedon saatavuus, 

on Maasotakoulun selkeä vahvuus. Sen sijaan olennaisen tiedon löytäminen tehok-

kaasti hyödynnettäväksi, useaan eri paikkaan ilman järjestelmällistä menettelytapaa 

taltioidusta ja suodattamatta laajalle vastaanottajajoukolle monipuolista keinovali-

koimaa käyttäen jaetusta suuresta tietomäärästä, vaatii ajan lisäksi ennen kaikkea 

ymmärrystä organisaation kokonaistoiminnasta. Maasotakoulun henkilöstöllä tulee 

olla nykyistä selkeämpi ymmärrys siitä, millaista tietoa oman työtehtävän toteutta-

minen edellyttää ja mistä tietoa on saatavilla sekä millaista tietoa oman työskentelyn 

tuloksena syntyy ja ketkä sitä tarvitsevat. Näiden vaatimusten täyttymisen edellytys 

on selkeä tehtävänkuvaus, jossa työn sisältö on sidottu vahvasti organisaation toi-

mintaan myös tietonäkökulma huomioiden. Toisaalta henkilöstön on ymmärrettävä 

nykyistä paremmin, mikä on heidän roolinsa osana kokonaisuutta. Tämän ominai-

suuden kehittymisen perusedellytys on, että organisaatioiden työjärjestykset ovat 

toimintakeskeisesti laadittuja. Lisäksi työjärjestyksistä tulisi ilmetä myös keskeisim-

mät toimintaan liittyvät tietokokonaisuudet ja niiden liittymäpinnat muihin organisaa-

tioihin. Edellä mainittu on mahdollista kuitenkin vasta silloin, kun Maasotakoulun 

ydin- ja tukitoiminta on kuvattu.  

 

Tarkasteltaessa Maasotakoulun tietoprosesseihin liittyviä tutkimustuloksia teorian 

valossa rajoittuvat ne Heisigin (2009, 8) määrittämistä kuudesta tietoprosessista 

neljään. Tiedon tuottamisessa korostuvat asiakirjalähtöisyys, rakennekeskeisyys, 

tehtävävastuullisuus ja aikataulusidonnaisuus. Tiedon taltioimiseksi Maasotakou-

lulla erittäin monipuoliset mahdollisuudet mutta riittämätön ohjeistus. Tietoa ei pan-

tata vaan sitä jaetaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti ilman valtapyrkimyksiä mutta 

liian usein ilman tarveharkintaa. Tiedon hyödyntäminen koetaan ennen kaikkea joh-

tamista tukevana tietotoimintona. Näiden neljän tietoprosessin nykytilan ja 
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kehittämisvaran voidaan tulosten perusteella arvioida olevan kutakuinkin samanta-

soinen. Tästä näkökulmasta kokonaisuutta voidaan pitää tasapainoisena. Tiedon 

tunnistamisen ja hankkimisen rajautuminen tarkastelun ulkopuolelle on luonnollisen 

seuraus tutkimustiedon keräämisessä käytetyn kyselylomakkeen rakenteesta. Sa-

masta syystä ei myöskään tarkasteltujen neljän tietoprosessin keskinäisistä paino-

tuksista voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä.  

 

Tarkasteltaessa tietoprosesseihin liittyviä tuloksia puolestaan tietojohtamisen teo-

reettisen GPO-VM® -viitekehykseen (Heisig 2009, 4-31) sisältyvän tietokerroksen 

näkökulmasta jää empirian ja teorian yhteys heikoksi. Prosessien omistajat tarkas-

televat vastauksissaan kutakin tietoprosessia pääasiassa itsenäisenä kokonaisuu-

tena.  Tämän seurauksena teorian painottamat tietoprosessien liittäminen osaksi 

organisaation tehtäviä ja integrointi liiketoimintaprosesseihin sekä tietoprosessien 

kytkeytyminen toisiinsa eivät nouse vastauksissa suoranaisesti esille.      

 

4.1.3. Tietojohtamisen käytännöt 

 

Maasotakoulun henkilöstön ammattitaitoa voidaan luonnehtia keskimäärin korkea-

tasoiseksi. Ymmärrys kokonaistoiminnasta ja omasta roolista osana sitä on yleisesti 

hyvä. Valmius hyödyntää toiminnan apuna työtehtävistä suoriutumisen näkökul-

masta välttämättömiä tietojärjestelmiä ja muita välineitä on pääsääntöisesti riittä-

vällä tasolla. Asennoituminen työntekoon on pyyteetöntä, suhtautuminen työtove-

reihin arvostavaa ja sitoutuminen organisaatioon vahvaa. Osaamisen kehittämisen 

perustana toimivien Puolustusvoimien koulutusjärjestelmän kattavine perus-, jatko- 

ja täydennyskoulutusvaihtoehtoineen ja suunnitelmallisen henkilöstön kokemus-

pääoman kehittämisen voidaan yleisellä tasolla arvioida vastaavan Maasotakoulun 

toiminnan tarpeisiin. Kohdentamalla ammattitaito- ja asennetarkastelu tietokes-

keiseksi on merkittäviä kehittämismahdollisuuksia kuitenkin tunnistettavissa. Tie-

toon liittyvään osaamiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tehtäväsidonnaista kou-

lutusta järjestettäessä tehtävässä tarvittavan tai sen toteuttamisen seurauksena 

syntyvän tiedon tarkastelu jää usein toteutumatta. Perehdyttäminen organisaation 

toimintaan tapahtuu usein toimijakeskeisesti, jolloin ymmärrys organisaation koko-

naistoiminnasta ja toimintatavoista sekä niihin liittyvistä tietokäytännöistä jää usein 
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puutteelliseksi. Harvoin myöskään tietojärjestelmien käyttöä opetetaan toiminta-

sidonnaisesti, vaan lähestymistapa on pääasiassa käyttötekniikkalähtöinen. Tie-

tonäkökulmasta puutteellisen osaamisen taustalla on perusteiden puuttuminen niin 

tiedosta, tietoprosesseista kuin tietojohtamisen käytännöistäkin. Pelkkä näiden asi-

oiden määrittely ja kuvaaminen ei kuitenkaan itsessään takaa osaamisen kehitty-

mistä. Sitä on tuettava järjestämällä tarvittavaa koulusta ja siitä voi varmistua toden-

tamalla osaaminen. 

 

Maasotakoulun johtaminen perustuu Puolustusvoimien yhteisiin johtamis- ja ohjaus-

malleihin. Ihmisten johtamisessa noudatetaan syväjohtamisen periaatteita. Organi-

saatioiden johtamisessa painottuvat operatiivisen johtamisen ja tulosohjauksen käy-

tännöt. Toiminnan ohjaus perustuu prosessi- ja toimialaohjaukseen. Esimiesten val-

miudet ihmisten johtamiseen ovat keskimäärin korkeatasoiset. Johtaminen on ko-

mentajakeskeistä ja kohdistuu linjaesikuntaorganisaatiorakenteen määrittämiin alai-

siin. Vertaamalla Maasotakoulun organisaatiorakennetta ja prosessikarttaa keske-

nään voidaan todeta, ettei Maasotakoulun organisaatiota ei ole muodostettu puh-

taasti toimintalähtöisesti. Tämän seurauksena toiminnan ohjausvastuut eivät yhdy 

ihmisten ja organisaatioiden johtamisvastuisiin. Tässä ristiriitaisessa tilanteessa 

