
1 

 

 

 

 
Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto 

School of Business and Management 

Tietojohtaminen ja johtajuus 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Jaana Iivanainen 
 

JULKISORGANISAATION TIETOPÄÄOMA 
 
Pro Gradu-tutkielma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Työn 1. tarkastaja: Professori Aino Kianto 
 
Työn 2. tarkastaja: Tutkijatohtori Henri Hussinki 



2 

 

 

 

TIIVISTELMÄ  
 
 
Tekijä:   Jaana Iivanainen 
 
Tutkielman nimi:  Julkisorganisaation tietopääoma 
 
Tiedekunta:  School of Business and Management  
 
Maisteri-ohjelma:  Tietojohtaminen ja johtajuus  
 
Vuosi:   2019  
 
Pro gradu -tutkielma:  Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  

99 sivua, 12 kuvaa, 6 taulukkoa, 3 liitettä  
 
Tarkastajat:  Professori Aino Kianto  

Tutkijatohtori Henri Hussinki  
 
Hakusanat:   tietopääoma, julkisorganisaatio, tietojohtaminen, julkinen 

sektori, aineeton pääoma, julkinen hallinto 
 
 
 
Tieto ja osaaminen sekä kyky niiden hyödyntämiseen ovat strategisesti tärkeitä me-

nestystekijöitä organisaatioille. Tietopääoma muodostaa yhä suuremman osan yri-

tysten arvosta, ja erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa tietopääoma muodostaa 

pääosan sen tärkeimmistä resursseista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

mistä koostuu julkisorganisaation tärkein tietopääoma.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jonka empiirisen osan ai-

neisto kerättiin haastattelemalla yhden julkisorganisaation operatiivista ja ylintä joh-

toa sekä tutkimalla organisaatiossa aikaisemmin tehtyjä kyselyjä. 

 

Tutkimus osoitti, että julkisorganisaation tärkeimmän tietopääoman muodostavat in-

himillisen-, suhde- ja rakenteellisten resurssien kokonaisuus ja niiden välinen vuo-

rovaikutus. Erityisesti inhimillisten resurssien ja suhderesurssien osuus tietopää-

omasta on suuri. Niillä on myös eri resursseista merkittävin keskinäinen vuorovai-

kutussuhde.  
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Knowledge and know-how, as well as the ability to utilize them, are strategically 

important success factors for organizations. Knowledge capital is a growing part of 

the value of organizations, and especially in expert organizations, knowledge capital 

represents a major part of its most important resources. The main purpose of this 

research was to find out what constitutes the most important knowledge capital of a 

public organization 

 

The research was conducted as a qualitative case study. The empirical part of the 

study was collected by interviewing the operational and senior management of one 

public organization and by examining past surveys of the organization. 

 

This research indicated that the most important knowledge capital of a public organ-

ization is the combination of human, relational and structural resources and the in-

teraction between them. In particular, human and relational resources account for a 

large share of knowledge capital. They also have the most significant interaction 

between resources. 
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1 JOHDANTO 

”Hallituskin toivoo tietoon perustuvia päätöksiä – ajoittain” 

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 13.10.2019 

 

Tieto ja osaaminen sekä kyky niiden hyödyntämiseen ovat strategisesti tärkeitä me-

nestystekijöitä yrityksille, organisaatioille ja valtioille.  Tietopääomaa hyödyntämällä 

voidaan tuottaa arvoa asiakkaille ja varmistaa organisaatioiden kilpailukyky. Tällä 

hetkellä tietopääoma muodostaa suurimman osan monien yritysten markkina-ar-

vosta, ja erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa tietopääoma muodostaa pääosan 

organisaation tärkeimmistä resursseista. (Andriessen 2004, 4-6; Lönnqvist et al. 

2005, 60-63; Kianto 2018; Kianto et al. 2018). 

 

Teknologian kehitys, digitalisaatio ja globalisaatio vaikuttavat organisaatioiden toi-

mintaympäristöön tehden siitä jatkuvasti muuttuvan ja yhä vaikeammin ennustetta-

van. Samalla käytettävissä olevan tiedon määrä moninkertaistuu. Toimintaympäris-

tön muutos edellyttää myös julkisorganisaatioilta ketteryyttä ja muutoskyvykkyyttä, 

mikäli ne haluavat pysyä kilpailukykyisinä. Muutoskyvykkyys vaatii päätöksien tu-

eksi sekä tämän hetkistä, että tulevaisuuden ennakointiin suuntautunutta tietoa. 

Koska tiedon määrä on valtava, on organisaatioiden kyettävä erottamaan siitä oman 

toimintansa ja strategiansa kannalta olennainen tieto. Organisaatioiden haastetta 

pysyä kilpailukykyisinä lisää tiedon dynaaminen luonne. Tietoa on hankittava, tuo-

tettava, jaettava ja käytettävä koko ajan, koska sekä tieto, että sen tarve muuttuvat 

jatkuvasti. 

 

Tietopääomasta (knowledge assets, knowledge capital) käytetään useita rinnakkai-

sia termejä kuten aineeton pääoma, osaamispääoma, älyllinen pääoma (intellectual 

capital) ja aineeton varallisuus (intangibles) (Lönnqvist, A. et al. 2005, 18; Kianto 

2007, 343). Tässä työssä käytettävä käsite tietopääoma kattaa kaikki nämä termit 

ja niiden sisältämät osin erilaisetkin ominaisuudet. Tietopääomaa on määritelty mo-

nella tavalla. Edvinssonin ja Sullivanin (1996, 358) tiivistetyn määritelmän mukaan 
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se on tietoa, joka voidaan muuttaa arvoksi. Lönnqvistin mukaan tietopääomalla ”tar-

koitetaan niitä organisaation ei-fyysisiä asioita, jotka tuottavat hyötyä tulevaisuu-

dessa.”  Joten: tietopääoma ”muodostuu ei-fyysistä arvonlähteistä, jotka liittyvät 

työntekijöiden kyvykkyyksiin, organisaation resursseihin ja toimintatapoihin sekä si-

dosryhmäsuhteisiin”. (Lönnqvist A. et al. 2005, 18). 

 

Tietopääoman katsotaan useimmiten koostuvan kolmesta erilaisesta osatekijästä: 

inhimillisestä -, rakenteellisesta - ja suhdepääomasta. Tietopääoma eroaa aineelli-

sesta pääomasta monin tavoin, mutta eroja on esimerkiksi niiden omistajuudessa, 

arvon määrityksessä ja konkreettisuudessa. Tietopääoma on usein vaikeasti havait-

tavaa ja hajallaan organisaatiossa, joten se on tuotava näkyvin johtamalla sitä. Tie-

topääoman johtamisen avaintekijät ovat tiedon tunnistaminen, arvioiminen, rapor-

tointi ja kehittäminen. Tarkoituksena on helpottaa ymmärrystä ja päätöksentekoa. 

Tietopääoman johtaminen tapahtuu strategisella tasolla resurssien ja toiminnan ar-

vioimisena ja ohjaamisena sekä operatiivisella tasolla resurssien ja toiminnan käy-

tännön kehittämisenä.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

 

Tietopääoma ei ole omana tutkimusalanaan kovin vanha, sillä ensimmäiset tieto-

pääomaa koskevat tutkimukset ovat 1980- ja 1990-luvuilta. Koska tietopääoman tut-

kimuksella on monitieteellinen tausta, se tarjoaa monenlaisia tutkimusnäkökulmia, 

ja tutkimusjulkaisujen määrä onkin ollut voimakkaassa kasvussa 2000-luvulla. Mo-

net tietopääomaan liittyvät tutkimukset käsittelevät yritysten tai organisaatioiden uu-

distumiskykyä, uudistumiskyvyn mallintamista ja mittaamista, osaamisen kehittä-

mistä tai sen johtamista, tietopääoman arvonmääritystä sekä tietopääoman liitty-

mistä yritysten kilpailukykyyn. Suomalaisista väitöskirjatason tutkimuksista tietopää-

omaan liittyen voidaan mainita ensimmäiset Lönnqvistin Aineettomien menestyste-

kijöiden mittaaminen (Measurement of Intangible Success Factors: Case Studies 

on the Design, Implementation and Use of Measures 2004) ja Pöyhösen Organi-

saation uudistumiskyvyn mallintaminen ja mittaaminen (Modelling and measuring 
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organizational renewal capability 2004) sekä myöhemmistä Kujansivun Aineetto-

man pääoman johtaminen (Intellectual capital management 2008).  

 

Dumayn, Gurthierin ja Puntillon (2015, 268) mukaan julkisorganisaatiot ovat yksi 

vähiten tutkittu alue tietopääoman osalta. Suomessakin suuri osa tietopääomaa 

koskevista tutkimuksista keskittyy yrityksiä koskevaan tietopääomaan ja sen johta-

miseen, julkisorganisaatioiden osalta tutkitaan kuntien organisaatioita tai julkisia lii-

kelaitoksia ja yliopistoja, mutta valtionhallinnon julkisorganisaatioiden osalta tutki-

muksia on vähemmän. Näistä voidaan mainita Ville Ronkaisen diplomityö (2018, 

Lappeenrannan Teknillinen yliopisto, Tuotantotalous): Tietopääoman mittaaminen 

ja johtaminen julkisessa organisaatiossa, jossa teorian avulla löydettiin malli tieto-

pääoman mittaamiseksi päätöksenteon apuna. Tutkittava organisaatio oli Puolus-

tusvoimat. Väitöskirjassaan Aineettoman pääoman hyödyntäminen poliisin johtami-

sessa - Tutkimus Oulun alueen paikallispoliisin henkilöstön kokemuksista aineetto-

man pääoman hyödyntämisestä poliisin rakenneuudistuksen aikana (2012, Tampe-

reen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu) Hannu Mensonen käsittelee aineettoman pää-

oman hyödyntämistä Oulun alueen paikallispoliisin johtamisessa vuonna 2008 al-

kaneessa poliisin rakenneuudistuksessa eli näkökulmana on tietopääoma muutos-

johtamisessa.  

 
Strategisen johtamisen kannalta ainakin ylimmällä johdolla olisi oltava selkeä käsi-

tys organisaation käytettävissä olevista resursseista ja niiden laadusta. Tämä mah-

dollistaa sekä nykyhetken johtamisen, että auttaa ennakoimaan tulevaisuuden tar-

peita. Myös julkishallinnon osalta on valtakunnan tasolla havahduttu tiedon merki-

tyksen ja tietopääoman tunnistamisen tarpeeseen, mutta organisaatiotasolla tämä 

näkyy valitettavan vähän. Tiedon ja tietojohtamisen avulla pyritään muun muassa 

tehostamaan julkisen sektorin tuottavuutta, mutta myös lisäämään julkishallinnon 

avoimuutta, kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tietoon perustuvaa päätök-

sentekoa. Tästä esimerkkeinä ovat Rinteen hallituksen ensi vuodelle hyväksymät 

strategisen tutkimuksen painopisteet ja teema-alueet, joita ovat muun muassa tie-

don lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko sekä Valtiovarainministeriön koos-

tama keskustelupaperi Tavoite 2025 – Kohti ihmiskeskeistä, tehokasta ja turvallista 
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julkista hallintoa. Siinä on kartoitettu tulevissa julkisorganisaatioiden kehityshank-

keissa huomioon otettavia toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia orga-

nisaatioiden toimintaan. Koko hallintoa yhdistäviksi teemoiksi on nostettu seuraavat 

asiat: 

 

 Tieto uudistusten käytössä  

 Kyvykkyydet hyödyntää innovaatioita 

 Älykkäät ja tehokkaat palvelut 

 Digitaalinen turvallisuus ja palveluiden toimintavarmuus 

 Vuorovaikutus ja luottamus.   

(VM 2018).  

 

Työskentelen valtionhallinnon julkisorganisaatiossa Etelä-Savon elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY–keskus). ELY–keskuksessa kerätään rapor-

tointijärjestelmien ja monenlaisten kyselyiden (esimerkiksi WMBaro–työtyytyväi-

syyskysely) avulla paljon erilaisia tietoja, joista osa liittyy tietopääomaan. Järjestel-

mällistä tietopääoman hallintaa kohdeorganisaatiossa ei kuitenkaan monien muiden 

julkisten organisaatioiden tavoin ole eikä sen tietopääomaa ja strategisia resursseja 

ole selvitetty koskaan aikaisemmin (Wall 2005, 290). Tämän vuoksi tutkimuksen ta-

voitteena on selvittää ja kuvata ne avainresurssit, jotka muodostavat organisaation 

tietopääoman, ja jotka ovat välttämättömiä tehtävien suorittamiseksi ja toimintaky-

vyn turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen alkaessa pidettiin todennä-

köisenä, että Suomessa toteutetaan maakuntauudistus, jossa ELY–keskukset lak-

kautetaan ja osa niiden hoitamista tehtävistä siirtyy osaksi nykyisistä aluehallintovi-

rastoista, Valvirasta, KEHA–keskuksesta sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Me-

lasta muodostettavaa, 1.1.2021 aloittavaa Valtion lupa- ja valvontavirastoa (Luova), 

ja osa tehtävistä uusiin maakuntiin. Tämä muutos oli yksi taustatekijä, jonka vuoksi 

organisaation tietopääoman kartoitus nähtiin tärkeäksi. Haluttiin selvittää mitkä ovat 

organisaation tämän hetkiset arvoa luovat resurssit ja millaista tietopääomaa sillä 

on siirrettäväksi muodostettaviin organisaatioihin. Tämä oletus maakuntauudistuk-

sen toteutumisesta voi käydä ilmi joistakin toisen vaiheen haastattelujen vastauk-

sista. Tutkimuksen kuluessa on selvinnyt, että maakuntauudistus ei toteudu, mutta 
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organisaation tietopääoman tunnistamista tarvitaan edelleen lähtökohdaksi sen 

hyödyntämiselle sekä mahdollistamaan lisäarvon luominen toiminnalle nyt ja tule-

vaisuudessa.  

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tietojohtamista voidaan tarkastella useista näkökulmista. Yksi tapa on nähdä tieto-

johtaminen kattokäsitteenä, joka kokoaa monia tietoon ja johtamiseen liittyviä näkö-

kulmia. Tällainen kokonaisuus voi muodostua esimerkiksi organisaation tietoon liit-

tyvistä resursseista, prosesseista ja teknologioista, jotka vaikuttavat organisaation 

toimintaan, johtamiseen ja kehittämiseen. Silloin näkökulmana voi olla tietopääoma, 

liiketoimintatiedon hallinta, tietämyksenhallinta, organisaation oppiminen ja tekniset 

tietojärjestelmät. Tietopääoma tarjoaa strategisen näkökulman organisaation tieto-

resursseihin. Keskeistä on tunnistaa tärkeät resurssit ja se, miten nämä resurssit 

mahdollistavat organisaation tavoitteiden saavuttamisen. (Laihonen et al. 2013, 32-

33).  

 

Tämän tutkimuksen näkökulmana on tietopääoma ja sen strategisen johtamisen 

taso, jolla arvioidaan ja ohjataan resursseja sekä toimintaa. Tavoitteena on selvit-

tää, millaisia tietoresursseja organisaatiossa on, kuinka ne vaikuttavat toisiinsa, 

kuinka niitä voidaan mitata ja miltä näyttää tietopääoman tulevaisuus. (Kujansivu et 

al. 2007, 60). Koska tutkimuksessa käsitellään yhden organisaation tietopääomaa, 

tarkastelutasona on organisaatiotaso. Tutkimuksen empiirinen osuus rajataan kos-

kemaan vain Etelä-Savon ELY–keskusta ja sen ulkopuolelle jäävät organisaation 

yhteyteen sijoitetut erillisyksiköt. Etelä-Savon ELY–keskus on julkishallintoon kuu-

luva valtion alueellinen asiantuntijaorganisaatio.  Organisaatio on useiden muiden 

julkisorganisaatioiden tapaan edelleen lähes weberiläisen byrokraattinen hierarkki-

sesti rakennettu järjestelmä, jonka työntekijöiden on tunnettava lainsäädäntö sekä 

käytettävä sitä ja substanssiasiantuntemustaan palvellessaan asiakkaitaan. Tarkoi-

tuksena ei ole tutkia organisaatiota tietyn organisaatioteorian tai teorian edustajan 
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näkökulmasta vaan tarkastella organisaation tietopääomaa sisältä käsin organisaa-

tion operatiivisen ja strategisen johdon näkemysten valossa.  