Maasotakoulussa on syntynyt epätasapainoinen asetelma, jossa toimijakeskeinen 

(organisaatio) lähestymistapa on lähes poikkeuksetta toimintakeskeistä (prosessit) 

vallitsevampi. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että asioiden tarkastelu erilaisissa 

päätöksenteko- ja tiedonvaihtotilaisuuksissa toteutetaan usein vain organisaatioläh-

töisesti toimintakeskeisen lähestymistavan jäädessä tarkastelun ulkopuolelle. Karri-

koiden voidaan todeta, että Maasotakoululla on hyvä tietoisuus siitä kuka mitäkin on 

tehnyt ja paljonko siihen on kulunut resursseja. Sen sijaan tietoisuudessa siitä, mitä 

toiminnalla on saavutettu ja paljonko se on edellyttänyt resursseja, on paljon kehit-

tämismahdollisuuksia. Juurisyy asetelman taustalla on se, että vaikka työjärjestyk-

sissä ja tehtävänkuvauksissa on määritetty toimijoille tehtävät, on itse toiminnan ku-

vaaminen ja siihen liittyvien vastuiden ja mittareiden määrittäminen jäänyt varsin 

karkealle tasolle. Tietonäkökulmasta asetelma on haastava. Tarpeellisen tiedon, tie-

don käsittelyn periaatteiden ja tietojohtamisen käytäntöjen määritteleminen pelkäs-

tään organisaatiolähtöisesti työjärjestysten ja tehtävänkuvausten pohjalta vain ko-

rostaisi ja pahentaisi tunnistettua epäkohtaa. 
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Maasotakoulun tietojärjestelmät ovat tiedon käsittelyn näkökulmasta tarkoituksen-

mukaiset. Järjestelmiä on paljon ja ne ovat nopeita, luotettavia ja pääosin helppo-

käyttöisiä. Niistä saatavan lisäarvon voidaan arvioida olevan kiistaton. Järjestelmien 

ominaisuudet ovat monipuoliset, mutta niiden hyödyntäminen on muun muassa tie-

tämättömyydestä ja osaamattomuudesta johtuen vajavaista. Tietojärjestelmien kes-

kinäinen yhteen toimivuus on puutteellista ja tiedon siirto järjestelmien välillä edel-

lyttää usein käyttäjältä teknisiä toimenpiteitä. Tiedonhaun toiminnallisuuksia pide-

tään toimimattomina, mutta negatiivisten kokemuksen taustalla vaikuttanevat usein 

myös käyttäjien tiedon taltiointi- tai hakuvaiheessa osaamattomuuttaan tekemät 

puutteelliset määrittelyt. Maasotakoulun itsensä mahdollisuudet vaikuttaa käytös-

sään olevien tietojärjestelmien ominaisuuksiin ovat erittäin vähäiset. Tietojärjestel-

mien kehittäminen toteutetaan puolustusvoimallisina kehittämishankkeina, joiden 

käyttöönottovaiheessa järjestelmät jalkautetaan hallintoyksiköiden käyttöön. Tämä 

tosiasia tiedostaen Maasotakoulussa tulisikin tietojärjestelmien osalta keskittyä hyö-

dyntämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti käytössä olevien 

järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia sekä toteuttamaan mahdollisimman enna-

koiden uusien tietojärjestelmien käyttöönottoon ja vanhoista tietojärjestelmistä luo-

pumiseen liittyvät valmistelutoimenpiteet. Käytännön toimina tämä voisi sisältää esi-

merkiksi tietojärjestelmien käyttötarkoituksen ja -tapausten määrittelyn, käyttöohjei-

den laatimisen sekä koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen.  

 

Maasotakoulu on organisoitu linjaesikuntaorganisaatioksi. Organisaation osille ja 

pääosalle sen henkilöstöstä on aiemmin tässä luvussa kuvatuista syistä tyypillistä, 

että kokonaistyöpanos jakautuu usean prosessien kesken. Kyselytulosten mukaan 

nykyistä toimintalähtöisempi ja prosessityöskentelyä paremmin tukeva organisaa-

tiomalli nähdään tiedon käsittelyn näkökulmasta tavoiteltavana. Vaikka organisaati-

onhallinta Puolustusvoimissa toteutetaankin pitkälti Pääesikunnan ohjaamana, on 

Maasotakoululla merkittävä mahdollisuus myös itse vaikuttaa rakenteisiinsa. Mikäli 

ambitiotasoksi asetetaan nykyistä toimintalähtöisempi organisoitumismalli, ajaudu-

taan väistämättä pitkähkökestoiseen mutta perusteelliseen kehittämisprojektiin. To-

dettaessa nykyrakenteen vastaavan lopulta riittävän hyvin myös toiminnan vaati-

muksiin, on kehittämisen painopiste tarkoituksenmukaisinta luoda prosessien 
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merkityksen vahvistamiseen ja prosessin omistajien vastuun kasvattamiseen. Tämä 

keveämpikin valinta johtaa väistämättä perustavaa laatua oleviin tarkasteluihin lin-

jaesimiehen ja prosessinomistajan välisestä dynamiikasta. Asiat ovat kuitenkin täl-

löin ainakin pääosin ratkaistavissa Maasotakoulussa paikallisesti. 

 

Toiminnan mittaaminen Maasotakoulussa on hyvin vaihtelevaa. Selkeästi vahvin 

mittaamiskulttuuri on koulutusprosessissa, jossa osaamistavoitteiden mukaisten 

tieto- ja taitotasojen saavuttamista mitataan erilaisten osaamisnäyttöjen ja palaute-

kyselyjen avulla. Jossain määrin mittaamista tapahtuu myös valmiusprosessissa, 

jota palvelemaan on rakennettu suorituskyvyn käytettävyyden arviointimenettely. 

Muiden prosessien osalta mittaamista voidaan luonnehtia vähäiseksi. Suurin syy 

mittaamisen nykytilaan lienee jo edellä todetut vajeet toiminnan kuvauksissa. Kun 

toimintaa siihen liittyvine syötteineen, tuotteineen ja vastuineen ei ole kuvattu, on 

validien mittareiden laatiminen toiminnan tuloksille erittäin haasteellista. Maasota-

koulun suurimmat kehittymismahdollisuudet mittaamisen osalta liittyvätkin ensisijai-

sesti toiminnan kuvaamiseen ja siihen liittyvän mittariston määrittämiseen ja käyt-

töönottoon. Tiedon mittaamista ei kuitenkaan tulee pitää kehitystyön lähtökohtana 

tai itsetarkoituksena. Kuitenkin siltä osin, kun toiminnan tuloksena syntyy tietoa, on 

myös sille kyettävä määrittelemään luotettavat ja tarkoituksenmukaiset laadulliset 

tai määrälliset mittarit. Haluttaessa ulottaa mittaaminen koskemaan myös Maasota-

koulun tietoprosesseja, tulee myös menettelytavat tiedon luomiseen, taltiointiin, ja-

kamiseen ja hyödyntämiseen ensin määrittää. Menettelytapojen toimivuuden mit-

taamiseen sopivat hyvin esimerkiksi erilaiset kyselyt, joissa käyttäjät kokemuksiinsa 

perustuen arvioivat määritettyjen toimintatapojen soveltuvuutta tarpeisiinsa. 

 

Maasotakoulun organisaatiokulttuuri pohjautuu sotilasorganisaatiolle ominaisella 

tavalla vahvasti arvoihin ja perinteisiin. Maasotakoulun nykyiset arvot eivät ole risti-

riidassa tietojohtamisen käytäntöjen kanssa, vaikka eivät suoranaisesti niihin koh-

distukaan. Isänmaallisuutta, ammattitaitoa, yhteistyökykyä ja luotettavuutta voidaan 

laajoina kokonaisuuksina tarkastella perustellusti myös tietonäkökulmasta ja kytkeä 

esimerkiksi tietoprosesseihin kaiken muun toiminnan tavoin. Nähtäessä tarpeel-

liseksi vahvistaa tiedon merkitystä osana Maasotakoulun toiminnan arvoperustaa, 

on tarve tunnistettava ja tunnustettava Maasotakoulun itsearviointiin sisältyvien 
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arvokeskustelujen kautta. Mikäli tietoperustaisuutta itsessään ei koettaisikaan Maa-

sotakoulun toiminnan ydinarvona, tulee valittuja arvoja kuvattaessa ottaa huomioon 

myös niiden suhde tietoon. Luontevimmin tämä on sisällytettävissä arvojen ilmene-

misen määrittelyihin.  