 

Vaikka tieto on olennainen tietopääoman osatekijä, jäävät tiedon olemukseen liitty-

vät ominaisuudet tutkimuksen ulkopuolelle. Platonilta periytyvän klassisen tiedon 

määritelmän, mukaan tieto on "hyvin perusteltu tosi uskomus". Tässä tutkimuk-

sessa tiedon olemukseksi ymmärretään sekä eksplisiittinen että hiljainen ulottu-

vuus. Tieto rakentuu ihmisten mielissä sekä tosiasioista että niille annettavista tul-

kinnoista, jotka pohjautuvat muun muassa kokemuksiin, koulutukseen ja tunteisiin. 

Tieto nähdään tietoperusteisen näkemyksen mukaisesti sekä arvokkaana resurs-

sina että kyvykkyytenä (capability), jota käyttämällä ja kehittämällä saavutetaan kil-

pailuetuja (Hussinki et al. 2017, 904).  

 

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jää myös tietopääoman taloudelliseen arvoon liit-

tyvät kysymykset. Koska tutkimuskohteena on julkisorganisaatio, sen arvonluonti 

muodostuu epäsuorasti taloudellisista tekijöistä. Julkisorganisaatioissa arvonluonti 

muodostuu pääasiassa yhteisen hyvän tuottamisesta eli sosiaalisista vaikutuksista 

ja ympäristöä huomioivista toimenpiteistä. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa selvitetään yksiköiden päälliköiden puolistrukturoiduilla haastatte-

luilla, millaista tietopääomaa organisaatiossa on: mitkä ovat organisaation tärkeim-

mät aineettomat resurssit ja niiden väliset vaikutussuhteet. Tavoitteena on määri-

tellä kaikille avainresurssille mittarit, joilla näiden resurssien tilaa voidaan arvioida. 

Lisäksi erillisellä haastattelulla kartoitetaan ylimmän johdon näkemyksiä organisaa-

tion tulevaisuuden haasteista ja kehittämiskohteista tietopääoman näkökulmasta. 

Haastatteluissa saaduille avainresursseille pyritään laatimaan organisaatiolle tär-

keimpiä arvoa luovia resursseja kuvaava mittaristo aikaisemmin toteutettujen 

VMBaro–työtyytyväisyyskyselyn ja muiden organisaation toimintaa arvioivien tutki-

musten avulla. Tarkoituksena on etsiä näistä selvityksistä sellaisia kysymyksiä, jotka 
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liittyvät haastatteluissa havaittuihin tärkeimpiin arvoa luoviin resursseihin, selvittää 

mitä resurssia ne mittaavat, millä tavalla sekä millä tasolla kyseinen resurssi on nyt 

ja kuinka se on kehittynyt. 

 

Päätutkimuskysymys on:  

Mistä koostuu julkishallinnon organisaation tärkein tietopääoma? 

 

Sitä täydennetään seuraavilla alakysymyksillä: 

Kuinka aineettomat avainresurssit vaikuttavat toisiinsa? 

Millaisilla mittareilla resurssien suorituskykyä voidaan mitata?  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus rakentuu seuraavasti. Ensimmäisessä Johdanto–luvussa lukija joh-

datetaan aihepiiriin kertomalla ensin tiivistetysti aihealueesta, sitten tutkimuksen 

tausta ja tavoitteet. Seuraavaksi esitetään tutkimuksen rajaus ja tutkimuskysymys 

alakysymyksineen, ja tässä viimeisessä osiossa kuvataan tutkimuksen rakenne.  

 

Tutkimuksen toinen, kolmas ja neljäs luku käsittelevät tutkimuksen teoreettista vii-

tekehystä. Toisessa luvussa perehdytään tietopääomaan erilaisten mallien avulla ja 

tarkastellaan lähemmin yleisintä ja tässä tutkimuksessa käytettyä perinteistä kolmi-

jakoista mallia, jossa tietopääoma jaetaan inhimilliseen-, suhde- ja rakennepää-

omaan.  Lisäksi kuvataan tietopääoman staattista ja dynaamista ulottuvuutta. Näi-

den jälkeen käsitellään tietopääoman arvonluontia ja tietopääomaan liittyviä riskejä. 

Lopuksi tarkastellaan tietopääoman mittaamiseen liittyviä tekijöitä. 

 

Kolmannessa luvussa perehdytään ensin julkisen sektorin määrittelyyn eri näkökul-

mista sekä sen kokoon ja tehtäviin. Toisessa osiossa käsitellään organisaation kä-

sitettä tutustumalla siitä esitettyihin erilaisiin määritelmiin ja käymällä läpi organisaa-

tiotyyppejä. Luvun viimeisessä osiossa verrataan julkisen ja yksityisen organisaa-

tion ominaisuuksia tutkimalla niiden yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. Neljäs luku on 
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toisen ja kolmannen luvun perusteella esitetty yhteenveto julkisorganisaatioiden tie-

topääomasta.  

 

Viides luku esittelee empiirisen tutkimuksen toteutukseen liittyviä tekijöitä. Ensin 

tuodaan esiin tutkimuksen taustaoletukset. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen koh-

teena oleva valtionhallinnon julkisorganisaatio. Sen jälkeen käydään läpi tutkimus-

aineiston hankinta ja avataan sen analysointiin liittyvät asiat. Lopuksi pohditaan tut-

kimuksen luotettavuutta laadulliselle tutkimukselle sopivin kriteerein.  

 

Kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen empiirisessä osassa saadut tutkimus-

tulokset molempien haastattelukierroksien osalta haastattelukysymysten mukai-

sessa järjestyksessä ja organisaation toimintaa koskevien aikaisempien kyselyiden 

tuloksista muodostetut mittarit tärkeimmille resursseille.  Viimeisessä, seitsemän-

nessä luvussa kuvataan tutkimustuloksien perusteella tehtyjä johtopäätöksiä, vas-

tataan tutkimuskysymyksiin ja esitetään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 TIETOPÄÄOMA 

Organisaatioiden pääoma koostuu sekä rahallisista, aineellisista että aineettomista 

elementeistä. Aineeton elementti on organisaation tietopääoma. Rahalliseen pää-

omaan kuuluvat organisaation taloudelliset resurssit kuten rahat, osakkeet ja lainat. 

Aineellista eli fyysistä pääomaa ovat muun muassa koneet, laitteet, kiinteistöt, val-

mistevarastot ja toimitilat. Näiden ulkopuolelle jäävä organisaation pääoma on tie-

topääomaa, joka koostuu inhimillisestä, suhde- ja rakennepääomasta. Tietopää-

omaan sisältyy muun muassa henkilöstön osaaminen, organisaation imago ja orga-

nisaatiokulttuuri. Vaikka aineellinen pääoma ja tietopääoma eroavat toisistaan 

useimmiten selkeästi, on joidenkin elementtien osalta eri näkemyksiä. Esimerkiksi 

tietojärjestelmien ja tietokantojen sisältymisestä tietopääomaan kaikki eivät ole sa-

maa mieltä. Organisaatiot tarvitsevat kaikkia pääoman osa-alueita, mutta Marr viit-

taa tutkimuksiin, joiden mukaan julkisille organisaatioille elintärkeitä ovat erityisesti 

tietopääomaan kuuluvat asiat kuten inhimillinen pääoma, maine ja suhteet sidos-

ryhmiin. (Lönnqvist et al. 2005, 18-19; Marr 2008, 3-4, 8).  

 

Tietopääomasta käytetään lukemattomia rinnakkaisia termejä. Näitä ovat muun mu-

assa aineettomat varat (intangible assets), aineettomat voimavarat (intangible re-

sources), näkymätön varallisuus (invisible wealth), älyllinen pääoma (intellectual ca-

pital), osaamispääoma (knowledge capital) ja näkymättömät voimavarat (invisible 

assets). Tämä käsitteiden moninaisuus johtuu konsensuksen puutteesta. Esimer-

kiksi Kianto viittaa Andriessenin ja Marrin näkemyksiin, joiden mukaan tämä johtuu 

siitä, että kukin tutkija haluaa tehdä omat määritelmänsä eikä pitäytyä aiemmissa. 

Käyttämällä tiettyjä käsitteitä kukin tutkija tuo esiin oman erityisen näkemyksensä. 

Käsitteiden runsauden esitetään johtuvan myös siitä, että tietopääomaa tarkastel-

laan monien eri tieteenalojen kautta, jotka antavat siitä käytettäville termeille oman-

laisensa näkökulman. (Andriessen 2004, 58- 60, 65; Lönnqvist et al. 2005, 18; 

Kianto 2007, 343; Kujansivu et al. 2008, 28). 
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Tietopääomalle tunnusomaisia piirteitä ovat: ”näkymättömyys”, abstraktius, omista-

juuden määrityksen vaikeus, myyminen ja ostaminen usein mahdotonta, samanai-

kainen hyödynnettävyys, ei kulu käytössä, vaikka arvo voi alentua nopeasti, verkos-

toefekti eli arvo kasvaa käytettäessä, siirtämisen kustannuksia vaikea arvioida, luo-

minen kalliimpaa kuin kopioiminen ja investoinnit riskialttiita. Näitä ominaisuuksia on 

verrattu aineellisen pääoman ominaisuuksiin taulukossa yksi. (Lönnqvist et al. 2005, 

19-21; Kujansivu et al. 2008, 31-34; Puusa ja Reijonen 2011, 10).   

 

Taulukko 1 

Aineellisen pääoman ja tietopääoman eroja (Kujansivu et al. 2007, 31).  

 

Aineellinen pääoma Tietopääoma 

konkreettisia asioita näkymätöntä, abstraktia 

selvät omistajuussuhteet omistajuussuhteet vaikea määrittää 

mahdollista ostaa ja myydä myyminen ja ostaminen usein mahdo-

tonta 

sidottuna kerrallaan yhteen käyttötar-

koitukseen 

voidaan hyödyntää samanaikaisesti 

eri käyttötarkoituksissa 

kuluu käytettäessä ei vähene käytettäessä 

investointeihin liittyvät riskit ja mahdol-

lisuudet paremmin hallinnassa 

investointeihin liittyviä riskejä ja mah-

dollisuuksia vaikea arvioida etukäteen 

siirtämisen kulut helppo arvioida siirtämisen kuluja vaikea arvioida 

luominen ja kopioiminen yhtä kalliita luominen kalliimpaa kuin kopioiminen 

 

    

Tietopääomaa määritellään monin tavoin eikä sille ole yhtä vakiintunutta määritel-

mää. Edvinsson ja Sullivan määrittelevät tietopääoman tiedoksi, joka voidaan 

muuntaa arvoksi (Edvinsson ja Sullivan 1996, 358). Edvinssonin ja Malonen määri-

telmässä ”tietopääoma (intellectual capital) on tiedon hallussapitoa, sovellettua ko-

kemusta, organisaatio teknologiaa, asiakassuhteita ja ammatillisia taitoja, jotka tar-

joavat kilpailuedun markkinoilla". Dumay määrittelee tietopääoman Stewartin mää-

ritelmän mukaisesti, mutta korvaa alkuperäisen vaurauden arvolla: ”Tietopääoma 
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(intellectual capital) on kaiken organisaatiossa olevan tiedon summa, joka antaa or-

ganisaatiolle kilpailuetua. Hänen mukaansa tietopääoma on älyllistä materiaalia (in-

tellectual material), tietoa, kokemusta, älyllistä omaisuutta ja informaatiota, jota voi-

daan käyttää tuottamaan arvoa.” Tässä määritelmässä arvo sisältää hyödyllisyyden 

sekä sosiaaliset ja ympäristövaikutukset taloudellisen arvon lisäksi, joten se sopii 

hyvin julkisorganisaatioille. (Andriessen 2004, 60; Secundo et al. 2018, 158-159). 

Hussin määritelmässä tietopääomasta huomioidaan tietopääoman kolmijako ja 

siinä tulee ilmi myös tietopääoman dynaamisuus sekä arvonluonti: ” Tietopääoma 

(intellectual capital) on organisaation inhimillisten, organisaatioon liittyvien ja ulkoi-

siin vuorovaikutussuhteisiin liittyvien voimavarojen yhdistelmä. Se muodostuu inhi-

millisestä pääomasta sekä sisäisistä ja ulkoisista rakenteista. Tietopääoman avulla 

organisaation osaamisvaranto saadaan toimimaan organisaation hyväksi ja luo-

maan arvoa” (Hussi 2002, 37).  

 

Edvinsson ja Malone (1997) havainnollistavat tietopääomaa kahden erilaisen, mutta 

samankaltaisen kuvallisen vertauksen avulla. Molemmille on olennaista tietopää-

oman näkymättömyys ja suuri merkitys kokonaisuudelle. Toisessa organisaation 

pääoma on jäävuori, josta näkyvissä on vain pieni osa ja suurin osa jää pinnan alle 

näkymättömiin. Näkyvissä oleva osa kuvaa organisaation taloudellista ja aineellista 

pääomaa, näkymätön osa sen tietopääomaa, jota ilman koko jäävuori uppoaisi. Toi-

sessa vertauksessa he kuvaavat organisaatiota kasvavana puuna (kuva 1), jossa 

on myös näkyvä ja näkymätön osa. Puun juuret vastaavat tietopääomaa, joka on 

organisaation arvonluonnin lähde. Sen huomioimisesta ja hoidosta riippuu millaisia 

hedelmiä puu tuottaa eli koko organisaation hyvinvointi ja menestyminen pitkällä 

tähtäimellä. (Hussi 2004; Laihonen et al. 2013, 35-37). 
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Kuva 1. Tietopääoma puu-metaforana (Laihonen et al. 2013, 37). 
 
 

2.1 Tietopääoman rakennemalleja 

 

Samoin kuin tietopääoman määritelmiä, myös tietopääoman rakenteen kuvailulle on 

lukuisia erilaisia malleja riippuen siitä, minkä osa-alueen tärkeyttä halutaan koros-

taa. Osa-alueista käytetään monia nimityksiä, mutta niissä käsitellään kuitenkin sa-

moja asioita erilaisista lähtökohdista. Malleja voidaan käyttää organisaation oleellis-

ten tietoresurssien tunnistamiseen, kehittämisen työkaluina sekä mittaristojen poh-

jana. Useimmat malleista pohjautuvat kolmeen ”juureen” eli osa-alueeseen, mutta 

esimerkiksi Roos et al. (1997) käyttävät jakoa kahteen: inhimilliseen ja rakennepää-

omaan. He haluavat korostaa tällä ajattelevien (thinking) ja ei-ajattelevien (non thin-

king) resurssien eroa, koska ne vaativat erilaisia johtamismenetelmiä. Kun taas 

Brooking (1997) käyttää jakoa neljään, jossa hän on lisännyt Sveibyn (1997) alku-

peräiseen luokitteluun: henkilöstön osaamiseen (employee competence), sisäiseen 

rakenteeseen (internal structure) ja ulkoiseen rakenteeseen immateriaalioikeudelli-

set varat (immaterial properties assets).  (Andriessen 2004, 62; Choong 2008, 617). 
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Seuraavassa esitellään joitakin tietopääoman malleja kuvina.  Ensimmäisenä on 

yksi tunnetuimmista malleista, Edvinssonin ja Malonen Skandia–malli (kuva 2). 

Siinä tietopääoma (intellectual capital) koostuu inhimillisestä ja rakenteellisesta pää-

omasta. Rakenteellinen pääoma jakautuu asiakaspääomaan ja organisaationaali-

seen pääomaan, mikä jakautuu edelleen innovaatio- ja prosessipääomaan. Asia-

kaspääoma koostuu esimerkiksi asiakassuhteiden kestävyydestä ja asiakasuskolli-

suudesta. Innovaatiopääoma sisältää immateriaalioikeudet: patentit ja tuotemerkit. 

Prosessipääoma koostuu organisaation prosesseista ja tekniikoista. (Bontis 2001, 

45-46; Lönnqvist et al. 2005, 25). 

 

   

  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Skandia–malli (Lönnqvist et al. 2005, 25). 
 
 
Sveibyn Intangible Assets Monitor–mallissa tietopääoma (intangible assets) muo-

dostuu kolmesta osatekijästä: ulkoisesta ja sisäisestä rakenteesta sekä työntekijöi-

den osaamisesta (kuva 3). Siinä ulkoinen rakenne koostuu organisaation suhteista 

sidosryhmiin, imagosta, brändeistä ja tuotemerkeistä. Sisäinen rakenne käsittää or-

ganisaatiokulttuurin, patentit, mallit sekä tieto- ja hallintojärjestelmät. Työntekijöiden 

osaaminen on koulutus, kokemus ja kyky toimia erilaisissa tilanteissa. (Bontis 2001, 

53-54; Lönnqvist et al. 2005, 25-26). 

 

Tietopääoma 

Inhimillinen 
 pääoma 

Rakenteellinen  
pääoma 

Asiakaspääoma 
Organisaationaali-

nen pääoma 

Innovaatiopääoma Prosessipääoma 
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Kuva 3. Intangible Asset Monitor (Lönnqvist et al. 2005, 26). 
 
 
 
Kolmantena mallina tietopääomasta on Marrin ja Schiuman Knowledge Assets Map, 

jossa sidosryhmien resurssit ja rakenteelliset resurssit muodostavat tietopääoman 

osa-alueet (kuva 4). Sidosryhmien resurssit koostuvat sidosryhmien suhteista, joita 

ovat sopimukset, organisaation brändi ja asiakassuhteet sekä inhimillisistä resurs-

seista, joita ovat työntekijöiden tiedot, taidot, koulutus ja luovuus. Rakenteelliset re-

surssit muodostuvat organisaation fyysisestä rakenteesta, kuten teknologioista ja 

tietokannoista sekä virtuaalisesta rakenteesta. Virtuaalinen rakenne jakautuu edel-

leen organisaation kulttuuriin, rutiineihin ja käytäntöihin sekä immateriaalioikeuksiin. 

(Lönnqvist et al. 27). 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
Kuva 4. Knowledge Assets Map (Lönnqvist et al. 2005, 27). 
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Edellä esitellyt mallit ovat keskenään Lönnqvistin, Kujansivun ja Antolan mukaan 

samakaltaisia, vaikka niissä käytetyissä nimityksissä ja ryhmittelyissä on eroavai-

suuksia. Niistä kaikista voidaan erottaa inhimillinen pääoma ja suhdepääoma. Ra-

kennepääoman ja joidenkin osa-alueisiin kuuluvien tekijöiden jaottelussa niissä on 

eroavaisuuksia. Näiden esimerkkimallien lisäksi tietopääomaa voidaan mallintaa 

esimerkiksi sen hyödynnettävyyden kautta. Tällainen malli on muun muassa Aho-

sella ja Hussilla. Siinä tietopääoma koostuu uutta luovista ja hyödynnettävistä teki-

jöistä. Uutta luovat inhimillinen pääoma sekä sisäinen ja ulkoinen rakenne. Näiden 

avulla luodaan hyödynnettäviä resursseja, joita ovat kustannustehokkuus, immate-

riaalioikeudet, asiakaspääoma ja johdon luottamus. (Lönnqvist et al. 2005, 29-30).  

 
Käytetyin ja tyypillisin malli, ”olemassa oleva standardi” on tietopääoman kolmijako 

inhimilliseen, rakenne- ja suhdepääomaan. Tätä mallia käsitellään seuraavassa osi-

ossa tarkemmin. Tässä tutkimuksessa käytetään tietopääoman kolmijakoista mallia. 

 

Perinteisen ja eniten käytetyn tietopääoman kolmijakoisen mallin täydentäjäksi ja 

tietopääoman elementtien tarkemman erottelun huomioivaksi malliksi on kehitetty 

hienojakoisempi 

seitsemän elementin malli (kuva 5). Tässä mallissa suhdepääoma on jaettu kahtia 

ulkoiseen ja sisäiseen pääomaan, minkä lisäksi on nimetty kolme uutta tietopää-

oman ulottuvuutta. Näin tietopääoma jakautuu henkilöstön osaamiseen, rakenteel-

liseen-, ulkoiseen suhde-, sisäiseen suhde-, luottamus- ja yrittäjyys pääomaan sekä 

uudistumiskyvykkyyteen. Luottamuspääoma kuvaa organisaation sisäisissä ja ul-

koisissa suhteissa vallitsevaa luottamusta. Yrittäjyyspääoma sisältää henkilöstön 

harkittujen riskien ottamisen ja kyvyn tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Uudistumiskyky käsittää organisaation ja sen henkilöstön kyvyn hankkia uusia tai-

toja ja kykyjä. (Inkinen et al. 2017, 1162-1163). 
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Kuva 5. Tietopääoman seitsemänjakoinen malli (Inkinen et al. 2017, 1163). 

 

2.2 Kolmijakoinen malli: inhimillinen -, rakenne- ja suhdepääoma 

  

Tietopääoman kolmijakoinen malli, joka pohjautuu alun perin Sveibyn esittämään 

luokitteluun, on nykyisin eniten käytetty malli tietopääoman rakenteen kuvaami-

sessa. Siinä tietopääoma jaetaan inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja 

suhdepääomaan. Tätä mallia on kritisoitu siitä, että se esittää tietopääoman staatti-

sena, jolloin huomio kohdistuu pääoman määrään ja laatuun eikä siinä tapahtuviin 

muutoksiin. Todellisuudessahan tietopääoma muuttuu ja sen muutoksiin myös vai-

kutetaan koko ajan. Malli on kuitenkin käyttökelpoinen silloin, kun halutaan selvittää 

tietopääoman nykytilanne tulevaa kehittämistä varten. (Kujansivu et al. 2007, 30-

31).  

 

Inhimillinen pääoma   

 

Inhimillinen pääoma (human capital, human assets, human resources, employee/in-

dividual competence) koostuu organisaation henkilöstöön liittyvistä asioista. Näitä 
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ovat muun muassa osaaminen, kuten ammattiosaaminen, ihmissuhde- ja johtamis-

taidot; koulutus; henkilöominaisuudet, kuten yritteliäisyys; asenne; hiljainen tieto ja 

kokemustausta. Inhimillinen pääoma on henkilöihin sitoutunutta, joten organisaatio 

ei omista sitä. Tämän vuoksi inhimillistä pääomaa menetetään esimerkiksi henkilön 

vaihtaessa työpaikkaa tai lähtiessä eläkkeelle. (Lönnqvist et al. 2005, 31; Roos et 

al. 2006, 13; Kujansivu et al. 2007, 28; Choong 2008, 617). Koska inhimillinen pää-

oma on sitoutunut organisaatiossa työskenteleviin ihmisiin, voi sen arvo ja hyödyn-

nettävyys realisoitua organisaation pääomaksi vain oikeanlaisen johtamisen ja ilma-

piirin kautta. Näiden on mahdollistettava ja kannustettava työntekijöitä jakamaan 

osaamistaan ja kokemuksiaan sekä esimerkiksi itselleen kertynyttä hiljaista tietoa 

organisaation potentiaaliksi. Inhimillinen pääoma on ensisijainen organisaation in-

novoinnin ja uudistumisen mahdollistaja. Siten se on tekijä, joka erottaa organisaa-

tiot toisistaan yhdessä muun muassa imagon ja parhaiden käytäntöjen kanssa, jotka 

kuuluvat muihin pääomalajeihin, mutta ovat riippuvaisia inhimillisen pääoman laa-

dusta. (Wall 2005, 291; TEM 2015, 32).  

 

Rakennepääoma    

 

Rakennepääoma (structural capital, internal structure, organisational capital, or-

ganizational practices) eli rakenteet, koostuu organisaation elintärkeistä elemen-

teistä, joita ovat toimintaprosessit, organisaatiorakenne, toimintatavat, dokumen-

toitu tieto, tietojärjestelmät ja tietokannat, johtamistavat ja -järjestelmät, organisaa-

tiokulttuuri ja kannustinjärjestelmät sekä laillisesti suojatut tietoresurssit, kuten pa-

tentit, tavaramerkit ja brändit. Rakennepääoma voidaan Marrin mukaan jakaa ala-

luokkiin, jotka ovat organisaatiokulttuuri, käytännöt ja tavat sekä immateriaalioikeu-

det. Rakennepääomaan kuuluvat resurssit ovat organisaation toimintaan ja raken-

teeseen sitoutuneita, ja siten organisaation omistamia. Sen vuoksi ne yleensä py-

syvät organisaatiossa, vaikka yksittäinen henkilö jättäisi organisaation. Rakenne-

pääoma muodostuu hitaasti ja sen muuttaminen voi viedä vuosia. (Roos et al. 2006, 

13-14; Kujansivu et al. 2007, 29; Choong 2008, 617; Marr 2008, 6-7). Rakennepää-

oma luo puitteet muiden tietopääoman osa-alueiden tehokkaalle hyödyntämiselle 

(TEM 2015, 32).  
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Suhdepääoma  

 

Suhdepääoma (relational capital, relational assets, external structure, customer ca-

pital, relationship) eli verkostot, muodostuu organisaation sisäisiin ja ulkopuolisiin 

sidosryhmiin liittyvistä tekijöistä. Näihin kuuluvat esimerkiksi suhteet asiakkaisiin, 

työntekijöihin, toimittajiin, kumppaneihin, sääntelyviranomaisiin, yhteiskuntaan, me-

diaan, luotonantajiin ja investoijiin. Osa suhteista on muodollisia liittyen esimerkiksi 

sopimusvelvoitteisiin asiakkaiden tai kumppaneiden kanssa, ja osa epämuodollisia, 

joista on tullut organisaatioille yhä merkityksellisempiä. Suhdepääomaan kuuluu 

myös maine ja imago, jotka kuvastavat organisaation suhdetta asiakkaisiin ja sidos-

tyhmiin sekä auttavat erottautumaan muista ja luomaan uusia suhteita. Suhdepää-

oma on organisaation omistamaa, mutta monet siihen liittyvät tekijät ovat yksittäis-

ten henkilöiden luomia ja heihin sidoksissa. Näin esimerkiksi asiakassuhteet voivat 

seurata henkilöä hänen vaihtaessaan työpaikkaa. (Andriessen 2004, 62; Roos et al. 

2006, 13-14; Kujansivu et al. 2007, 29; Marr 2008, 6). 

 

Kuten taulukoista kaksi ja kolme voidaan havaita, kolmijakoisessakin mallissa sen 

eri osatekijöiden ryhmittely voi vaihdella, koska asiat liittyvät toisiinsa eivätkä ole 

aina helposti eroteltavissa. Esimerkiksi sosiaalista pääomaa voidaan tarkastella eri 

näkökulmista. Se voidaan sisällyttää kolmijaossa eri pääomalajeihin tai se voidaan 

nähdä omana pääomalajinaan, joka osin läpi leikkaa muita tietopääoman osa-alu-

eita. (Lönnqvist et al. 2005, 22-23). Tärkeintä ei olekaan mihin pääomalajiin mikäkin 

osatekijä kuuluu, vaan tärkeää on huomioida kaikki kyseiselle organisaatiolle tär-

keät resurssit määriteltäessä sen tietopääomaa. Andriessenin mukaan emme näe 

metsää puilta, jos keskitymme vain yksittäisiin tekijöihin kokonaisuuden sijaan (And-

riessen 2004, 69).  
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Taulukko 2. Tietopääoman osatekijät 1 (Marr 2008, 5). 
 

INHIMILLINEN PÄÄOMA RAKENNEPÄÄOMA SUHDEPÄÄOMA 

tiedot ja taidot organisaatiokulttuuri muodolliset suhteet  

työkokemus    organisaation arvot epämuodolliset suhteet  

ammatillinen pätevyys    sosiaalinen pääoma sosiaaliset verkostot 

työtekijöiden sitoutuminen    johtamisfilosofia kumppanuudet 

tunneälykkyys immateriaalioikeudet allianssit 

yrittäjähenkisyys    brändit brändimielikuva, imago 

joustavuus    data ja tieto luottamus 

työntekijöiden uskollisuus    kodifioitu tieto organisaation maine 

työntekijöiden tyytyväisyys    patentit ja tekijänoi-  
   keudet 

asiakasuskollisuus 

koulutus    liikesalaisuudet asiakkaan sitoutunei-
suus 

luovuus prosessit ja rutiinit lisenssit 

    muodolliset prosessit jakelusopimukset 

    epämuodolliset pro-   
   sessit         

yhteisyritykset 

    johtamisjärjestelmät  

 
 
Taulukko 3. Tietopääoman osatekijät 2 (Laihonen et al. 2013, 38, Lönnqvist 2005, 
31).  
 

INHIMILLINEN PÄÄOMA RAKENNEPÄÄOMA SUHDEPÄÄOMA 

osaaminen arvot ja kulttuuri suhteet asiakkaisiin 

henkilöominaisuudet työilmapiiri suhteet muihin sidosryh-
miin 

asenne prosessit ja järjestelmät maine 

tieto dokumentoitu tieto brändit 

koulutus ja kokemus immateriaalioikeudet yhteistyösopimukset 

henkilökohtaiset verkostot   
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2.3 Tietopääoman arvonluonti 

 

Tietopääoma on merkittävä arvonluonnin- ja kilpailukyvyn lähde organisaatioille. 

Pelkkä tiedon omistaminen ei kuitenkaan riitä vaan tietoa on käytettävä organisaa-

tion strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen, ja kehitettävä edelleen kilpai-

luedun luomiseksi. (Hussinki et al. 2017, 905-906). Organisaatiolle arvokas tieto voi 

olla toiselle organisaatiolle arvotonta, jos se ei vastaa sen strategisiin tavoitteisiin. 

Tieto voi myös olla jonakin hetkenä arvokasta, mutta menettää arvonsa nopeastikin 

olosuhteiden muuttuessa. Tietopääoman hyödyntäminen tuottaa organisaatiolle ta-

loudellista arvoa, luo yhteiskunnallista hyvinvointia sekä turvaa ekologisuutta ja so-

siaalista hyvinvointia. Arvonluonti tapahtuu yhä enemmän ekosysteemeissä, yh-

dessä sidosryhmien kanssa. (Secundo et al. 2018, 157-160). 

 

Mikään yksittäinen tietopääoman osa-alue ei yksinään pysty luomaan arvoa eikä 

tuomaan kilpailuetua vaan siihen tarvitaan kaikkien osallisuus. Tätä kuvataan Hu-

bert Saint-Ongen ja Charles Armstrongin kehittämässä tietopääoman arvoalustassa 

- The Value Platform (kuva 6). Sen avulla voidaan huomata, että arvo muodostuu 

kaikkien osa-alueiden keskiössä niiden kohdatessa toisensa. Arvon muodostumi-

nen vaatii kaikkien osa-alueiden vuorovaikutusta ja niiden keskinäistä tasapainoa. 

(Edvinsson ja Malone 1997, 145-146).  

 

Inhimillinen pääoma

RakennepääomaSuhdepääoma
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Kuva 6. The Value Platform (Edvinsson & Malone 1997, 145-146). 

 

Tietopääoman vuorovaikutuksellinen suhde ilmenee siten, että inhimillisen pää-

oman hyödyntämiseen tarvitaan suhdepääomaa mahdollistamaan vuorovaikutus, 

yhteistyö ja tiedon jakaminen sekä rakenteellista pääomaa organisaatiokulttuurin, 

järjestelmien ja toimintatapojen sekä niihin varastoituneen organisaation osaamisen 

ja kokemuksen muodossa tarjoamaan ympäristöjä, joissa nämä ovat mahdollisia. 

(Puusa et al. 2011, 95; Secundo et al. 2018, 160). 