 

Tarkasteltaessa Maasotakoulun tietojohtamisen käytäntöihin liittyviä tutkimustulok-

sia teorian valossa, on Heisigin (2009, 8) määrittämistä neljästä näkökulmasta kaikki 

selkeästi tunnistettavissa. Teorian tavoin myös empiriassa painottuivat ihmislähtöi-

set tekijät. Henkilöstön korkea ammattitaito ja hyvä työmoraali sekä esimiesten joh-

tamisvalmiudet yhdessä selkeän arvopohjan kanssa edesauttavat myös tietojohta-

misen päämäärien saavuttamista. Organisatoristen tekijöiden näkökulmasta keskei-

simmän kehittämismahdollisuuden muodostaa toimintakeskeisyyden vahvistami-

nen. Teknologiatekijöistä tärkeimpänä nousee kiistatta esille tietojärjestelmät ja nii-

den tarjoamat erinomaiset mahdollisuudet tietokeskeisen toiminnan lisäämiselle. 

Johtamisprosessitekijöistä painottuu kyselylomakkeen ohjaamana mittaaminen 

strategiatekijöiden ja tavoitteellisuuden noustessa vastauksissa esille vain epäsuo-

rasti. Kokonaisuudessaan tutkimustuloksien voidaan kattavuusnäkökulmasta arvi-

oida vahvistavan teoriassa esitettyä, vaikka käytäntöjen lähestyminen toteutuukin 

teoriaan verrattuna poikkeavaa jaottelua käyttäen. Samalla on tarpeen todeta kyse-

lylomakkeen rakenteen itsessään jo ohjaavan asian kokonaisvaltaiseen tarkaste-

luun.       

 

Tietojohtamisen teoreettisen GPO-VM® -viitekehykseen (Heisig 2009, 4-31) sisäl-

tyvän mahdollistajakerroksen teoriaperusta painottaa tasapainoista tekijöiden koko-

naisuutta. Tutkimustulosten perusteella on mahdotonta luotettavasti arvioida Maa-

sotakoulun tietojohtamisen käytäntöjen välistä tasapainoa. Sen sijaan vastausten 

perusteella kyetään kattavasti kaikkien tietojohtamisen käytäntöjen osalta määrittä-

mään nykytilan vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tällä edesautetaan merkittävästi 

teoriassa korostettua edellytysten luomista menestyksekkäälle ja kestävälle tieto-

johtamiselle.  
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 Kehittämistoimenpidesuositukset Maasotakoululle 
 

Keräämänsä tutkimusaineiston ja siitä tekemänsä nykytila- ja kehittämismahdolli-

suusanalyysin perusteella tutkija suosittaa Maasotakoululla toteutettavaksi seuraa-

vat toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi tietoperusteisemmaksi: 

1. Toiminnan kuvaaminen 

2. Tietopääoman määrittäminen 

3. Tietoprosessikuvausten laatiminen 

4. Tietojohtamisen käytäntöjen vahvistaminen 

 

Toimenpiteillä on saavutettavissa seuraavat hyödyt: 

1. Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisääntyminen 

2. Ymmärrys toiminnan kannalta välttämättömästä tiedosta ja sen arvosta 

3. Tiedon tehokas hyödyntäminen toiminnassa ja sen johtamisessa 

4. Tietokeskeisen toimintavan vakiintuminen jokapäiväiseksi käytännöksi  

 

 

Kuva 10. Suositellut kehittämistoimenpiteet hyötyineen. 
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4.2.1. Suositus 1: Toiminnan kuvaaminen 

 

Maasotakoulun toiminnan kuvaamisen tavoitteena on luoda edellytykset toiminnan 

tuloksellisuuden kehittämiselle ja sen vaikuttavuuden lisäämiselle. Kuvausten avulla 

kyetään jäsentämään tehtävinä määritettyä kokonaisuutta helpommin hahmotetta-

vaksi, selkeyttämään toimijoiden vastuita, havaitsemaan toiminnan kannalta olen-

naiset toiminnot, tunnistamaan kriittiset resurssit sekä löytämään mahdollisuuksia 

toiminnan kehittämiselle. Syntynyttä aineistoa voidaan hyödyntää myös muun mu-

assa henkilöstön perehdyttämisessä ja ajattelutavan muokkaamisessa toimintakes-

keisemmäksi sekä esittelyissä asiakkaille ja sidosryhmille. Toiminnan kuvaamisella 

rakennetaan perusta Maasotakoulun tietojohtamiselle. 

 

Toiminnan määrittelyn tuloksena syntyvistä prosessikohtaisista toimintamalleista ja 

prosessin kulku- kuvauksista on ilmettävä selkeästi ja yksiselitteisesti toiminnan tar-

koitus, siihen sisältyvät toiminnot liittymäpintoineen, tarvittavat syötteet ja syntyvät 

tuotteet sekä mittarit, vastuut ja liittyminen muihin prosesseihin. Kuvaustapana on 

suositeltavaa käyttää julkisen hallinnon suosituksessa määritettyjä menettelyjä, joi-

den tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien 

kuvaamista (JHS 152, 1). Työkaluna on tarkoituksenmukaista käyttää Puolustusvoi-

missa käytössä olevaa ARIS- ohjelmistoa.  

 

4.2.2. Suositus 2: Tietopääoman määrittäminen 

 

Tietopääoman määrittämisen tavoitteena on tunnistaa Maasotakoulun toiminnan 

näkökulmasta keskeiset aineettomat resurssit sekä ymmärtää niiden arvo ja välttä-

mättömyys menestymiselle. Kartoituksen avulla kyetään tunnistamaan toimintaan 

sisältyvät tietovirrat eri prosessien välillä, päätöksenteon kannalta keskeisimmät tie-

toelementit ja tiedon vaikutus toiminnan tuloksiin. Määrittelytyöllä lisätään henkilös-

tön ymmärrystä tiedon yhä kasvavasta merkityksestä omassa työtehtävässä ja 

Maasotakoulun toiminnassa.  Kartoituksen tuloksena syntyvällä tietoaineistolla luo-

daan myös perusteet tietoprosessikuvausten laatimiselle. 
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Toiminnan tietoperusteisuuden varmistamiseksi tulee Maasotakoulun ydin- ja tuki-

prosesseihin määrittää niihin sisältyvissä toiminnoissa tarvittava ja toimintojen seu-

rauksena syntyvä tieto. Tiedon määrittelyyn on tarkoituksenmukaista sisällyttää ai-

nakin tiedon käyttötarkoitus, lähde ja/tai kohde, keskeisin sisältö tai rakenne sekä 

mahdolliset muut tiedon yksilöintiin liittyvät kuvaukset. Toiminnassa syntyvän tiedon 

osalta on määritettävä tiedon omistajuus. Myös toiminnassa tarvittavan ulkopuoli-

sen tiedon osalta omistajuus on selvitettävä. Määrittelyn tuloksena syntyvä tietoai-

neisto on tarkoituksenmukaista taltioida tietokannaksi, joka tukee aineiston jatkokä-

sittelyä. 