 

2.4 Staattinen ja dynaaminen tietopääoma 

 

Organisaation tietopääoma voidaan nähdä sekä staattisena resurssina, varastona 

että dynaamisena, jatkuvasti muuttuvana, kehittyvänä ja kehitettävänä virtana. Kun 

resurssit nähdään staattisina, tietyllä hetkellä olemassa olevina, huomio ei kohdistu 

niiden muutoksiin vaan niiden määrään ja laatuun. Samalla ne nähdään helposti 

tunnistettavina, siirrettävinä ja organisaation omaisuutena. Staattiset resurssit eivät 

vielä luo organisaatiolle arvoa. Se syntyy vain resursseja dynaamisesti hyödynnet-

täessä. Tämä mahdollistuu, kun tieto liikkuu organisaation jäsenten välisessä vuo-

rovaikutuksessa. Staattisten resurssien tunnistaminen on kuitenkin tärkeä lähtö-

kohta kehittämiskohteiden määrittelyä varten. Kuvassa seitsemän esitetään Meri-

tum–projektin malli, jossa havainnollistuu tietopääoman staattinen ja dynaaminen 

näkökulma. Kuten kuvasta voidaan huomata, organisaation tietopääomaan kuuluu 

staattisten tietoresurssien lisäksi dynaamisia aineettomia toimintatapoja, joilla se 

pystyy hankkimaan ja kehittämään uusia tietoresursseja, lisäämään nykyisten arvoa 

sekä arvioimaan ja seuraamaan edellisiä. (Lönnqvist et al. 2005, 49-52; Kianto 

2007, 344-346). 
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Staattinen 

käsite 
Aineettomat voimavarat 

 Varallisuus Taidot 

Dynaaminen 

käsite 

                             Aineettomat toi-

minnot 
 

 Uusien aineetto-

mien voimavaro-

jen kehittäminen 

ja hankkiminen 

Nykyisten aineet-

tomien voimava-

rojen arvon lisää-

minen 

Aineettomien toi-

mintojen arviointi 

ja seuranta 

 

Kuva 7. Tietopääoman staattinen ja dynaaminen näkökulma (Lönnqvist et al. 2005, 

50). 

 

Tietopääoman dynaamisuutta voidaan tarkastella kolmesta erilaisesta, mutta jos-

sain määrin toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Tietopääoman dynaaminen ulot-

tuvuus voidaan nähdä arvonluontiprosessina, toimintoina tai muutoskyvykkyyksinä.  

Arvonluontiprosessissa arvoa eivät luo resurssit itsessään vaan se, kuinka niitä yh-

distetään ja koordinoidaan siten, että ne yhdessä luovat arvoa organisaatiolle. Ta-

voitteena on tunnistaa organisaatiokohtaisesti, mitkä ovat sen suorituskyvyn kan-

nalta tärkeimmät arvoa luovat resurssit ja siten parantaa organisaation päätöksen-

tekokykyä. Tätä prosessia voidaan visualisoida esimerkiksi strategia- tai arvonluon-

tikartoilla.  (Kianto 2007, 347-349). Silloin kun tietopääoman dynaamisuus nähdään 

toimintoina tai käytänteinä, tieto ymmärretään toimintaan ja kontekstiin liittyvänä so-

siaalisena prosessina. Pyrkimyksenä on hankkia ja tuottaa tietoresursseja, ylläpitää 

ja parantaa jo olemassa olevia resursseja sekä mitata ja seurata niitä, ja siten luoda 

arvoa organisaatiolle (vrt. Lönnqvist et al. kuva seitsemän). Muutoskyvykkyys tieto-

pääoman dynaamisena ominaisuutena vaatii organisaatiolta jatkuvaa oppimista ja 

innovointia, joilla ylläpidetään, sopeutetaan ja luodaan tietoa, että pystytään säilyt-

tämään suorituskyky ja saavuttamaan pitkäaikainen kilpailuetu nopeasti muuttu-

vassa ympäristössä. (Kianto 2007, 347-352).  
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2.5 Tietopääoman riskit 

 

Tietopääoma ei ole vain organisaation kilpailukyvyn lähde vaan siihen voi liittyä 

myös kielteisiä vaikutuksia organisaation toiminnalle. Mahdolliset riskit pitäisi pyrkiä 

tunnistamaan ja selvittää niiden seuraukset. Tämän jälkeen on kehitettävä toiminta-

tapoja ja menetelmiä, joiden avulla kielteisiltä vaikutuksilta voidaan mahdollisuuk-

sien mukaan suojautua. Tietopääomaan liittyviä riskejä ovat riippuvuuksiin ja vas-

tuisiin liittyvät riskit, organisaation maineeseen liittyvät riskit, henkilöstöön liittyvät 

riskit, osaamiseen poistumiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvät riskit ja 

imitointi. (Lönnqvist et al. 2005, 66).  

 

Riippuvuusriskit muodostuvat riippuvuudesta sidosryhmäsuhteissa, kuten kumppa-

neista tai alihankkijoista, jotka eivät pysty täyttämään velvoitteitaan ja aiheuttavat 

siten ongelmia organisaation toiminalle. Yhteistyöhön liittyvä riski on myös luotta-

muksellisen tiedon menettäminen kilpailijoille tai muuten organisaation ulkopuolelle. 

Sidostyhmäsuhteissa muodostuu erilaisia vastuita muun muassa asiakkaisiin ja ym-

päristöön liittyen. Näistä voi aiheutua esimerkiksi sopimuksien tai niihin liittyvien vel-

voitteiden laiminlyönneistä johtuvia riskejä. Maineen menetys on merkittävä organi-

saatiota uhkaava riski. Maineen menetyksen voi aiheuttaa organisaatiota koskevat 

negatiiviset uutiset, huono mainoskampanja tai ongelmat sidosryhmäsuhteissa. 

Henkilöstöön liittyviä riskejä on monenlaisia. Ne voivat liittyä rekrytoimiseen, vää-

ränlaiseen osaamiseen tai osaamattomuuteen, osaamisen hyödynnettävyyteen, 

työilmapiiriin, motivaatioon ja pahimmillaan rikoksiin kuten tietovuotoihin. Osaami-

sen menettäminen konkretisoituu henkilön vaihtaessa työpaikkaa, sairastuessa, 

jäädessä eläkkeelle tai kuollessa, mikäli osaamisen siirtämisestä ei ole huolehdittu 

ajoissa. Tutkimus- ja kehittämistoimintojen osalta esimerkiksi tuotekehitys sisältää 

suuria riskejä, koska kehittämiseen käytettyjen voimavarojen realisoitumista tuo-

toksi ei voida varmistaa etukäteen. Lisäksi on mahdollista, että tuotos on kilpailijoi-

den kopioitavissa. (Lönnqvist et al. 2005, 66-74). 
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2.6 Tietopääoman mittaaminen 

 

Tietopääoman mittaaminen on hankalaa johtuen osin sen aineettomasta luonteesta, 

osin siihen kuuluvien tekijöiden subjektiivisesta luonteesta, joille on vaikea määri-

tellä yhteismitallista arvoa. Monien tietopääomaan liittyvien tekijöiden arvo perustuu 

yksittäisen henkilön tai organisaation kokemukseen tai näkemykseen. (Lönnqvist et 

al. 2005, 104-105; Kujansivu et al. 2007, 161). Julkishallinnon uudistukset, joiden 

johdosta vaaditaan luotettavampaa, avoimempaa ja tehokkaampaa hallintoa, on 

velvoittanut julkisorganisaatioita mittaamaan suorituskykyään. Tästä johtuen useim-

mat julkisorganisaatiot mittaavat joitakin tietopääomaan kuuluvia tekijöitä, vaikka 

niiltä yleensä puuttuu kokonaisvaltainen tietojohtaminen. (Wall 2005, 301).  

 

Lisähaasteita mittaamiselle aiheuttaa tietopääoman syntyminen ja muuttuminen 

ajan kuluessa. Koska suuri osa tietopääoman kehityksestä tapahtuu ilman selkeästi 

havaittavia toimenpiteitä, joita aineellisen pääoman muutostapahtumissa edustaa 

esimerkiksi laitteen hankinta, on muutoksia vaikea mitata. Tietopääoman ja sen yk-

sittäisten resurssien taloudellisen arvonmäärityksen vaikeus aiheutuu siitä, että on 

vaikeaa arvioida yksittäisen resurssin rahamääräistä vaikutusta ja useimmille tieto-

resursseilla ei ole markkinoita.  (Lönnqvist et al. 2005, 105; Kujansivu et al. 2007, 

161-163).  

 

Erilaisia tietopääoman mittausmenetelmiä on lukemattomia. Sveiby on listannut 28 

erilaista menetelmää verkkosivuillaan (Lönnqvist et al. 2005, 138) ja Andriessen on 

tutkinut 25 mallia määrittääkseen kuinka ne toimivat ja mitä ongelmia niillä aiotaan 

ratkaista (Andriessen 2004, 55). Vaikka mittausmenetelmiä on paljon, on sekä tut-

kijoiden että mittausmenetelmien käyttäjien joukossa kyseenalaistettu käytäntöön 

sopivien mittareiden olemassaolo ja hyödynnettävyys. Osa tutkijoista pohtii kriitti-

sesti, onko mittausmenetelmissä huomioitu riittävästi tiedon merkitys ja sen hyödyn-

täminen organisaation arvonluonnissa. Ratkaisuna tähän he ehdottavat, että tieto-

pääoman mittauksessa olisi huomioitava tietopääoman moniulotteisuus, inhimillinen 

toimija ja toiminta, kontekstualisuus sekä tiedon tilapäinen ja dynaaminen luonne.  

(Marr 2008, 4; Kianto et al. 2018, 2-3,10-11).  
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Koska tietopääoman tutkimus on lähtöisin monilta eri tieteenaloilta, vaikuttavat ne 

myös sen mittausmenetelmien taustalla oleviin näkökulmiin. Näitä eri tarkastelukul-

mia ovat muun muassa: tietopääoma (intellectual capital), kirjanpito (accounting), 

suorituskyvyn mittaus (performance measurement), arvonmääritys (valuation) ja 

henkilöstö voimavarat (human resource). Varsinaisia mittausmenetelmiä voidaan 

luokitella niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Nämä ovat: sisäinen johtaminen (in-

ternal management), ulkoinen raportointi (external reporting), sekä lakisääteinen ja 

kaupallinen velvoite (statutory and transactional). Tai sen mukaan onko tavoitteena 

tietopääoman rahallinen arvonmääritys (financial valuation), arvon mittaus (value 

measurement), arvon määritys (value assessment) vai mittaus (measurement) 

(Andriessen 2004, 56-88). Myös Lönnqvist kumppaneineen samoin kuin Kujansivu 

et al.  esittää mittausmallien jakamista yritystason mittausmenetelmiin ja tietopää-

omaa yksittäisinä resursseina tarkasteleviin mittaristoihin sekä tietopääoman rahal-

lista arvoa mittaaviin ja tietopääomaa ei-taloudellisilla tunnusluvuilla kuvaaviksi 

(Lönnqvist et al. 2005, 139; Kujansivu et al. 2007, 164).  

 

Onpa mittaamisen tavoitteena sisäinen johtaminen, ulkoinen raportointi tai lakisää-

teisten vaatimusten täyttäminen, sen lähtökohdaksi tarvitaan tutkittua tietoa organi-

saatiolla olevasta tietopääomasta. Tietopääoman kartoittamisella voidaan tunnistaa 

olemassa olevat resurssit ja hyödyntää tätä eri tavoin, muun muassa havainnollistaa 

suoriutumista, selventää ja suunnata tavoitteita, ennakoida tulevaa, kehittää orga-

nisaation toimintatapoja, kontrolloida, ohjata ja kannustaa henkilöstöä sekä viestiä 

henkilöstölle tai ulkoisille sidosryhmille. (Kujansivu et al. 2007, 159-160). Olemassa 

olevien resurssien tunnistamisen lisäksi voidaan siis arvioida, mikä on resurssien 

tarve nyt ja tulevaisuudessa, kuinka jo olemassa olevia resursseja vahvistetaan tai 

käytetään tehokkaammin, tai kuinka hankitaan uusia resursseja (Roos et al. 2006, 

44).  

 

Mittari on määritelty menetelmä, jonka avulla ilmaistaan tietyn menestystekijän suo-

rituskykyä. Mittaristo muodostuu useasta mittarista. Mittarit on suunniteltava kunkin 
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käyttötarkoituksen mukaan. Mittareita voidaan jaotella taloudellisiin ja ei-taloudelli-

siin mittareihin, suoriin ja välillisiin sekä objektiivisiin ja subjektiivisiin mittareihin. Ku-

ten nimistä voidaan päätellä suorat mittarit mittaavat suoraan sitä asiaa, mitä halu-

taan mitata. Välillisten mittareiden avulla pyritään mittaamaan tekijöitä, jotka liittyvät 

mitattaviin asioihin, koska näitä ei voida mitata suoraan, joko niiden luonteen tai 

parempien mittareiden puutteiden vuoksi. Objektiivisilla mittareilla tulokset saadaan 

usein jonkun mittauslaitteen välityksellä määrällisinä tietoina, jolloin niihin ei sisälly 

arvioita ja ne ovat tarkkoja. Subjektiivisten mittareiden tulokset perustuvat mielipitei-

siin ja arvioihin. Ne voivat kuitenkin antaa mitattavasta asiasta kattavan kuvan huo-

mioimalla siitä useita osa-alueita. (Kujansivu et al. 2007, 168-170).  

 

Kun organisaation menestystekijät on määritelty ja aletaan suunnitella niille sopivia 

mittareita, on huomioitava seuraavia asioita. Mittareiden on oltava valideja eli niiden 

on mitattava tarkoitettua asiaa, reliaabeleja eli oltava mittaajasta riippumattomia ja 

relevantteja siten, että ne liittyvät organisaation strategiaan ja tavoitteisiin sekä ovat 

olennaisia organisaation toiminnalle. Mittareiden täytyy koskea asioita, joihin orga-

nisaatio pystyy vaikuttamaan ja niiden on oltava kustannustehokkaita. Koska mit-

taamisen pitäisi olla jatkuvaa, mittareilla saatavan tiedon tulee olla saatavissa tule-

vaisuudessakin. Mittareiden suunnittelun lisäksi on määriteltävä niiden käyttöperi-

aatteet: miten, mistä ja kuinka usein aineisto kerätään, kuka kerää, tavoitearvot sekä 

kenelle ja miten tulokset raportoidaan. (Kianto 2018).  

 

Eräs mittaustyökalu, jolla voidaan osoittaa sidoksia ja syysuhteita eri resurssien ja 

organisaation tuloksien välillä, on Marrin, Schiuman ja Neelyn arvonluontikartta. 

Sen avulla voidaan osoittaa mitkä resurssit ovat tärkeimpiä organisaation suoritus-

kyvylle ja millaisia riippuvuuksia niillä on, sekä havainnollistaa millaisia resurssiyh-

distelmiä tarvitaan toivottujen tuloksien saavuttamiseksi. (Lönnqvist et al. 2009, 

563). Arvonluontikartta visualisoi organisaation strategian yhdistämällä sen tärkeim-

mät elementit: arvolupauksen, ydinosaamiset ja avainresurssit. Arvolupaus kertoo, 

miksi ja keitä varten organisaatio on olemassa, mikä on sen tehtävä. Organisaation 

ydinosaamisilla määritellään mihin tehtäviin organisaation on keskityttävä erottuak-
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seen muista. Ne mahdollistavat arvolupauksen toteuttamisen. Avainresurssien tun-

nistamisen kautta organisaation on mahdollista toteuttaa ydintehtävänsä ja lunastaa 

antamansa arvolupaus. (Marr 2008, 10-11). 



34 

 

 

 

3 JULKISORGANISAATIO 

 

Tässä luvussa käsitellään ensin julkista sektoria eli julkishallintoa tutustumalla siitä 

esitettyihin hieman toisistaan poikkeaviin määritelmiin. Julkisen sektorin käsite riip-

puu siitä, kuka määrittelee, ja missä tarkoituksessa julkista sektoria määritellään. 

Yleensä julkisella sektorilla tarkoitetaan sitä kansantalouden osaa, joka on valtion 

tai kuntien omistuksessa ja joka rahoitetaan pääasiassa verovaroin. Ensimmäisen 

osan lopussa perehdytään julkisen sektorin koon mittareihin ja tehtäviin. Seuraa-

vaksi tarkastellaan sitä, mikä on organisaatio ja kuinka se voidaan ymmärtää ja 

määritellä hyvinkin erityyppisistä näkökulmista lähtien. Lopuksi tutkitaan julkisorga-

nisaatioille tyypillisiä ominaisuuksia vertaamalla niiden ja yksityisten organisaatioi-

den ominaisuuksien välisiä eroja. Koska tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio on 

valtionhallinnon julkisorganisaatio, tässä täsmennetään vielä valtion organisaatioi-

den ominaisuuksia. 

 

3.1 Julkinen sektori 

Kehittyneissä länsimaisissa demokratioissa ei yleensä kyseenalaisteta julkisen sek-

torin olemassaoloa. Niissä katsotaan, että julkinen talous mahdollistaa tehokkaan ja 

oikeudenmukaisen kansantalouden. Yleisesti ajatellaan, että julkisen sektorin teh-

tävänä on tuottaa yhteiskunnan tarvitsemia ydintehtäviä kuten varmistaa järjestys ja 

turvallisuus oikeuslaitoksen, poliisin ja armeijan avulla sekä turvata ainakin osin ter-

veydenhuolto, koulutus, ympäristönsuojelu, tiedotus ja liikenne. Julkisen sektorin ul-

kopuolelle jää yritysten ja kotitalouksien muodostama yksityinen sektori. (Sydän-

maanlakka 2015, 35; Suomen yrittäjät 2018, 6). 

Kun puhutaan julkisesta sektorista, käytetään myös termejä julkishallinto tai julkinen 

hallinto, julkinen talous ja julkisyhteisö osin päällekkäin ja osittain vähän eri asioita 

tarkoittaen. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan näitä käsitteitä lähemmin. Sy-

dänmaanlakan mukaan julkisen sektorin muodostavat valtio, kunnat ja seurakunnat. 

Lisäksi siihen voidaan hänen mukaansa lukea liikelaitokset, valtionyhtiöt ja erilaiset 
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järjestöt. (Sydänmaanlakka 2015, 14). Yleensä julkisella sektorilla tarkoitetaan sitä 

kansantalouden osaa, joka on valtion tai kuntien omistuksessa ja joka rahoitetaan 

pääasiassa verovaroin. Eri maissa julkinen sektori voidaan kuitenkin määritellä eri 

tavoin. Suomessa julkiseen sektoriin katsotaan pääsääntöisesti kuuluvan: valtion-

hallinto, paikallishallinto, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot kuten Kan-

saneläkelaitos. Julkinen sektori sisältää myös kuntayhtymät sekä valtion tai kuntien 

omistamat liikelaitokset ja yritykset. Julkisyhteisö on julkisen sektorin alakäsite ja 

tarkoittaa julkisessa omistuksessa olevaa toimijaa, joka ei toimi markkinoilla. Julkis-

yhteisöihin eivät kuulu valtion tai kuntien omistamat markkinaehtoisesti toimivat yh-

tiöt ja liikelaitokset. (Savela 2014, 16; Sydänmaanlakka 2015, 35; Suomen yrittäjät 

2018, 8). 

Suomen julkiselle sektorille keskeisiä piirteitä ovat Virtasen ja Stenvallin (2014, 48-

50) mukaan luotettavuus, normisidonnaisuus, ammattimaisuus, verkottuneisuus, 

käytäntölähtöisyys, päätöksentekokeskeisyys, tiedon arvostaminen ja vähittäinen 

uudistaminen.  

3.1.1 Suomen julkishallinnon rakenne 

 

Valtion toimintaa ohjaa valtiosääntö. Valtiosäännöllä tarkoitetaan niitä oikeudellisia 

sääntöjä, joiden mukaan valtion toiminta järjestetään ja joiden mukaan erilaiset val-

tioelimet työskentelevät ja tekevät päätöksiä. Valtion hallinnon tehtävänä on toi-

meenpanna eduskunnan säätämät lait. Tärkein valtiosääntöoikeudellinen oikeus-

normi on perustuslaki. Suomen perustuslaissa (731/1999) ja jo sitä edeltäneessä 

hallitusmuodossa (94/1919) on määritelty ylimmät valtioelimet ja niiden keskinäiset 

toimivaltasuhteet. Suomessa julkishallinnon muodostavat valtion ylimmät toimieli-

met: eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, riippumattomat tuomiois-

tuimet sekä valtionhallinto ja muu julkinen hallinto (kuva 8). Kuvassa kahdeksan 

valtionhallinto on esitetty värillisenä. (Finlex 2019 Suomen perustuslaki 731/1999 

3§; Valtiovarainministeriö) 
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Kuva 8. Suomen julkishallinnon rakenne. (Sydänmaanlakka 2015, 85). 

Valtionhallinnon muodostavat valtion keskus-, alue- ja paikallishallinto. Valtion kes-

kushallinnon muodostavat ministeriöt ja niiden alaisuudessa toimivat valtakunnalli-

set virastot ja laitokset. Kaikkiaan valtion keskushallinnon organisaatioita on minis-

teriöt mukaan lukien noin 90. Ministeriöitä on 12. Aluehallintoviranomaisina toimii 

kuusi aluehallintovirastoa (AVI) sekä 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta 

(ELY–keskus). Valtion paikallishallinnon viranomaisina toimivat 11 poliisilaitosta, 

yhdeksän maistraattia, 22 ulosottovirastoa, 11 syyttäjänvirastoa sekä 15 työ- ja elin-

keinotoimistoa (TE–toimisto). Myös verotoimistot, tullin toimipisteet ja oikeusaputoi-

mistot ovat valtion paikallisviranomaisia. (Finlex 2019 Suomen perustuslaki 

731/1999 119 §; Eduskunta; Valtiovarainministeriö 2019).  

Valtion ylimmät toimielimet: 
eduskunta, presidentti ja valtioneuvosto 

Tuomio-
istuimet 

Valtion keskushallinto: 
 ministeriöt ja virastot 

Kunnat 

Muu  
itsehallinto:  

Ahvenanmaa, 
kirkot ja yliopis-

tot 
Valtion  

liiketoiminta 
Aluehallinto 

(ELYT, AVIT) 

Välillinen  
julkishallinto 

Valtion  
paikallishallinto 

Kuntayhtymät 
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Muuhun julkiseen hallintoon kuuluvat kunnallishallinto (kunnat), kirkollishallinto sekä 

välillinen julkinen hallinto. Välillisen julkisen hallinnon muodostavat itsenäiset julkis-

oikeudelliset laitokset, kuten Kansaneläkelaitos, Suomen Pankki, Työterveyslaitos, 

Suomen metsäkeskus ja yliopistot, ja lainsäädännön tai sen nojalla annetun sään-

nöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavat yhteisöt, laitokset, sää-

tiöt sekä yksityiset henkilöt niiden käyttäessä julkista valtaa. Tällaisia ovat esimer-

kiksi riistanhoitopiirit, metsänhoitoyhdistykset, kalastuksen- ja eläinsuojeluvalvojat. 

(Valtiovarainministeriö Suomen hallintorakenne; Finlex 2019 Suomen perustuslaki 

731/1999 121§; Eduskunta). 

Ahvenanmaan maakunnalla on poikkeusasema, koska sillä on itsehallinto sen mu-

kaisesti kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa erikseen säädetään (Finlex 2019 Suo-

men perustuslaki 731/1999 120§). 

3.1.2 Julkinen sektori tilastokeskuksen määrittelemänä 

 

Tilastokeskuksen julkisen sektorin määritelmän mukaan julkiseen sektoriin kuuluu 

valtio ja kunnat. Tällöin valtiosektoriin kuuluvat valtion hallinto, Kansaneläkelaitos, 

Suomen Pankki ja valtion liikelaitokset. Kuntiin ja kuntayhtymiin katsotaan kuuluvan 

”kunnan hallinto, kunnallinen koululaitos, kuntien ja kuntayhtymien palvelulaitokset 

ja toimipaikat, jotka eivät ole yhtiömuotoisia, kuten terveyskeskukset, sairaalat, päi-

väkodit sekä kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset”. Julkisyhteisöiksi tilastokeskus 

määrittelee julkishallintoa toteuttavat talousyksiköt: valtion- ja kunnanhallinnon, kun-

tayhtymähallinnon sekä Ahvenanmaan maakuntahallinnon.  Tilastokeskus on mää-

ritellyt erikseen myös julkiset viranomaiset, joita ovat valtio ja sen laitokset, kunnat, 

kuntayhtymät sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen virastot. (Tilastokeskus 2018). 

3.1.3 Kansantalouden tilinpidon julkisyhteisö-sektori 

 

Nämä edellisessä kappaleessa esitetyt määritelmät poikkeavat joiltakin osin Valtio-

varainministeriön julkisen talouden yhteydessä käyttämistä määritelmistä, jotka pe-

rustuvat Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon julkisyhteisö-sektoriin ja sen 

taloustoimiin. Tästä julkisyhteisö-sektorin luokittelusta vastaa Tilastokeskus, jonka 
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toimintaa ohjaavat Euroopan kansantalouden tilinpito-järjestelmä (European Sys-

tem of Accounts, ESA2010 eli Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä EKT 

2010) ja niin sanottu EDP-manuaali (Manual on Government Deficit and Debt). Tä-

män luokittelun mukaan julkisen sektorin tai julkisyhteisöt sektorin muodostaa neljä 

alasektoria: valtionhallinto, paikallishallinto, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturva-

rahastot. (Valtiovarainministeriö 2019, 3).  

Kansantalouden tilinpidon mukaisesti valtionhallintoon kuuluu budjettivaltion lisäksi 

myös budjettitalouden ulkopuoliset valtion rahastot (lukuun ottamatta valtion eläke-

rahastoa), yliopistot ja niiden kiinteistöyhtiöt, Solidium, Senaatti-kiinteistöt tytäryhti-

öineen, Leijona Catering, Yleisradio, Haus–kehittämiskeskus ja Teknologian tutki-

muskeskus VTT. Metsähallitus, Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja Teollisuussi-

joitus eivät sisälly valtionhallintoon.  

Paikallishallinnon eli kunnallishallinnon muodostavat kunnat ja kuntayhtymät (lu-

kuun ottamatta Helsingin Seudun ympäristöpalveluita HSY), Ahvenanmaan maa-

kuntahallinto, Kuntaliitto, Kuntien takauskeskus, yhtiömuotoiset ammattikorkeakou-

lut, Länsimetro Oy, noin 150 lähinnä emokuntia palvelevaa, kuntaomisteista yhtiötä 

sekä emokuntia palvelevat kuntien liikelaitokset. Kuntien liikelaitokset, joiden toi-

minta rahoitetaan pääosin markkinoille myytävillä palveluilla kuten energia, vesi, sa-

tama, jätehuolto ja joukkoliikenne, eivät kuulu paikallishallintoon vaan ne luetaan 

yrityksiksi. (Savela 2014, 16; Valtiovarainministeriö 2019, 8).  

Työeläkelaitokset käsittävät pakolliset työeläkerahastot: yksityiset työeläkeyhtiöt, 

eläkesäätiöt ja –kassat sekä julkiset eläkerahastot: Keva, valtion eläkerahasto, 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA), Merimieseläkekassa ja Kirkon eläkerahasto 

sekä Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat (Tela). Muut sosiaaliturvarahastot 

käsittävät muun muassa Kansaneläkelaitoksen (Kela), työttömyys- ja sairauskassat 

sekä Työttömyysvakuutusrahaston. Verotusoikeudesta huolimatta seurakunnat ei-

vät kuulu julkisyhteisöihin.           (Savela 2014, 16; Sydänmaanlakka 2015, 184-

185; Valtiovarainministeriö 2019, 8, 19;).  
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3.1.4 Julkisen sektorin koko  

 

Suomen julkinen sektori on yksi suurimmista EU–maiden joukossa usealla eri mit-

tarilla mitattuna. Julkinen sektori tuottaa Pohjoismaissa yleisesti suurimman osan 

hyvinvointipalveluista, joten myös Tanskan ja Ruotsin julkinen sektori ovat suurim-

pien joukossa vertailtaessa eri maiden julkisten sektoreiden kokoa.  

 

Julkisen sektorin koon yleisin mittaustapa on verrata julkisyhteisöjen menojen suh-

detta bruttokansantuotteeseen (BKT). Tämä kertoo rahamäärän, joka kulkee julki-

sen sektorin kautta. OECD:n Government at Glance-julkaisun mukaan vuonna 2015 

Suomen julkisyhteisöjen kokonaismenot suhteessa BKT:hen olivat 57,1%, Tanskan 

54,8%, Ruotsin 49,6% ja Yhdysvaltojen 37,6%. (Savela 2014, 19-21; Suomen Yrit-

täjät 2018, 8). Vuonna 2017 luku oli Suomessa pudonnut 54,2 prosenttiin (Suomen 

virallinen tilasto SVT: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin).  

 

Kansainvälisessä vertailussa parempana mittarina pidetään usein julkisen sektorin 

tuottamaa osuutta kansantalouden arvonlisäyksestä. Mittari kertoo, kuinka suuren 

osuuden kukin sektori tuottaa bruttokansantuotteesta. Perusteena paremmuudelle 

on käytetty sitä, että osuus antaa mittarina todenmukaisemman kuvan julkisen ta-

louden koosta eikä ole niin herkkä suhdannevaihteluille. Tälläkin mittarilla mitattuna 

Suomen, Tanskan, Ruotsin sekä Ranskan julkinen sektori ovat suurimpien jou-

kossa. (Savela 2014, 19-20; Suomen Yrittäjät 2018, 8-10).  

Kolmantena keinona julkisen sektorin mittaamisessa voidaan käyttää julkisen sek-

torin työllisten määrää. Vuonna 2013 Suomessa julkisyhteisöjen osuus työllisistä oli 

25,3% (Kaseva 2015, 8).  Vuonna 2015 julkisyhteisöjen työllisten osuus Suomessa 

oli OECD:n mukaan laskenut 24,8 prosenttiin. Muissa Pohjoismaissa osuus oli tätä 

suurempi, kun taas OECD–maiden keskiarvo oli 18,1%. (Suomen Yrittäjät 2018, 8-

10). Suomessa julkisen sektorin työllisten osuus on kokonaisuudessaan laskenut 

yksityiseen sektoriin verrattuna. Julkisen sektorin sisällä valtiosektorilla työllisten 

määrä on laskenut ja kuntasektorilla noussut. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa 

oli vuonna 2018 noin 2 540 000 työllistä. Näistä 140 000 henkilön työnantajana oli 
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valtiosektori, kuntasektori työllisti 532 000 ja yksityinen     sektori 1 862 000 henkilöä. 

(Suomen virallinen tilasto SVT: Työvoimatutkimus).  

3.1.5 Julkisen sektorin tehtävät 

 

 

Julkisen sektorin velvoitteista on säädetty perustuslailla. Julkisen sektorin keskei-

nen toiminta muodostuu yhteiskuntaa ylläpitävien palveluiden tuottamisesta julkisen 

hallinnon asiakkaille: kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Julkisen sektorin organi-

saatioille on asetettu palveluvelvoite, joka edellyttää määritellyn palvelutuotannon 

toteuttamisen niiden asiakkaille. Tätä palveluvelvoitetta toteutetaan hallinnollisen 

sääntelyn, määritellyn liiketoiminnan ja muiden tukitoimintojen avulla. Perustehtäviä 

ovat muun muassa kansalaisten turvallisuuden ja omaisuuden turvaaminen, sekä 

erilaisten sivistys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen. Julkisen sektorin on turvat-

tava jokaiselle perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, oikeus työhön ja terveelli-

seen ympäristöön, riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, mahdollisuus osallistua yh-

teiskunnalliseen toimintaan ja mahdollisuus osallistua muuhunkin kuin perusopetuk-

seen. (Finlex 2019 Suomen perustuslaki 731/1999). 

 

Perustuslain 124§:n mukaan ” Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 

viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmu-

kaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 

hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voi-

daan kuitenkin antaa vain viranomaiselle”. (Finlex 2019 Suomen perustuslaki 

731/1999). 