 

4.2.3. Suositus 3: Tietoprosessikuvausten laatiminen 

 

Tietoprosessien kuvaamisen tavoitteena on mahdollistaa tiedon tehokas hyödyntä-

minen Maasotakoulun toiminnassa ja sen johtamisessa. Kuvauksilla selkeytetään 

ja yhdenmukaistetaan Maasotakoulun toiminnan kannalta merkityksellisen tietoai-

neiston käsittelyyn liittyvät toimintatavat. Samalla luodaan edellytykset tiedon käsit-

telyn kehittämiselle tietoyhteiskunnan työelämätaitojen edellyttämälle tasolle, tiedon 

hyödyntämiselle päätöksenteon perustana sekä Maasotakoulun johdon tahtotilan 

mukaiselle jatkuvalle parantamiselle. Tavoitteen saavuttamista tukee oleellisesti se, 

että tietoaineisto on määritetty toimintasidonnaisesti ja kytketty liiketoimintaproses-

seihin. 

 

Tietoprosessien kuvaamisessa määritetään tiedon tuottamis-, taltioimis-, jakamis- 

ja hyödyntämismenettelyt. Tiedon tuottamisen osalta keskeisiä määriteltäviä asioita 

ovat tuottamisvastuut ja -tavat sekä käytettävät järjestelmät. Tiedon taltioimisen 

määrittelyistä on ilmettävä ainakin tiedon muotoon, sijaintiin sekä meta- ja tunniste-

tietoihin liittyvät menettelytavat, joilla lisätään merkittävästi myös tiedon löydettä-

vyyttä. Tiedon jakamisen osalta on tarpeen kiinnittää huomiota ainakin tiedon tarvit-

sijoiden määrittämiseen ja tiedon jalostamiseen sitä edelleen välitettäessä. Tiedon 

hyödyntämiseen liittyvissä määrittelyissä keskeistä on kuvata ainakin tiedon rooli 

päätöksenteossa ja johtamisen muilla osa-alueilla. Tietoprosessikuvaukset ja niihin 

liittyvät menettelytavat on tarkoituksenmukaista laatia organisaation toimintaa 
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ohjaavaksi asiakirjaksi ja taltioida normitietokantaan. Toimintatapojen jalkauttami-

seen tulee panostaa koulutuksen, kannustuksen ja valvonnan keinoin.   

 

4.2.4. Suositus 4: Tietojohtamisen käytäntöjen vahvistaminen 

 

Hyvätkään menettelytapakuvaukset ja muut määrittelyt eivät itsessään riitä tietojoh-

tamisen jalkautumiseen. Tietojohtamisen käytäntöjen vahvistamisen tavoitteena on 

vakiinnuttaa tietokeskeinen lähestymistapa osaksi Maasotakoulun jokapäiväistä toi-

mintaa. Tämä mahdollistetaan hyödyntämällä määrätietoisesti käytäntöihin sisälty-

vien osa-alueiden keinovalikoimaa. Tavoite saavutettaessa tietojohtaminen ei ole 

irrallinen, pakonomainen ja ohimenevä ”ismi”, vaan onnistuneesti integroitu luon-

teva osa toimintaa ja sen johtamista tukevaa kokonaisuutta.  

 

Tavoitteen saavuttamiseksi henkilöstön ymmärrys tiedon merkityksestä toiminalle 

ja osaaminen tiedon käsittelyssä on varmistettava. Keinoina tähän parhaiten sovel-

tuvat nykyisen henkilöstön täydennyskouluttaminen ja uuden henkilöstön perehdyt-

täminen. Johtamisen on kaikilla toiminnan tasoilla oltava tietomyönteistä. Johtamis-

otteen on oltava henkilöstöä tietotyöhön kannustavaa, mutta samalla on myös vaa-

dittava määritettyjen menettelytapojen noudattamista. Tiedon käsittelyyn tarkoitet-

tujen erilaisten järjestelmien käyttötarkoitukset ja -tapaukset on määritettävä ja tie-

tojärjestelmien käyttäjiä on tuettava selkein käyttöohjeistuksin. Organisointinäkökul-

masta keskeisintä on selkeyttää prosessinomistajien asemaa ja vahvistaa heidän 

vastuutaan toiminnasta ja siihen kiinteästi liittyvästä tiedosta. Vastuumäärittely on 

ulotettava työjärjestyksiin ja tehtäväkuvauksiin. Toiminnan tuloksesta on aina kyet-

tävä varmistumaan. Myös toiminnan tuloksena syntyvälle tiedolle on luotava mitta-

risto, jonka käyttö on systematisoitava ja tulokset raportoitava säännöllisesti. Kaiken 

edellä mainitun onnistunut toteutuminen johtaa lopulta tietoa arvostavaan organi-

saatiokulttuuriin. Siksi tietoperustaisuutta ei tulisikaan määritellä organisaation ar-

voksi kuin aikaisintaan silloin, kun se todennetusti ilmenee Maasotakoulun ja sen 

henkilöstön toiminnassa. 
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4.2.5. Näkemyksiä kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta 

 

Tietopääoman luotettavan määrittämisen edellytys on toiminnan järjestelmällinen 

kuvaaminen. Toisaalta taas tietoprosessien kuvaaminen on mahdollista vasta tie-

dettäessä kohteena olevan tietoaineiston koostumus. Tietojohtamisen käytännöt 

ovat puolestaan vahvasti tiedon käsittelyn toiminnallisuuksia mahdollistavia ja edel-

lyttävät siten tietoprosessikuvauksia kohdentuakseen tarkoituksenmukaisesti. 

Edellä kuvatusta johtuen toimenpiteiden toteuttaminen on tarkoituksenmukaista vai-

heittain numerojärjestyksessä. 

 

Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ei edellytä suoraa taloudellista investointia. 

Kehittämistyö on toteuttavissa virkatyönä kohdentamalla olemassa olevia henkilös-

töresursseja uudelleen. Kehittämistoimenpiteiden edellyttämään työmäärään vai-

kuttaa oleellisesti tarkkuus, jolla Maasotakoulun prosessit kuvataan. Tällä on suora 

vaikutus myös tiedon ja tietoprosessien kuvausmahdollisuuksiin ja siten kehittämis-

toimenpiteistä saatavaan hyötyyn. Toisin sanoen ulotettaessa prosessikuvaukset 

työnkulkukaavio- tasolle, kyetään tietopääoma yksilöimään tarkasti ja määrittämään 

sen käsittelyyn liittyvät tietoprosessit tarkemmin ja tarkoituksenmukaisemmin kuin 

tarkasteltaessa toimintaa karkealla prosessikartta- tasolla. Tämä edellyttää kuiten-

kin erittäin suurta työmäärää laajalta henkilöstöjoukolta. Suositeltavinta on toteuttaa 

kehittämistoimenpideketju kokonaisuudessaan pääprosessitasolla ja saada siten 

luotua tietojohtamisen perusta Maasotakoulussa. Kehittämisprojektista ja kehitty-

neestä toiminnasta saatavien kokemusten perusteella voidaan myöhemmin arvioida 

saavutetut hyödyt ja tarvittaessa laajentaa toimenpiteet pienempiin toiminnan koko-

naisuuksiin jo luotuun perustaan tukeutuen.    

 

Kehittämistoimenpiteiden onnistunut toimeenpano edellyttää johdon voimakasta 

tahtotilaa ja kehittämiseen osallistuvan henkilöstön sitoutumista. Tämä on mahdol-

lista vain silloin, kun kehittämisestä saatavat hyödyt sekä tunnistetaan että tunnus-

tetaan organisaatiossa. Tunnistaminen edellyttää, että kehittämistoimenpiteille on 

olemassa selkeä päämäärämäärä ja tavoitteet perusteluineen. Tunnustaminen puo-

lestaan edellyttää, että kehittämistoimenpiteistä saatava hyöty kannustaa 
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hakeutumaan pois henkilökohtaiselta mukavuusalueelta ja ponnistelemaan tavoit-

teiden mukaisesti.  