 

3.2 Organisaatio 

 

Koko yhteiskunta koostuu erilaisista organisaatioista. Organisaatio voidaan määri-

tellä monin tavoin, ja organisaatiota voidaan luokitella monista erilaisista näkökul-

mista. Virtanen ja Stenvall määrittelevät organisaation systeemiseksi järjestelmäksi. 



41 

 

 

 

Heidän mukaansa organisaatio ”muodostuu erillisistä osista, jotka kytkeytyvät toi-

minnallisesti paitsi toisiinsa myös organisaation ulkopuoliseen maailmaan”. Organi-

saation näkeminen systeeminä johtuu organisaatiorakenteiden ja organisaatioiden 

vuorovaikutus- ja valtasuhteiden monimutkaisuudesta. (Virtanen ja Stenvall 2014, 

80). Metodologisten organisaatioteorioiden mukaan organisaatio voidaan kuvata 

erilaisten metaforien kautta, joita ovat mekaaninen kone, ympäristöönsä sopeutuva 

organismi, organisaation jäsenten muodostama kulttuuri tai merkitysjärjestelmä 

sekä uskomuksissa oleva valtarakenne kollaasi. (Harisalo 2008, 45; Hatch ja Cun-

liffe 2012; Virtaharju 2018). Organisaatioita voidaan määritellä myös esimerkiksi or-

ganisaation ominaisuuksien, tehtävien ja erilaisten mallien mukaan. 

 

3.2.1 Organisaatiomääritelmiä  

 

 

Ominaisuuksia, joiden mukaan organisaatioita voidaan luokitella, ovat muun mu-

assa tavoitteet, rationaalisuus, muodollisuus, keskitys ja hajautus, erikoistuminen, 

koko sekä monimutkaisuus (Harisalo 2008, 20-28). Monien tutkijoiden  (Aldrich, 

1979; Scott, 1998 ja Weick, 1969) mukaan organisaatiomääritelmä sisältää aina 

neljä seuraavaa avainominaisuutta: organisaatiossa on enemmän kuin yksi toimija; 

tunnistettavat rajat, joiden puitteissa organisaatioon kuuluvat jäsenet voidaan tun-

nistaa sekä määritellyt säännöt organisaatioon liittymiselle ja siitä eroamiselle; sys-

teemitasoiset päämäärät ja tavoitteet, jotka voidaan saavuttaa vain yhteistoimin-

nalla ja toimijoiden tavoitteena on saavuttaa yhteiset päämäärät (Puranam et al. 

2014, 166).  

 

Eräs tapa määritellä organisaatioita ovat erilaiset mallit. Organisaation käsitteellisen 

mallin mukaan organisaatio koostuu kuudesta risteävästä ja toisiinsa liittyvästä te-

kijästä. Nämä osatekijät ovat sosiaalinen rakenne, kulttuuri, teknologia, fyysinen ra-

kenne ja ympäristö sekä muihin tekijöihin sulautunut valta. (Hatch et al. 2012,16; 

Virtaharju 2018).  
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Tavoite- ja tehokkuusmalli korostaa organisaation luonnetta suunnitelmallisena, jär-

jestelmällisenä ja tavoitteellisena.  Sen määrittelyn mukaan ”organisaatio on huolel-

lisesti suunniteltu järjestelmä, jonka tehtävänä on toteuttaa sille asetetut tavoitteet”. 

(Harisalo 2008, 18).  

 

Kun edellisen mallin mukaisiin piirteisiin – suunnitelmallinen, järjestelmällinen ja ta-

voitteellinen - lisätään vielä yhteistyö, saadaan yksi yleisemmin käytetyistä organi-

saation määritelmistä. Siinä organisaatio määritellään yksilöiden luomiksi sosi-

aalisiksi rakenteiksi, joiden tavoitteena on tukea määriteltyjen tavoitteiden yh-

teistä saavuttamista. ”Social structures created by individuals to support the col-

laborative pursuit of specified goals.” (Scott 2003,11).  

 

3.2.2 Organisaatiotyyppejä  

 

 

Organisaatioita voidaan luokitella niiden tehtävien mukaan. Tehtävien mukaisia luo-

kitteluja on useita ja ne poikkeavat hieman toisistaan. Blau ja Scott käyttävät jakoa 

neljään organisaatiotyyppiin organisaation pääsääntöisen tehtävän luonteen mu-

kaan. Nämä organisaatiotyypit ovat: tavaroita tuottavat, palveluita tuottavat, jäse-

nyyttä tuottavat ja yhteiskunnallista osallistumista tuottavat. Heidän mukaansa kun-

nat ja valtio kuuluvat viimeiseen luokkaan, koska osallistumisen ideana on muka-

naolo asioiden kehityksessä. (Harisalo 2008, 29-30). 

 

Talcott Parsons jakaa organisaatiot yhteiskunnallisen toiminnan mukaan tavaroita 

ja palveluita tuottaviin organisaatioihin; poliittisiin organisaatioihin, joita ovat poliitti-

set puolueet, kunnat ja valtio, joiden tehtävänä on palvella yhteisiä tarpeita; integ-

roiviin organisaatioihin, joiden tehtävänä on vähentää ristiriitoja ja vahvistaa yhteis-

kunnan myönteistä kehitystä sekä organisaatioihin, joiden tehtävänä on huolehtia 

yhteiskunnan jatkuvuudesta. Viimeistä organisaatiotyyppiä edustavat muun muassa 

koulut ja uskonnolliset yhteisöt. (Harisalo 2008, 30-31).  
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Tyypillinen luokittelu on jakaa organisaatiot kolmeen tyyppiin omistajuuden ja voiton 

tavoittelun perusteella. Tällöin organisaatiotyypit ovat julkinen organisaatio, yksityi-

nen organisaatio eli yritys ja kolmas sektori eli yleishyödylliset valtiosta ja kunnista 

erilliset toimijat kuten kansalaisjärjestöt ja säätiöt. Julkisten organisaatioiden ja kol-

mannen sektorin organisaatioiden tavoitteena ei ole tuottaa voittoa tai omaa hyötyä 

kuten yritysten, eikä julkisilla organisaatioilla ole henkilöomistajia kuten yrityksillä. 

 

Nykyisessä systeemisessä ja kompleksisessa maailmassa vain harva organisaatio 

pystyy toimimaan yksin. Tämän vuoksi organisaatiot muodostavat keskenään toi-

siinsa eri tavoin kiinnittyviä verkostoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Osa näistä ekosysteemeistä muodostuu ja häviää aina kulloisenkin tarpeen mu-

kaan, osa on pysyviä. Ekosysteemien tavoitteena on kyvykkyyksiä yhdistämällä ja 

yhteistyöllä luoda lisäarvoa sekä asiakkaille että organisaatioille.  

 

3.3 Julkisorganisaatio vs. yksityinen organisaatio 

 

Organisaatioiden väliset erot ja yhtäläisyydet voivat olla samanlaisia eri tyyppisillä 

organisaatioilla tai saman tyyppisten organisaatioiden välillä. Näkökulmasta riippuu, 

onko tarkoituksenmukaista tarkastella organisaatioiden eroja vai olisiko niiden si-

jasta parempi keskittyä organisaatioiden välisiin yhtäläisyyksiin (Puranam et al. 

2014, 179). Rashman et al. viittaa Bozemaniin ja Bretschneideriin pohtiessaan pi-

täisikö esimerkiksi julkisuus nähdä vain yhtenä organisaation ulottuvuutena eikä pe-

rusteena organisaatioiden kahtiajakoon julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Toisaalta 

heidän mielestään muun muassa yksityisen ja julkisen sektorin tavoitteissa, kei-

noissa, rakenteessa ja sidosryhmissä voi olla eroja. (Rashman et al. 2009, 464-

465). 

 

Julkiset organisaatiot ovat ”julkisin varoin, julkisessa ohjauksessa ja julkisen lain-

säädännön puitteissa toimivia organisaatioita” sekä valtionhallinnossa että kunta-

sektorilla (Virtanen ja Stenvall 2014, 15). Yksityiset organisaatiot sen sijaan rahoit-
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tavat toimintansa palveluiden ja tuotteiden myynnillä ja niiden toimintaa ohjaa orga-

nisaation omistaja, joka toimii lainsäädännön asettamissa puitteissa. Julkisorgani-

saatioille tyypillisinä piirteinä pidetään niiden poliittista ohjausta, lakiperusteisuutta 

ja palveluluonnetta sekä byrokraattisuutta. Koska julkisorganisaatioiden poliittinen 

ohjaus ja lukuisten sidosryhmien tarpeiden moninaisuus määrittelevät päätöksen 

tekoa ja toimintatapoja eikä organisaatioilla ole selkeää omistajuutta, on tavoitteiden 

määrittely hankalaa ja ne voivat olla ristiriitaisia, vaihtuvia ja monimutkaisia. (Euske 

2003, 6; Rantanen et al. 2007, 417, 428-429; Rashman et al. 2009, 465; Sydän-

maanlakka 2015, 14-15; Jääskeläinen et al. 2015, 239). 

 

Edellä mainitut ominaisuudet tekevät julkisorganisaatioista hitaasti muutettavia ja 

muuttuvia. Kuitenkin samalla julkisorganisaatiot tuovat institutionaalista vakautta 

palveluiden tuottamiseen sekä luovat mahdollisuuksia kansalaisille ja yksityisille or-

ganisaatioille vaikuttamalla monin tavoin niiden toimintaedellytyksiin ja -ympäris-

töön, edistäen näin kansallista kilpailukykyä. Julkisorganisaatioiden tavoitteena ei 

ole tuottaa voittoa vaan yhteiskunnallista arvoa, ”yleistä hyvää” ja palveluita asiak-

kailleen. Näitä tavoitteita toteuttaessaan julkisorganisaatiot joutuvat usein tasapai-

noilemaan eri sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten välillä. Sen sijaan yksityisten 

organisaatioiden ensisijaisena tavoitteena on tuottaa taloudellista voittoa omistajil-

leen toimimalla mahdollisimman tehokkaasti. (Euske 2003, 6; Rantanen et al. 2007, 

417, 428-429; Rashman et al. 2009, 465; Virtanen ja Stenvall 2014, 59; Sydän-

maanlakka 2015, 14-15; Jääskeläinen et al. 2015, 239). Joskin viime aikoina myös 

yksityisiltä organisaatioilta on alettu vaatia taloudellisen voiton lisäksi sosiaalista, 

ekologista ja hallinnollista vastuullisuutta toiminnassaan. 

 

Sekä julkishallinto että yksityinen sektori joutuvat sopeutumaan yhä monimutkai-

sempaan ja epävakaampaan toimintaympäristöön sekä asiakkaiden ja kansalaisten 

nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Tämä kompleksisuus, johon vaikuttaa myös glo-

balisaatio, digitaalisuus, robotiikka ja ilmastonmuutos, vaatii jatkuvaa muutosval-

miutta ja -kyvykkyyttä.  Julkisorganisaatioissa merkittävän muutospaineen aiheuttaa 

politiikkaohjaus ja suorituskykyvaatimukset, kun taas yksityisellä sektorilla muu-
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tosajurina on markkinalähtöinen tarve kehittää uusia tuotteita ja palveluita asiak-

kaille, ja varmistaa siten kilpailukyky. Muutokset vaativat uutta tietoa. Koska julki-

sorganisaatioissa tieto ja sen muodostama osaaminen on pääasiassa politiikan toi-

meenpanon väline, tietoa voidaan jakaa eri organisaatioiden välillä. Yksityisissä or-

ganisaatioissa tieto muodostaa yrityksille tärkeän kilpailuedun, joten sitä suojataan. 

Julkisorganisaatioiden asiakkuus ei käsitä vain tavaroita tai palveluita ostavia asiak-

kaita kuten yksityisellä sektorilla vaan se on monimuotoisempaa. Julkisorganisaa-

tion asiakkuus sisältää kansalaisuuteen liittyviä rooleja ja usein asiakas on toinen 

viranomainen tai organisaatio. Asiakkaiden asema on muuttunut myös julkisorgani-

saatioissa ”hallintoalamaisista palvelujen käyttäjiksi”. Samalla julkinen palvelutuo-

tanto on muuttunut asiakaslähtöiseksi, jossa asiakkaat pyritään ottamaan mukaan 

kehittämään palveluja. Sydänmaanlakka näkee asian toisin. Hänen mielestään or-

ganisaatiotasolla puhutaan asiakaslähtöisyydestä, mutta todellisuudessa palveluita 

kehitetään henkilöstön ja tuotannon ehdoin. Kuten Virtanen ja Stenvall toteavat, 

asiakaslähtöisyys ei käytännössä sovikaan kaikkiin julkisorganisaatioihin, koska osa 

niistä käyttää ”julkista pakkovaltaa”. Tällaisia ovat esimerkiksi poliisi ja vankeinhoi-

tolaitos. (Euske 2003, 6-7; Rashman et al. 2009, 465, 487; Virtanen ja Stenvall 

2014, 81,153; Sydänmaanlakka 2015, 47; Iqbal et al. 2016, 22). 

 

Julkisorganisaatioille on asetettu perustuslaissa palveluvelvoite, joka edellyttää 

määriteltyä palvelutuotantoa asiakkaille. Monet julkisorganisaation palvelut ovat 

niitä hankittaessa maksuttomia, koska ne on tuotettu verovaroin ja niiden maksami-

seen osallistuvat kaikki veronmaksajat riippumatta siitä käyttävätkö he palveluja vai 

eivät. Jos palvelut ovat maksullisia, niiden hinnat ovat kaikille samat. Palveluita tuo-

tettaessa on sitouduttava tasapuolisuuden ja avoimuuden vaatimuksiin. Asiakkaille 

ei siten voida tarjota kattavampaa tai parempaa palvelua korkeammalla hinnalla. 

Näin ollen julkisorganisaatioilla ei ole mahdollisuutta kilpailla hinnalla kuten yksityi-

sillä organisaatioilla. Osaa julkisorganisaatioiden palveluista tuotetaan ja ylläpide-

tään jatkuvasti, kuten koulutusta, tiestöä ja terveydenhoitoa; osaa, kuten erilaisia 

lupia, tuotetaan tarpeen mukaan. Monet näistä palveluista ovat sellaisia, joiden tuot-

tajaa asiakas ei voi valita tai vaihtaa, kun taas yksityisellä sektorilla kulutus on va-

paaehtoista ja asiakas voi valita mistä tai keneltä hän haluaa hankkia tarvitsemansa 
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palvelun tai tuotteen. (Euske 2003, 6; Rashman et al. 2009, 465; Iqbal et al. 2016, 

19-22). 

 

Suomen perustuslaki sisältää säännökset julkisen vallan käytön periaatteista. Kuten 

jo aiemmin todettiin, perustuslain mukaan valtion keskushallintoon voi kuulua valtio-

neuvoston ja ministeriöiden lisäksi virastoja, laitoksia ja muita toimielimiä. Valtiolla 

voi lisäksi olla alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Valtionhallinnon toimielinten 

yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan 

käyttöä. Tämän vuoksi valtion alue- ja paikallishallinnon perusteista, virkojen kelpoi-

suusvaatimuksista ja nimittämisperusteista sekä vastuusta virkatoimissa on sää-

detty perustuslailla. (Suomen perustuslaki 731/1999 118§, 119§, 125§ ja 126§). Yk-

sityisten organisaatioiden toimintaa säädellään myös lainsäädännöllä, mutta niille ei 

ole asetettu samanlaisia pakottavia velvoitteita esimerkiksi toimipaikkojen määrästä 

tai palkattavalta henkilöstöltä vaadittavasta koulutuksesta kuin valtion julkisorgani-

saatioille vaan ne voivat valita rakenteensa ja toimintatapansa melko vapaasti.     