 

Kehittämisprojektille on tarkoituksenmukaista nimetä johtaja, joka toimii suoraan 

Maasotakoulun johtajan alaisuudessa. Hän laatii kehittämiseen liittyvät suunnitel-

mat, johtaa käynnissä olevat toimenpiteet sekä seuraa ja arvioi toteutumista. Kehit-

tämisen ohjaus on tarkoituksenmukaista toteuttaa säännöllisesti järjestettävissä 

Maasotakoulun johtoryhmän kokouksissa, joihin myös pääprosessien omistajat 

osallistuvat.  

 

Kehittämistyön edellyttämästä tietojohtamisen substanssiosaamisesta on varmis-

tuttava. Tarvittaessa riittämättömäksi tunnistettua osaamista voidaan kehittää esi-

merkiksi tukeutumalla LUT-yliopiston koulutustarjontaan tai sitä voidaan siirtää 

Maasotakoulun ulkopuolelta Puolustusvoimien henkilöstöpolitiikan mahdollista-

missa puitteissa. Muilta osin työ on toteutettavissa osana oman toiminnan kehittä-

mistä nykyjärjestelyin. Avainasemassa ovat Maasotakoulun prosessinomistajat, joi-

den vastuulle prosessikohtainen kehittäminen on tarkoituksenmukaisinta antaa.    

 

 Yhteenveto 
 

Tämä tutkimus oli luonteeltaan perustutkimus. Se tuotti liiketoimintaprosessien, tie-

don, tietotoprosessien ja tietojohtamisen käytäntöjen näkökulmista toteutettujen tar-

kastelujen avulla kattavan yleiskuvan Maasotakoulun tietojohtamisen nykytilasta ja 

kehittämismahdollisuuksista.  

 

Maasotakoulun tehtävät on selkeästi määritetty sen työjärjestyksessä. Niiden pe-

rusteella on nimetty toiminnan perustan muodostavat pääprosessit ja niihin sisälty-

vät osaprosessit. Prosesseista on laadittu prosessikartta ja niille on määritetty omis-

tajat. Prosessin omistajien yleiset tehtävät on kuvattu ja sisällytetty työjärjestykseen. 

Prosessien sisällöstä ei kuitenkaan ole laadittu vahvistettuja kuvauksia. Prosessien 

syötteet, tulokset, toiminnot, mittarit, osallistujat ja muut toiminnan kannalta oleelli-

set toiminnan osatekijät ovat määrittämättä. Lähestyttäessä tietojohtamista tässä 

tutkimuksessa valitulla tavalla on tilanne erittäin haasteellinen, koska 
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liiketoimintaprosessien kuvaamisen puutteet estävät myös toiminnan edellyttävän 

ja sen tuloksena syntyvän tiedon luotettavan määrittelyn. Tietojohtamisen ytimen 

voidaan tästä näkökulmasta tarkasteltuna luonnehtia olevan hauras. 

 

Maasotakoulun keskeisin tietoperusta on vahvasti eksplisiittinen. Hiljaistakin tietoa 

on luonnollisesti runsaasti, mutta sitä ei koeta toiminnan kannalta yhtä merkittä-

väksi. Arvokkaimmaksi koettu tieto on dokumentoitu pääasiassa asiakirjoiksi, jotka 

on taltioitu asianhallintajärjestelmään normeina sekä toimeenpanoon liittyvinä suun-

nitelmina, käskyinä ja seurantaraportteina. Tietopääomanäkökulmasta tarkastel-

tuna Maasotakoulussa korostuvat tiedon rakennepääomaan liittyvät osa-alueet, ku-

ten toiminta, työilmapiiri, arvot ja organisaatiokulttuuri. Suhdepääoman ja etenkin 

inhimillisen pääoman merkitys koetaan vähäisempänä. Hierarkkisesta näkökul-

masta tarkasteltuna toimintaan liittyvä tieto esitetään usein kontekstisidonnaisesti 

informaatio- ja tietämyskerroksiin sijoittuvina kuvauksina. Kirjattujen perustelujen 

puutteesta johtuvat kollektiivisen ymmärryksen vajeet vaikuttanevat väistämättä ne-

gatiivisesti myös Maasotakoulun toiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Tietovarantonäkökulmasta avaintieto on vahvasti organisatorista. Kuitenkin erityi-

sesti tietoa tuotettaessa sen yksilösidonnaisuus ja epävirallisuus korostuvat. Maa-

sotakoulun toiminnan kannalta keskeistä tietoa ei ole määritetty.  

 

Tiedon tuottamisessa Maasotakoululla korostuvat asiakirjalähtöisyys, rakennekes-

keisyys, tehtävävastuullisuus ja aikataulusidonnaisuus. Tiedon tuottaminen on luon-

teeltaan ulkoisesti ohjattua, ennalta määritettyyn tarpeeseen perustuvaa ja rutiinin-

omaista. Yllättäen ja itse tunnistettuun tarpeeseen perustuvaa tiedon tuottamista on 

huomattavasti vähemmän. Tiedon taltioimiseksi Maasotakoululla on erittäin moni-

puoliset mahdollisuudet. Taltiointia tukevat tietojärjestelmät ovat toimivia, luotettavia 

ja pääasiassa helppokäyttöisiä. Tiedon taltiointiin liittyvien yhtenäisten käytäntöjen 

puuttuminen heikentää kuitenkin koko ajan olennaisen ja ajantasaisen tiedon löy-

dettävyyttä erittäin suuresta ja yhä kasvavasta tietoaineistosta. Maasotakoulussa 

tietoa jaetaan runsaasti. Tiedonjakokulttuuri on avoin, mutta tietoturvallisuus- ja tie-

tosuojanäkökulmat huomioiva. Tietoa jaetaan kuitenkin liian usein miettimättä riittä-

västi vastaanottajan todellista tarvetta sille. Tietoa myös välitetään tarpeettoman 

paljon sellaisenaan ilman rikastamista. Vastaanottajien työpanosta kohdentuu liikaa 
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tarpeettomaksi myöhemmin osoittautuvan ja jalostamattoman tiedon käsittelyyn. 

Tiedon hyödyntämisen Maasotakoulussa koetaan painottuvan ennen kaikkea joh-

tamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen toimin-

nassa edellyttäisi toiminnan ja siihen liittyvän tiedon nykyistä tarkempaa määrittelyä. 

Maasotakoululla ei ole tietoprosessikäytänteitä määrittävää ja yhtenäistävää tiedon-

hallinnan toimintamallia.      

 

Maasotakoulun henkilöstön ammatillinen osaaminen on korkeatasoista, asennoitu-

minen työntekoon pyyteetöntä, suhtautuminen työtovereihin arvostavaa ja sitoutu-

minen organisaatioon vahvaa. Henkilöstön tehtävissään tarvitsemaan tai sen seu-

rauksena syntyvään tietoon ei osaamista kehitettäessä kuitenkaan juurikaan kiinni-

tetä huomiota. Tietoperusteista palkitsemista ei esiinny. Maasotakoulun esimiesten 

valmiudet ihmisten johtamiseen ovat keskimäärin korkeatasoiset. Ihmisten johtami-

sen sijasta merkittävämmäksi haasteeksi muodostuukin tietonäkökulmasta varsin 

pelkistetysti määritetty toiminnan ohjauksen kokonaisuus. Johtamisen ja ohjauksen 

kehittäminen toimintakeskeisemmäksi tuleekin tunnistaa keskeisenä tietojohtamista 

vahvistavana mahdollisuutena. Maasotakoulun tietojärjestelmät ovat tiedon käsitte-

lyn näkökulmasta tarkoituksenmukaisia, ja niistä saatava lisäarvo on kiistaton. Tie-

tojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia tulisi pyrkiä hyödyntämään vieläkin tarkoi-

tuksenmukaisemmin ja tehokkaammin. Uusien tietojärjestelmien käyttöönotossa on 

ennakoiden määritettävä niiden tuki tietojohtamiselle. Maasotakoulu toimii linja-

esikuntaorganisaatiossa, jossa organisaation osille ja pääosalle henkilöstöstä on 

tyypillistä kokonaistyöpanoksen jakautuminen usean prosessien kesken. Tutkimuk-

sen perusteella nykyistä toimintalähtöisempi ja prosessityöskentelyä paremmin tu-

keva organisoitumistapa olisi tietojohtamisen näkökulmasta tavoiteltavampi. Toi-

minnan mittaaminen Maasotakoulussa on hyvin vaihtelevaa ja painottuu koulutuk-

sen pääprosessiin.  Maasotakoulun suurimmat kehittymismahdollisuudet mittaami-

sen osalta liittyvät ensisijaisesti toiminnan kuvaamiseen ja siihen liittyvän mittariston 

määrittämiseen ja käyttöönottoon. Vasta tämän toteutumisen jälkeen on tarkoituk-

senmukaista tarkastella mittaamisen ulottamista tietoon. Maasotakoulun organisaa-

tiokulttuuri pohjautuu sotilasorganisaatiolle ominaisella tavalla vahvasti arvoihin ja 

perinteisiin. Maasotakoulun nykyiset arvot eivät ole ristiriidassa tietojohtamisen 



90 
 

käytäntöjen kanssa, vaikka eivät suoranaisesti niihin kohdistukaan. Arvojen ilmene-

mistä kuvattaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös niiden suhde tietoon.  

 

Tutkimuksessaan tutkija päätyy suosittelemaan Maasotakoululle neljä toimenpi-

dettä tietojohtamisen kehittämiseksi: 

1. Toiminnan kuvaaminen (tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi). 

2. Tietopääoman määrittäminen (ymmärryksen muodostamiseksi toiminnan kan-

nalta välttämättömästä tiedosta ja sen arvosta). 

3. Tietoprosessikuvausten laatiminen (tiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi toimin-

nassa ja sen johtamisessa). 

4. Tietojohtamisen käytäntöjen vahvistaminen (tietokeskeisen toimintavan vakiintu-

miseksi jokapäiväiseksi käytännöksi). 

 

 Tutkijan reflektointia tutkimusmatkastaan  
 

4.4.1. Tutkimuksen toteutuminen ja riskienhallinta 

 
Tutkimus toteutettiin viidessä vaiheessa.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa (06-09/2018) tutkimus suunniteltiin. Suunnittelun tulok-

sena syntyi tutkimusraportin johdanto. Vaiheeseen sisältyvät ohjauspisteet olivat ai-

heanalyysin esittely 20.8.2018 ja tutkimussuunnitelman esittely 28.9.2018. 

 

Toisessa vaiheessa (10/2018-02/2019) painopiste luotiin tutkimuksen teoreettiseen 

perustaan. Lisäksi valmisteltiin kolmannen vaiheen toteutus viimeistelemällä (kään-

tämällä) kyselylomake ja määrittämällä vastaajat. Työskentelyn lopputuloksena syn-

tyi tutkimusraportin teorialuku. Vaiheen ohjauspiste oli kirjallisuuskatsauksen esit-

tely 7.2.2019. 

 

Kolmannessa vaiheessa (03-05/2019) kerättiin ja käsiteltiin tutkimusaineisto. Jo 

aiemmin (marraskuu 2018) valmennettiin vastaajat Maasotakoulun laajennetun joh-

toryhmän kokouksessa. Maalis-huhtikuussa heille toimitettiin kyselylomakkeet ja 



91 
 

heiltä kerättiin tutkimusaineisto sähköpostitse. Lopuksi (toukokuu) käsiteltiin ja ana-

lysoitiin tutkimusaineisto. Lopputuloksena syntyi tutkimusraportin empirialuku. 

 

Neljännessä vaiheessa (06-07/2019) tehtiin tuloksista johtopäätökset. Työskente-

lyssä määritettiin tietojohtamisen nykytila ja sen kehittämismahdollisuudet kohdeor-

ganisaatiossa sekä laadittiin toimenpidesuositukset perusteluineen. Vaiheen tuotok-

sena syntyi tutkimusraportin johtopäätösluku. Vaiheeseen sisältyvä ohjauspiste oli 

käsikirjoituksen esittely 9.7.2019. 

 

Viidennessä vaiheessa (08/2019) viimeisteltiin tutkimusraportti. Viimeistelyyn sisäl-

tyi asiasisällön ja kieliasun tarkistus. Vaiheen päätteeksi työ palautettiin arvioitavaksi 

25.8.2019.   

 

Kuva 11. Tutkimusaikataulu ohjauspisteineen. 

 

Tutkimusta suunnitellessaan tutkija tunnisti siihen sisältyvän seuraavat riskit: 

1. Tutkijan siirto työtehtävään toiselle paikkakunnalle kesken tutkimusprosessin 

2. Oman työtehtävän sisältämän työmäärän yllättävä kasvaminen 

3. Kyselytutkimuksen vastausten määrän jääminen vaatimattomaksi 

4. Kyselytutkimuksen vastausten laadun jääminen vaatimattomaksi 

 

Riskien toteutumisen todennäköisyys, vaikutukset toteutuessaan sekä ennakoivat 

toimenpiteet on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Riskianalyysi.  

 

 

Tutkija toteutti ensimmäiseen riskiin liittyvää YT- menettelytoimenpidettä lukuun ot-

tamatta määrittämänsä ennakoivat toimenpiteet. Niistä huolimatta kaksi ensim-

mäistä riskiä toteutuivat.  

 

Tutkija siirrettiin uuteen työtehtävään Pääkaupunkiseudulle 1.6.2019. Hän sai tiedon 

siirrosta yli kolme kuukautta ennen siirtoajankohtaa ja pystyi ennakoimaan muutok-

sen tutkimuksessaan. Keskeisimpänä toimenpiteenä tutkija kokosi, käsitteli ja kirjasi 

tutkimusaineiston tutkimusraporttiin työskennellessään vielä Maasotakoululla. Ris-

kin toteutumisella ei ollut haitallisia seurannaisvaikutuksia. 

 

Syksyllä 2018 tutkija tunnisti kokonaiskuormituksensa muodostuneen työn, opiske-

lun ja kotiasioiden yhteisvaikutuksesta kohtuuttomaksi. Tilannetta voidaan kansan-

kielellä luonnehtia siten, että kuljettimelle kertyneen ruuhkan takia hihnan pyörintä 

oli oleellisesti hidastunut. Tutkija päätti keskeyttää tutkimuksen lokakuussa 2018 ja 

palasi käytännössä takaisin sen äärelle maaliskuussa 2019. Keskeytyksen seuran-

naisvaikutuksena tutkimus valmistui noin puoli vuotta alun perin suunniteltua myö-

hemmin. Tutkimuksen viivästyminen ei vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin. Tutkimus-

kohteena toimineet prosessin omistajat eivät vaihtuneet suunnitellun ja toteutuneen 

aineistonkeruun välissä.  
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4.4.2. Tutkimuksen hyödyllisyys ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Vaikka suosituksia sisältävän tutkimuksen todellinen arvo punnitaan vasta toteutet-

tujen kehittämistoimenpiteiden jälkeen, ovat tästä tutkimuksesta joka tapauksessa 

jo nyt hyötyneet ennen kaikkea tutkimuskohde ja tutkija. Tutkimuskohteeksi valitun 

Maasotakoulun tutkimukseen osallistuneen henkilöstön osaaminen tietojohtami-

sesta ja sen merkityksestä kehittyi ja heidän ymmärrykseksensä tietopääomasta, 

tietoprosesseista ja tietojohtamista tukevista käytännöistä yhtenäistyi tutkimuksen 

empiirisen osion aikana. Tutkimusraportin perusteella Maasotakoulu kykenee muo-

dostamaan omien prosessinomistajiensa kattavaan näkemykseen perustuvan mi-

näkuvan oman organisaationsa tietojohtamisen tilasta vahvuuksineen ja heikkouk-

sineen. Tutkimukseen sisällytetyt perustellut ja konkreettiset toimenpidesuositukset 

avaavat suoraan toimeenpantavissa olevia mahdollisuuksia kehittää Maasotakou-

lun toimintaa johdon toimintatavaksi määrittämän jatkuvan parantamisen hengessä.  