 

Kun tarkastellaan julkisorganisaatioista nimenomaan valtion eri organisaatioiden 

yhteisiä ominaisuuksia, jotka ovat samalla niiden toimivaltaa rajoittavia tekijöitä ja 

erottavat ne yksityisistä organisaatioista, voidaan mainita muun muassa toiminnan 

rahoitus valtion talousarviosta budjettiprosessin mukaisesti; johtamismalli, jossa 

johdon muodostaa useimmiten organisaation johtaja ja häntä avustava johtoryhmä; 

henkilöstön palvelussuhde, joka on yleensä virkasuhde ja määrittelee rekrytointia, 

palkkausta ja irtisanomista koskevat asiat; ministeriö-virasto ohjaussuhde, jossa ku-

takin hallinnonalan virastoa ohjaa oma ministeriö, ostosäännökset ja tulosohjausjär-

jestelmä. Nämä virastomuotoisen toiminnan periaatteet perustuvat useisiin erillisiin 

organisaatiolakeihin. Valtionhallinnon organisaatioita on perinteisesti ohjattu kes-

kusjohtoisella ajattelulla, jossa kaikkien organisaatioiden on nähty voivan toimia sa-

man mallin mukaisesti toimialasta riippumatta. (Rainey et al. 2000, 456-457; VM 

2019, 11-12).     
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4 JULKISORGANISAATION TIETOPÄÄOMA 

 

”Yhteiskunnan menestykselle on elintärkeää tieto, jota sen kansalaisilla on, joka on 

virkamiesten saatavilla, ja joka on sisällytetty rakenteisiin ja muuhun tietopääomaan 

hyödynnettäväksi kansallisesti ja globaaleilla markkinoilla” (Wiig 2002, 225).  

 

Toimiva julkishallinto mahdollistaa hyvinvoivan yhteiskunnan. Tilastokeskuksen eri 

vertailuista poimimien tietojen mukaan Suomen julkishallinto toimii hyvin, muun mu-

assa viranomaistiedon saatavuus on EU:n parasta, Suomessa on EU:n parhaat jul-

kiset digitaaliset palvelut ja Suomessa on maailman paras hallinto. (Tilastokeskus 

2018b). Julkishallinnon toimivuuden mahdollistaa sen muodostavien organisaatioi-

den tietopääoma ja sen osaava hyödyntäminen. Julkisorganisaatioissa tietoa pide-

tään tärkeänä ja sen hyödyntämistä arvostetaan (Virtanen ja Stenvall 2014, 50).  

 

Julkishallinto on joutunut muuttumaan muun maailman mukana. Perinteinen malli 

ylhäältä alaspäin johdetusta asiantuntijaorganisaatiosta, joka toteuttaa poliittisia ta-

voitteita vakaasti, tehokkaasti ja asiantuntevasti sääntöjä ja ohjeita noudattaen, on 

joutunut antamaan tilaa 2000-luvulla itseohjautuville, jatkuvasti muuttuville, hajaute-

tuille ja erilaisissa verkostoissa toimiville yksiköille. Muutos täydentää 1990-luvulla 

tapahtunutta siirtymistä uuteen julkiseen hallintoon (New Public Management 

NPM), jonka tavoitteena oli luoda vaikuttavaa, kilpailukykyistä ja kustannusteho-

kasta, tuloksia aikaansaavaa hallintoa. Käytännössä kaikki nämä mallit ovat julki-

sorganisaatioissa käytössä rinnakkain, joskin pääasiallisin malli on edelleen perin-

teinen julkishallinnon malli. (Sydänmaanlakka 2015, 57-62; Laihonen 2019).  

 

Julkisorganisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, joten niiden tietopääoman mer-

kittäviä resursseja ovat inhimilliseen pääomaan kuuluvat osaaminen ja ammattitaito. 

Julkisorganisaatioiden toimijoiden asiantuntijuus ilmenee muun muassa korkeakou-

lututkinnon suorittaneiden suurena määränä sekä lainsäädännön asettamien vaati-

musten ja sääntöjen tuntemisena ja niiden noudattamisena työssä. Nämä tekijät 

vaikuttavat myös julkisorganisaatioiden luotettavuuteen. Tällainen asiantuntijuus ja 
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normisidonnaisuus, on Virtasen ja Stenvallin mukaan ideaalissa mielessä Max We-

berin tarkoittamaa byrokratiaa. (Virtanen ja Stenvall 2014, 48). Puusa ja Eerikäinen 

näkevät, että osa asiantuntijuutta on kyky hakea tietoa nopeasti, hahmottaa olen-

nainen tieto ja soveltaa sitä päätöksenteossa. Tässä prosessissa korostuu hiljaisen 

tiedon merkitys, koska päätöksenteossa eksplisiittiseen tietoon joudutaan yhdistä-

mään hiljaista tietoa, sitä tulkiten ja soveltaen. (Puusa ja Eerikäinen 2011, 44).   

 

Julkisorganisaatiot toimivat yhä enemmän erilaissa verkostoissa ja monenlaisessa 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa sekä or-

ganisaatioiden sisällä eri yksiköt toistensa kanssa.  Julkisorganisaatioiden toiminta-

tavat ovat muuttuneet yritysmäisempään suuntaan, jossa tavoitteena on asiakas-

lähtöisyys, palvelujen saatavuus, avoimuus ja vastuullisuus. Pyrkimyksenä on myös 

lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Nämä sekä erilai-

set moniulotteiset ja moniin ilmiöihin kytkeytyvät viheliäiset ongelmat kuten ilmas-

tonmuutos ja eriarvoistuminen, joita ei pystytä ratkaisemaan yksin vaan laaja-alai-

sessa yhteistyössä eri näkökulmista tarkastellen, vaativat organisaatioilta suhde- ja 

sosiaalista pääomaa. On kyettävä ja haluttava tehdä yhteistyötä, jakaa tietoa ja ot-

taa vastaan palautetta. (Virtanen ja Stenvall 2014, 16; Sitra 2019).  

 

Suhdepääoman ylläpito edellyttää myös rakennepääoman toimivuutta, koska suuri 

osa suhdetoiminnasta tapahtuu nykyisin erilaisilla digitaalisilla alustoilla tai tietojär-

jestelmien välityksellä. Organisaatiokulttuurilla on vaikutusta siihen, kuinka ja millai-

sia suhteita ylläpidetään tai missä verkostoissa toimitaan. Yhteiskunnallisena haas-

teena julkisorganisaatioille on vaatimus tuottaa enemmän, nopeammin, kustannus-

tehokkaammin ja pienemmillä resursseilla (Dickinson ja Sullivan 2014, 9). (Malik ja 

Al-Toubi 2018, 517-519). Tästä aiheutuu vaatimuksia organisaatioiden rakennepää-

omalle. Organisaatioiden tietojärjestelmien, johtamisjärjestelmien ja organisaa-

tiokulttuurin on oltava toimivia ja tehokkaita, että näihin vaatimuksin on edes mah-

dollista yrittää vastata.  

 

Pohjois-Irlannissa on toteutettu tietopääomaa koskeva tutkimus, jonka kohderyh-

mänä oli 100 johtavaa julkisen sektorin organisaatiota. Tutkimuksessa selvitettiin 
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kuinka julkisorganisaatiot mittaavat ja johtavat tietopääomaan kuuluvia resursseja. 

Yhtenä arvioitavana kohteena oli julkisorganisaatioiden tietopääoman resurssien 

tärkeys, joita arvioitiin viisiportaisella asteikolla elintärkeästä ei tärkeään. Tällä ha-

luttiin selvittää avainresurssit. Tutkimuksen mukaan viideksi elintärkeäksi resurs-

siksi nousivat tärkeimmästä alkaen: organisaation maine, asiakastyytyväisyys, yhtä 

tärkeinä pidetyt henkilöstön ammattitaito ja henkilöstön osaaminen sekä sidosryh-

mäsuhteet. (Wall 2005, 294-296).  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia oli kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutki-

mus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja sekä eri do-

kumentteihin perustuvaa tietoa. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin pääasiassa 

kasvokkain tehtävien haastatteluiden avulla Etelä-Savon ELY–keskuksessa. En-

simmäisessä vaiheessa haastateltiin organisaation keskijohto yksilöhaastatteluin ja 

toisessa vaiheessa ylin johto ryhmähaastatteluna. Haastattelujen lisäksi mittaristoa 

varten kerättiin aineistoa organisaation viimeisestä toteutusta WMBaro–työtyytyväi-

syystutkimuksesta ja muusta tietopääoman resursseja kuvaavasta aineistosta.  

 

5.1 Tutkimuksen ontologia, epistemologia ja metodologia 

 

Ontologia kuvaa todellisuuden luonnetta, käsitystä todellisuudesta ja sitä, mitä 

voimme tietää todellisuudesta. Tässä tutkimuksessa todellisuus ymmärretään rela-

tivismin mukaisesti. Sen mukaisesti ei ole olemassa yhtä kaikille yhteistä todelli-

suutta vaan jokaisen todellisuus on erilainen. Ihmiset rakentavat todellisuutta keski-

näisessä vuorovaikutuksessa, joten kielellä ja ympäristöllä on merkittävä osa todel-

lisuuden rakentajana. Tässä tutkimuksessa haastattelujen avulla pyrittiin ymmärtä-

mään haastateltujen käsityksiä ja rakentamaan niistä yhteinen näkemys organisaa-

tion todellisuudesta. (Metsämuuronen 2003, 163; Hirsjärvi et al. 2009, 130-131; Lai-

honen et al. 2013, 17).  

 

Epistemologia eli tieto-oppi kuvaa käsitystä tiedosta ja tiedon alkuperästä. Tässä 

tutkimuksessa tieto ymmärretään antipositivismin mukaisesti näkökulmaan sido-

tuksi ja merkitysvälitteiseksi sekä konstruktivismin mukaisesti tulkinnalliseksi. 

Vaikka todellisuudesta hankittava tieto on merkitysvälitteistä ja tulkittua, oli tutkijan 

pyrkimyksenä tätä tutkimusta tehdessään välttää omia tulkintoja ja omien arvojen 

vaikutusta tutkimukseen, nähdä haastateltavat luotettavimpina tietolähteinä ja 

saada tuotua esiin heidän näkökulmiaan tutkittavasta organisaatiosta. (Hirsjärvi et 

al. 2009, 130-131; Laihonen et al. 2013, 17). 
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Näistä lähtökohdista tutkimuksen metodologiaksi valikoitui laadullinen tutkimusme-

netelmä, joka on sopiva silloin, kun halutaan analysoida ja ymmärtää jotakin asiaa 

tai ilmiötä. Laadullisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan asioita teoreettisten vii-

tekehysten tai empiirisen aineiston avulla. Alasuutarin mukaan laadullisessa tutki-

muksessa tutkimuksen kohteeksi otetaan ilmiö, jota ei tarvitse yleistää. Tällöin tut-

kimukselle on olennaista pyrkimys tehdä ilmiö ymmärrettäväksi. (Alasuutari 2007, 

237). Laadullista tutkimusta voidaan Metsämuurosen (2008, 14) mukaan käyttää 

muun muassa silloin, kun ollaan kiinnostuneita tapahtumiin osallistuneiden toimijoi-

den näkemyksistä ja halutaan tutkia luonnollisia tilanteita järjestettyjen tai kontrolloi-

tujen sijaan ja halutaan saada tietoa syy-seuraussuhteista, kuten tässä tutkimuk-

sessa. Tutkimusmenetelmiä voidaan luokitella myös sen mukaan, mistä tutkimuk-

sessa ollaan kiinnostuneita. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita toi-

minnan merkityksestä. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi 

aineiston hankinta tutkijan avulla mittausvälineiden sijaan, tutkittavien näkökulmien 

esiin tuleminen aineiston hankinnassa, ja tutkimuksen kohdejoukon valinta tarkoi-

tuksenmukaisesti eikä satunaisotannalla (Hirsjärvi et al. 2007, 160).  

Tapaustutkimus voidaan nähdä laadullisen metodologian keskeiseksi tiedonhankin-

nan strategiaksi (Metsämuuronen 2008, 18). Yinin (1983, 23) määritelmän mukaan 

tapaustutkimus on ”empiiristä tutkimusta, joka monipuolisilla ja monilla eri tavoilla 

hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä 

ympäristössä”. Yleensä tapaustutkimus kohdistuu prosessiin ja tapahtuu todelli-

sessa tilanteessa. Sen kiinnostuksen kohteena on tietyssä ympäristössä tapahtuva 

toiminta, tapahtumaketju tai yksittäisen kohteen toiminta. (Syrjälä 1994, 10-12). 

Tässä tutkimuksessa tapauksena on Etelä–Savon ELY–keskus ja tutkimuksen koh-

teena sen tietopääoma. Metsämuuronen näkee tapaustutkimuksen samoin kuin 

Alasuutari koko laadullisen tutkimuksen. Yleistäminen ei ole itsetarkoitus vaan oleel-

lista on tapauksen ymmärtäminen.  Tapaustutkimuksessa etsitään toisaalta ilmiön 

yhteisiä piirteitä, toisaalta sen ainutlaatuisuutta ja erityispiirteitä. (Metsämuuronen 

2008, 18).  
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5.2 Tutkimuskohde 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY–keskuksia) on Suomessa 15. Nii-

den toimintaa ohjaavat valtion keskushallintoon kuuluvat kuusi ministeriötä ja viisi 

virastoa. Kullakin ELY–keskuksella on yhdestä kolmeen erityistä vastuualuetta, joi-

den kautta keskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä sidosryhmiensä ja muiden toimijoi-

den kanssa. ELY–keskusten tehtäviä ovat: 

 

- Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut, työllisyysperusteiset tuet ja työvoi-

makoulutus, maaseudun kehittäminen, maatila- ja kalatalousasiat, maahan-

muuttoasiat ja EU:n rakennerahastohankkeet 

- Maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat, liikenneturval-

lisuus, joukkoliikenne ja saaristoliikenne 

- Ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, luonnonsuo-

jelu, ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito. 

 

Kaikkien ELY–keskusten yhteiset arvot ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteis-

työ ja avoimuus. (ELY–keskus 2018). Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt ELY–

keskusten toimintaympäristön seuraavasti: ELY–keskukset ovat asiakkaita varten. 

Ne toimivat palveluiden tuottajien avulla ja yhteistyökumppaneidensa kanssa, oh-

jaavien tahojen antamin tavoittein ja resurssein.  

 

Tämän tutkimuksen kohteena oleva organisaatio oli Etelä-Savon ELY–keskus.  

Etelä-Savon ELY–keskus on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan kuu-

luva valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus, jonka toiminta-alu-

eena on rakennerahastotehtäviä lukuun ottamatta Etelä-Savon maakunta. ELY–

keskuksen toiminnan tavoitteena on hyvän toiminta- ja elinympäristön luominen, 

menestyvän yritystoiminnan tukeminen sekä ihmisten hyvinvoinnin, työllisyyden ja 

osallisuuden parantaminen. Alla olevasta organisaatiokaaviosta (kuva 9) ilmenee, 

että Etelä-Savon ELY–keskuksessa hoidetaan tehtäviä kahdella vastuualueella: 

elinkeinot, työvoima ja osaaminen sekä ympäristö ja luonnonvarat.  

 



53 

 

 

 

 
 
 
KUVA 9. Etelä-Savon ELY–keskuksen organisaatiokaavio. (ELY-keskus 2019).  
 
 
Etelä-Savon liikennevastuualueen tehtäviä hoitaa Pohjois-Savon ELY–keskus osin 

Etelä-Savon ELY–keskukseen sijoitetun henkilöstön avulla. Myös Etelä-Savon ka-

latalous- ja maahanmuuttotehtävät hoidetaan Pohjois-Savon ELY–keskuksen toi-

mesta. Edellä mainittujen vastuualueiden lisäksi organisaatioon kuuluu Rakennera-

hastopalvelut-yksikkö, joka vastaa EU:n rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla, sekä Maksatus- ja tarkas-

tuspalvelut -yksikkö, joka vastaa Manner-Suomen maaseuturahaston maksatuk-

sista ja niihin liittyvistä tarkastuksista Etelä-Savossa sekä rakennerahastojen mak-

satuksista ja niihin liittyvistä tarkastuksista koko Itä-Suomessa. ELY–keskuksen toi-

mintaa ohjaa ylijohtaja, ja toiminnan yhteensovittamisesta huolehtii johtoryhmä. 