 

Tutkijalle tutkimusmatka oli ensisijaisesti osaamista kehittävä. Tietojohtamisen 

aluksi vaikeasti hahmotettavissa olevasta ilmiöstä muodostui tutkimusprojektin ede-

tessä loogisempi, jäsentyneempi ja kokonaisvaltaisempi kokonaisuus. Ymmärrys 

tietojohtamisen erilaista lähestymistavoista ja painotuksista lisääntyi. Tutkimuskoh-

teena toimineesta organisaatiosta avautui uusia puolia tarkasteltaessa sitä aiemmin 

totuttuun verrattuna poikkeavasta näkökulmasta. Tutkimusmenetelmäosaaminen 

sekä vahvistui että monipuolistui. Myös tutkimuksen suunnittelu- ja toteutuskyky ke-

hittyivät. Osaamisen kehittymisen lisäksi myös itsetuntemus syveni tutkimusprojek-

tin aikana.  

 

Tutkimus vahvisti osaltaan myös tohtori Heisigin tietojohtamisen tutkimuskokonai-

suutta ja antoi uutta tietoa tutkimusmenetelmän soveltuvuudesta. Tutkimusraportin 

pohjalta on mahdollista arvioida esimerkiksi menetelmän soveltuvuutta kansainväli-

siin käyttötarkoituksiin Saksan ulkopuolella tai asevoimien kaltaisten julkisen sekto-

rin toimijoiden tutkimukseen. Tutkimustulosten integrointi Heisigin aikaisempiin tut-

kimustuloksiin edistää puolestaan tutkimusaineistokokonaisuuden luotettavuutta ja 

vahvistaa osaltaan tietojohtamisen kehittämisen tieteellistä perustaa.  
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Nähtäessä tarpeelliseksi tutkia myös muiden Puolustusvoimien hallintoyksiköiden 

tietojohtamisen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia yleisellä tasolla on tutkimus 

menetelmänäkökulmasta toistettavissa sellaisenaan missä tahansa muussakin 

joukko-osastossa. Näillä tutkimuksilla kyetään tuottamaan arvokasta vertailutietoa 

ja niiden tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi parhaiden käytänteiden vahvista-

misessa ja toimipaikkakohtaisten toimintatapojen yhtenäistämisessä. Tutkimusta 

voidaan myöskin skaalata vertikaalisesti, jolloin vastaavaa perustietoa voidaan tuot-

taa Maavoimista, Puolustusvoimista tai koko puolustushallinnosta. Vaihtoehtoisesti 

tutkimus voidaan kohdista johonkin jo nyt tutkimuksen kohteena olleeseen Maaso-

takoulun ydinprosessiin ja tuottaa perusteita sen edelleen kehittämiselle. 

 

Tutkimus voidaan myöskin toistaa Maasotakoulussa. Tämä on kuitenkin tarkoituk-

senmukaista vasta sen jälkeen, kun Maasotakoulussa on määrätietoisesti ja tavoit-

teellisesti toimeenpantu kehittämistoimenpiteitä tutkimuksen viitekehykseen sisälty-

vien osatekijöiden osalta ja kun kehittämistoimenpiteet ovat jalkautuneet osaksi or-

ganisaation jokapäiväistä toimintaa. Tällaisella toistettavalla tutkimuksella kyettäi-

siin arvioimaan esimerkiksi tämän tutkimuksen tulosten hyödyllisyys ja kehittämis-

toimenpiteiden onnistuneisuus.     
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OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS 

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14 
Laatimispäivämäärä: 25.2.2019  
 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kauppatieteen maisterin tutkintoon sisäl-
tyvän pro gradu- tutkielman tekeminen. Tutkielman aiheena on ”Tietojohtami-
nen Maasotakoulussa – Nykytila ja kehittämismahdollisuudet”. Tutkimuskoh-
teina käytetään Maasotakoulun prosesseja ja tiedon lähteinä prosessin omis-
tajia.  

 
Tutkimusrekisterin tietosisältö 
 

Tutkimuksessa sinusta kerätään seuraavat henkilötiedot: etunimi ja sukunimi. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.   
 
Tietolähteet 

 
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.  

 
Tietojen siirto tai luovuttaminen ulkopuolelle 

 
Kerättyjä henkilötietoja käsittelevät ainoastaan tutkija ja kaksi tutkimuksen oh-
jaajaa. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta korkeakoulun ulkopuolelle.  

 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen / Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Kerättyä tietoa säilytetään ja käsitellään ainoastaan tutkijan henkilökohtaisella 
tietokoneella, johon on pääsy ainoastaan tutkijalla. Tutkija poistaa suorat tun-
nistetiedot ja anonymisoi aineiston sen analysoinnin yhteydessä.  
 

Tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 
Tutkija säilyttää keräämänsä aineiston 3 vuotta tutkimuksen päättymisen jäl-
keen. Aineistoa ei arkistoida.  

 
Automatisoitu päätöksenteko  
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Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 
 
Rekisteröidyn oikeudet  

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötie-
tojen 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 tietolainsäädäntöä. 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oi-
keudet: 
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen 

poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun 
mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimus-
tarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistami-
seen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä 

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
Tutkimusrekisterin tiedot 

 
Rekisterin nimi: ”Tietojohtaminen Maasotakoulussa – Nykytila ja kehittämis-
mahdollisuudet”- tutkimus 
Tutkimuksen tyyppi: Kertatutkimus 
Tutkimuksen kesto: 31.8.2019 saakka 
Henkilötietojen säilyttäminen: Kolme vuotta tutkimuksen päättymisestä 

 
Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot 

 
Petteri Korvala, 0299462700, petteri.korvala@mil.fi 
Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilö ovat sama henkilö. 

 
Tutkimuksen suorittajat 

 
Tutkija: Petteri Korvala 
Tutkimuksen ohjaaja: Henri Hussinki 
Tutkimuksen ohjaaja: Aino Kianto
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SUOSTUMUSLOMAKE 

 

Opinnäytetyön nimi: Tietojohtaminen Maasotakoulussa – Nykytila ja kehittä-

mismahdollisuudet 

Opinnäytetyön tekijä: Petteri Korvala 

 

 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään tutkimuk-

seen.  

 

Lisäksi annan suostumukseni henkilötietojeni keräämiseen opinnäytetyöhön laa-

dinnassa syntyvään tutkimusrekisteriin. Minua on informoitu henkilötietojen käsitte-

lystä tutkimuksen yhteydessä.  

 

 

_______________________________   

Aika ja paikka       

 

 

_______________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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KYSELYLOMAKE 

 

Tietojohtaminen Maasotakoulussa – Nykytila ja kehittämismahdollisuudet 

 

 

VASTAAJAN PERUSTIEDOT 

Vastaajan etu- ja sukunimi  

Vastuulla oleva prosessi  

 

Tällä kyselyllä kartoitetaan tietonäkökulmasta vastuullasi olevan toiminnan (omistamasi 

prosessin) nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia. Aihetta tarkastellaan tiedon, tietopro-

sessien ja tietojohtamisen käytäntöjen kautta. Kysely sisältää kolme osiota.  

On tärkeää, että kaikissa osioissa tarkastelet asiaa vain oman prosessisi osalta. 
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OSIO I: TIETO 

Tässä osiossa määritetään vastuullasi olevassa toiminnassa (omistamassasi prosessissa) 

tarvittavat keskeisimmät tiedot sekä niiden sisältö ja sijainti organisaatiossa. 

 

1. Mitkä ovat vastuullasi olevassa toiminnassa (omistamassasi prosessissa) tar-
vittavat tärkeimmät tiedot? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

2. Mitä osakokonaisuuksia ne sisältävät (erittele mahdollisimman tarkasti)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

3. Kenen (yksilöt/organisaatiot/yhteisöt) hallussa tieto on? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

4. Mihin asiakirjoihin tieto on dokumentoitu? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

5. Missä elektronisissa tietovarannoissa tieto on taltioituna? 

Kirjoita vastauksesi tähän 
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OSIO II: TIETOPROSESSIT 

Tässä osioissa kuvataan osiossa I määrittelemiesi tietojen tuottamiseen, taltioimiseen, ja-

kamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät menettelytavat ja arvioidaan niiden vahvuuksia ja ke-

hittämistarpeita. 

II A. Tiedon tuottaminen 

 

6. Miten vastuullasi olevassa toiminnassa (omistamassasi prosessissa) tarvitta-
vaa tietoa tuotetaan (menettelytavat ja välineet)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

7. Mikä on arviosi tiedon tuottamisen kehittämistarpeesta? 

Ei tarvetta Jonkin verran tarvetta Paljon tarvetta 

Rastita valintasi Rastita valintasi Rastita valintasi 

 

8. Mitkä ovat perustelusi edellisen kohdan arviollesi? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

9. Mitkä ovat tiedon tuottamisen vahvuudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

10. Mikä tekisi näistä vahvuuksista yleisesti hyväksytyn menettelytavan (hyvä 
käytänne)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

11. Mitkä ovat tiedon tuottamisen heikkoudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

12. Mitkä ovat heikkouksien taustalla olevat syyt? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

13. Miten kehittäisit tiedon tuottamista? 

Kirjoita vastauksesi tähän 
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II B. Tiedon taltioiminen 

 

14. Miten vastuullasi olevassa toiminnassa (omistamassasi prosessissa) tarvitta-
vaa tietoa taltioidaan (menettelytavat ja välineet)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

15. Mikä on arviosi tiedon taltioimisen kehittämistarpeesta? 

Ei tarvetta Jonkin verran tarvetta Paljon tarvetta 

Rastita valintasi Rastita valintasi Rastita valintasi 

 

16. Mitkä ovat perustelusi edellisen kohdan arviollesi? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

17. Mitkä ovat tiedon taltioimisen vahvuudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

18. Mikä tekisi näistä vahvuuksista yleisesti hyväksytyn menettelytavan (hyvä 
käytänne)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

19. Mitkä ovat tiedon taltioimisen heikkoudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

20. Mitkä ovat heikkouksien taustalla olevat syyt? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

21. Miten kehittäisit tiedon taltioimista? 

Kirjoita vastauksesi tähän 
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II C. Tiedon jakaminen 

 

22. Miten vastuullasi olevassa toiminnassa (omistamassasi prosessissa) tarvitta-
vaa tietoa jaetaan (menettelytavat ja välineet)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

23. Mikä on arviosi tiedon jakamisen kehittämistarpeesta? 

Ei tarvetta Jonkin verran tarvetta Paljon tarvetta 

Rastita valintasi Rastita valintasi Rastita valintasi 

 

24. Mitkä ovat perustelusi edellisen kohdan arviollesi? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

25. Mitkä ovat tiedon jakamisen vahvuudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

26. Mikä tekisi näistä vahvuuksista yleisesti hyväksytyn menettelytavan (hyvä 
käytänne)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

27. Mitkä ovat tiedon jakamisen heikkoudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

28. Mitkä ovat heikkouksien taustalla olevat syyt? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

29. Miten kehittäisit tiedon jakamista? 

Kirjoita vastauksesi tähän 
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II D. Tiedon hyödyntäminen 

 

30. Miten vastuullasi olevassa toiminnassa (omistamassasi prosessissa) tarvitta-
vaa tietoa hyödynnetään (menettelytavat ja välineet)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

31. Mikä on arviosi tiedon hyödyntämisen kehittämistarpeesta? 

Ei tarvetta Jonkin verran tarvetta Paljon tarvetta 

Rastita valintasi Rastita valintasi Rastita valintasi 

 

32. Mitkä ovat perustelusi edellisen kohdan arviollesi? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

33. Mitkä ovat tiedon hyödyntämisen vahvuudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

34. Mikä tekisi näistä vahvuuksista yleisesti hyväksytyn menettelytavan (hyvä 
käytänne)? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

35. Mitkä ovat tiedon hyödyntämisen heikkoudet? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

36. Mitkä ovat heikkouksien taustalla olevat syyt? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

37. Miten kehittäisit tiedon hyödyntämistä? 

Kirjoita vastauksesi tähän 
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OSIO III: TIETOJOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT 

Tässä osiossa arvioidaan tiedon käsittelyn (tiedon tuottaminen – tiedon taltioiminen – tie-

don jakaminen – tiedon hyödyntäminen) näkökulmasta henkilöstöön, johtamiseen, tietojär-

jestelmiin, organisaatioon, mittaamiseen ja organisaatiokulttuuriin liittyviä kehittämismah-

dollisuuksia. 

 III A. Henkilöstö 

 

38. Millaiset henkilöstön taidot edistäisivät tiedon käsittelyä? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

39. Miten kehittäisit henkilöstön nykyisiä taitoja tästä näkökulmasta? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

40. Millaiset henkilöstöön liittyvät kannustimet edistäisivät tiedon käsittelyä? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

41. Miten kehittäisit nykyisiä kannustimia tästä näkökulmasta? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

III B. Johtaminen 

 

42. Millaiset johtamistavat edistäisivät tiedon käsittelyä? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

  

43. Miten kehittäisit nykyisiä johtamistapoja tästä näkökulmasta? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

III C. Tietojärjestelmät 

 

44. Millaiset tietojärjestelmät edistäisivät tiedon käsittelyä? 

Kirjoita vastauksesi tähän 
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45. Miten kehittäisit nykyisiä tietojärjestelmiä tästä näkökulmasta? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

III D. Organisaatio 

 

46. Millaiset organisaatiorakenteet sekä työjärjestykset ja tehtävänkuvaukset edis-
täisivät tiedon käsittelyä? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

47. Miten kehittäisit nykyisiä organisaatiorakenteita sekä työjärjestyksiä ja tehtä-
vänkuvauksia tästä näkökulmasta? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

III E. Mittaaminen 

 

48. Millaiset mittarit edistäisivät tiedon käsittelyä? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

49. Miten kehittäisit nykyisiä mittareita tästä näkökulmasta? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

III F. Organisaatiokulttuuri 

 

50. Millaiset organisaation arvot edistäisivät tiedon käsittelyä?  

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

51. Miten kehittäisit nykyisiä arvoja tästä näkökulmasta? 

Kirjoita vastauksesi tähän 

 

Lämmin kiitos vaivannäöstäsi!  

Palautathan täyttämäsi kyselylomakkeen sekä allekirjoittamasi ja skannaamasi 

suostumuksen sähköpostiosoitteeseen petteri.korvala@mil.fi 22.3.2019 mennessä 

mailto:petteri.korvala@mil.fi