Johtoryhmään kuuluvat ylijohtaja, vastuualueiden johtajat, hallintojohtaja ELY–kes-
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kusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE–toimistojen) yhteisen kehittämis- ja hallin-

tokeskuksen (KEHA–keskus) edustajana, vastuualueiden toimintayksiköiden ja ra-

kennerahastoyksikön päälliköt, TE–toimiston johtaja, TE–hallinnon asiakaspalvelu-

keskuksen (TE–aspa) johtaja, viestinnän edustaja ja henkilöstön edustaja. (ELY–

keskus 2019). 

 

Etelä-Savon TE–toimisto on valtion paikallishallinnon organisaatio, joka toimii ELY–

keskuksen ohjauksessa. Etelä-Savon ELY–keskuksen yhteyteen on sijoitettu valta-

kunnallinen erikoistumisyksikkö TE–hallinnon asiakaspalvelukeskus, joka muodos-

tuu työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelusta sekä Työlinja- ja Yritys-Suomi–pu-

helinpalveluista. Eri sidosryhmien kutsutuista edustajista muodostuva neuvottelu-

kunta tukee ELY–keskuksen toiminnan suunnittelua ja keskeisiä strategisia asioita 

sekä edistää ELY–keskuksen ja kumppaneiden välistä yhteistyötä, mutta sillä ei ole 

päätäntävaltaa. KEHA–keskus on valtakunnallinen ELY–keskusten sekä TE–toimis-

tojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto, joka toimii maantieteellisesti 

hajautettuna verkostomaisesti. (ELY–keskus 2019). 

 

Organisaation henkilöstömäärä on kaikkiaan 291, josta varsinaisesti Etelä-Savon 

ELY–keskuksessa toimii 121, TE–toimistossa 80 ja TE–aspassa 90 sekä lisäksi 

KEHA–keskuksessa 20. Tässä tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan Etelä-Savon 

ELY–keskusta. TE–toimisto, TE–aspa ja KEHA–keskus on jätetty tarkastelun ulko-

puolelle. (WMBaro 2018).  

 

5.3 Tutkimusaineiston hankinta ja analysointi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmät voivat vaihdella tutkimus-

kohteen ja käytettävissä olevien tutkimusresurssien mukaan. Keskeisiä tutkimus-

metodeja ovat haastattelut, havainnointi, tekstianalyysi, litterointi tai dokumentteihin 

perustuva tieto. (Metsämuuronen 2008, 14). Haastattelu on ainoa tutkimusmene-

telmä, jossa tutkija on aineistoa kerätessään suorassa kielellisessä vuorovaikutuk-
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sessa tutkittavan kanssa. Tämän vuoksi haastattelun onnistumista tukee haastatte-

lijan ja haastateltavien luottamuksellinen suhde. Tutkimuksellinen haastattelu on 

systemaattista, tavoitteellista tiedonkeruuta, jolla pyritään keräämään mahdollisim-

man luotettavaa tietoa. Haastattelut voivat olla strukturoituja eli lomakehaastatte-

luja, puolistrukturoituja eli teemahaastatteluja ja avoimia eli syvähaastatteluja. (Hirs-

järvi et al. 2007, 199-204).  Tutkimuksen luonteen vuoksi aineistonkeruumenetel-

mäksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, jossa kaikille haastateltaville esitettiin sa-

mat kysymykset samassa muodossa ja järjestyksessä ilman valmiita vastausvaih-

toehtoja, mutta kunkin kysymyksen osalta teemaa oli avattu haastateltaville apuky-

symyksillä. Koska kaikki haastattelut tapahtuivat henkilökohtaisesti kasvokkain, oli 

haastattelijan tarvittaessa mahdollista täsmentää tai avata käsitteitä tarkemmin 

haastateltaville.  

 

Kaikille haastateltaville lähetettiin kirjallinen haastattelupyyntö. Haastatteluajankoh-

dat valikoituvat haastateltaville sopivien aikataulujen mukaan. Ensimmäisen vai-

heen haastattelut toteutettiin 28.11. – 11.12.2018 ja toisen vaiheen haastattelu teh-

tiin 29.1.2019. Kaikilta haastatelluilta pyydettiin kirjallinen suostumus haastatteluun 

sekä henkilötietojen keräämiseen tutkimuksen tekemisen yhteydessä syntyvään tut-

kimusrekisteriin (liite 1). Tässä tapauksessa rekisteri muodostui, koska jokaisen 

haastateltavan virka-asema kysyttiin haastattelulomakkeessa.  Haastateltujen 

kanssa käytiin läpi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojailmoi-

tus ennen haastatteluja.  Ensimmäisen vaiheen haastattelut tapahtuivat ELY-kes-

kuksessa kunkin haastateltavan työhuoneessa. Jokainen haastattelu kesti noin tun-

nin (50 – 70 minuuttia). Toisen vaiheen haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna 

ELY-keskuksen neuvotteluhuoneessa. Haastattelussa oli fyysisesti läsnä kaksi 

haastateltavaa ja yksi haastateltava osallistui Skypen välityksellä. Haastattelu kesti 

hieman yli tunnin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla.  

 

Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineisto oli tarkoitus hankkia haastattelemalla orga-

nisaation kaikkien kuuden yksikön päällikköä henkilökohtaisesti kasvokkain osittain 

strukturoidun kyselylomakkeen avulla. Kaikille lähettiin haastattelupyyntö kirjalli-
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sesti. Yhden yksikön päällikkö ei kuitenkaan vastannut sähköpostitse kahdesti esi-

tettyyn haastattelupyyntöön lainkaan, joten haastateltaviksi tuli viiden yksikön pääl-

liköt. Tarkoituksenmukaista oli valita haastateltaviksi kaikkien yksiköiden päälliköt 

siksi, että organisaation tietopääomasta saataisiin toimintaan osallistuvilta mahdol-

lisimman monipuolinen ja laaja näkemys.  

 

Ensimmäisen vaiheen haastattelulomakkeissa (liite 2) haastateltaville oli annettu 

valmiiksi kysymykset, mutta ei vastausvaihtoehtoja niille. Viimeiset kysymykset 

muodostuivat haastatteluissa haastateltujen nimeämien avainresurssien perus-

teella. Haastateltavat saivat kysymykset etukäteen, joten heillä oli aikaa perehtyä 

niihin ennen haastatteluja. Kysymysten liitteenä toimitettiin myös luettelo tietopää-

omaan Marrin (2008, 5) luokittelun mukaisesti sisältyvistä asioista jaoteltuina hen-

kilö-, suhde- ja rakenteelliseen pääomaan, että kaikilla haastateltavilla olisi valmiiksi 

samansuuntainen käsitys tietopääomaan sisältyvistä asioista ja heidän olisi hel-

pompi hahmottaa niiden muodostama kokonaisuus. 

 

Ensimmäisen vaiheen haastattelujen tavoitteena oli tunnistaa organisaation perus-

tehtävä, ydinosaamiset ja tärkeimmät aineettomat avainresurssit. Haastatteluissa 

selvitettiin mistä organisaation tietopääoma koostuu, mitkä ovat avainresurssien 

vaikutukset toisiinsa ja mitkä ovat tärkeimpiä resursseja asiakaslupauksen toteutu-

misen kannalta. Lisäksi haastateltavia pyydettiin nimeämään tietopääoman avain-

resursseihin liittyviä ydinsuorituskykykysymyksiä (Key Performance Questions = 

KPQ), joilla olemassa olevien resurssien tilaa voitaisiin arvioida, sekä miettimään 

ydinsuorituskykykysymyksille indikaattoreita, joilla niihin saadaan konkreettisia vas-

tauksia. Lopuksi heiltä pyydettiin näkemyksiä organisaation tietopääoman hankki-

miseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen.  

 

Toisessa haastatteluvaiheessa ensimmäisistä haastatteluista saadut tulokset esi-

tettiin organisaation ylimmälle johdolle: ylijohtajalle; elinkeinot, työvoima- ja osaami-

nen vastuualueen johtajalle sekä hallintojohtaja - henkilöstöpäällikölle.  He saivat 

ensimmäisen kierroksen haastattelujen perusteella tehdyn raportin sekä sen vali-
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diuteen ja organisaation tulevaisuuteen liittyvät kysymykset (liite 3) etukäteen pe-

rehdyttäviksi. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää ylimmän johdon näkemyksiä 

organisaation tulevaisuuden haasteista ja resursseista tietopääoman näkökulmasta 

sekä samalla kuulla heidän mielipiteensä ensimmäisen vaiheen haastattelujen pe-

rusteella tuotetun aineiston hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä.  

 

Molempien vaiheiden nauhoitettujen haastattelujen litterointi tehtiin kahdessa vai-

heessa. Ensin jokainen haastattelu kuunneltiin useamman kerran ja litteroitiin sa-

nasta sanaan. Seuraavassa vaiheessa luettiin litteroituja aineistoja ja jokaisesta 

muodostettiin tiivistetty litterointi. Tämä tehtiin pilkkomalla vastaukset ensin osiin 

olennaisten ja epäolennaisten asioiden erottamiseksi. Olennaisiksi asioiksi katsot-

tiin esitettyyn kysymykseen suoraan liittyvä vastaus, epäolennaisiksi muu keskus-

telu, joka rönsyili pois asiasta. Näin saadut asiat luokiteltiin kysymysten mukaan ja 

yhdistettiin kunkin vastaajan osalta tiivistetyiksi vastauksiksi. Pelkästään sanalliset 

vastaukset litteroitiin, ilmeet, eleet tai muut havainnot jätettiin huomiotta.  

 

Alasuutarin (2007) mukaan laadullisen tutkimuksen analysointi koostuu kahdesta 

osasta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta.  Tuomi ja Sara-

järvi (2009, 108) kirjoittavat, että laadullisen analysoinnin avulla tutkimusaineistosta 

pyritään luomaan mielekästä ja selkeätä informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. Analyy-

sissa aineisto hajotetaan, käsitteellistetään ja kootaan uudelleen loogisen päättelyn 

ja tulkinnan avulla.  

 

Tutkijan keräämiä litteroituja haastatteluaineistoja on lähes kaikilta osin käytetty 

myös Tietopääoman strateginen johtaminen-kurssiin kuuluvassa ryhmätyössä. 

Ryhmän muodostivat Anuliina Ginström, Marko Hautala, Marcus Kangasjärvi, Pet-

teri Korvala, Sirpa Koskinen ja tämän työn tekijä. Tutkija on joiltakin osin hyödyntä-

nyt ryhmätyössä tehtyä analysointia omassa analyysissaan. Kun kyseissä ryhmä-

työssä syntynyttä materiaalia käytetään Tulokset- luvussa, niihin viitataan selitteellä 

Ryhmätyö 2019. Ryhmän jäsenet ovat antaneet suostumuksensa käyttää aineistoa, 

kiitos heille.  
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Analysointi tehtiin teorialähtöisenä sisältöanalyysina Marrin (2008) ”Management 

accounting guideline” mukaisesti. Sisältöanalyysissa tutkittava aineisto järjestellään 

ja luokitellaan. Analysointi aloitettiin lukemalla tiivistettyjä litterointeja haastatte-

luista. Koska suurin osa kysymyksistä oli tehty Marrin antaman mallin mukaisesti, 

vastaukset olivat valmiiksi teemoitettuja. Kunkin teeman vastauksia luokiteltiin ensin 

tutkimalla mitkä asiat liittyvät toisiinsa ja mitkä poikkeavat toisistaan. Vastaukset tyy-

piteltiin alaluokkiin pohtimalla mikä on niitä yhdistävä tekijä ja ryhmiteltiin ne sopivien 

yläkäsitteiden alle. Joidenkin kysymysten vastauksia kvantifioitiin. Näin tehtiin ai-

neettomien resurssien suhteellista tärkeyttä määritettäessä, jolloin analysoinnissa 

laskettiin haastateltujen antamien numeeristen vastausten keskiarvoja sekä dynaa-

mista arvonluontikarttaa muodostettaessa, jolloin aineettomien resurssien keskinäi-

sille vaikutuksille laskettiin summia.  Näin saatujen vastauksien avulla pystyttiin ar-

vioimaan suhteellisuuksia tai syy-seuraussuhteita. Vaikka tässä tutkimuksessa, ku-

ten usein laadullisissa tutkimuksissa, aineisto oli pieni, kvantifioinnin katsottiin tuo-

van lisätietoa aineiston analysoinnissa (vrt. Tuomi ja Sarajärvi 2009, 121).  

 

Analyysissa haastattelujen perusteella selvitetyt organisaation perustehtävät, ydin-

kompetenssit ja resurssit yhdistettiin siten, että niistä voitiin muodostaa organisaa-

tion arvonluontikartta. Tärkeimmät aineettomat resurssit tehtävien suorittamisen ja 

organisaation arvon luomisen kannalta saatiin muodostamalla vastaajien samaa 

asiaa tarkoittavista termeistä yläkäsitteitä, joiden alle vastaukset yhdistettiin. Ne 

koottiin excel–taulukkoon ja niille laskettiin keskiarvot, joiden avulla niiden suhteel-

lista tärkeyttä voitiin vertailla. Resurssien syy-seuraus-suhteiden selvittämiseksi 

haastateltujen nimeämistä tärkeimmistä aineettomista resursseista ja heidän niille 

määrittelemistänsä vuorovaikutussuhteista tehtiin synteesi taulukoimalla resurssit ja 

niille annetut painoarvot. Tämän avulla saatiin nimettyä viisi avainresurssia vuoro-

vaikutussuhteineen, jotka yhdistettiin dynaamiseksi arvonluontikartaksi. Haastatel-

tujen jo aiemmin nimeämille organisaation arvonluonnin kannalta tärkeimmille ai-

neettomille avainresursseille antamat ydinsuorituskykykysymykset ja niihin vastauk-

sia antavat indikaattorit yhdistettiin ja niistä muodostettiin taulukko. Organisaation 

tietopääoman hankkimista, ylläpitoa ja kehittämistä koskevat vastaukset ryhmiteltiin 
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ja koottiin yhteen. Toisen vaiheen haastatteluista koottiin yhteen haastateltujen nä-

kemykset ensimmäisen vaiheen haastatteluista ja muodostettiin organisaation tule-

vaisuuden näkymä tietopääoman osalta. 

 

Organisaation vuotta 2018 koskevasta VMBaro–työtyytyväisyystutkimuksesta pyrit-

tiin löytämään tässä tutkimuksessa tunnistettuja tärkeimpiä arvoa luovia resursseja 

mittaavia väittämiä. Lisäksi tutkimusmateriaalina käytettiin ELY-keskusten ja 

KEHA–keskuksen tilinpäätöstä vuodelta 2018, asiakkaille tehtyä Palvelutyytyväi-

syystutkimusta 2018 ja Sidosryhmäkyselyä 2017. Näistä löydetyistä väittämistä tai 

kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laadittiin organisaatiokohtainen mit-

taristo. Siinä esitetään kootusti mitä organisaatiossa jo mitataan tärkeimmiksi ha-

vaittujen resurssien osalta, miten mitataan ja kuinka mittaustulokset ovat kehitty-

neet. WMBaron tuloksista toimitetaan organisaatiolle yhteenveto, jossa vastaukset 

esitetään siten, että koko ELY–keskusta kuvaavat tulokset sisältävät myös TE–as-

pan tiedot. Tämän lisäksi vastaukset esitetään erikseen neljän eri ryhmän osalta: 

johto ja yhteiset, E–vastuualue, Y–vastuualue ja TE–hallinnon asiakaspalvelukes-

kus. Tässä tutkimuksessa laskettiin yhteen näiden kolmen alueen tulokset ilman 

TE–aspaa ja laskettiin niiden keskiarvo, jolloin saatiin vain tutkittavaa ELY–keskusta 

koskeva vastaus kuhunkin kysymykseen.  

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioivat reliabiliteetti ja validiteetti eivät ole laadullisen 

tutkimuksen yhteydessä usein sellaisenaan sovellettavissa, koska ne on kehitetty 

käytettäviksi määrällisen tutkimuksen yhteydessä. Yleisin kritiikki kohdistuu siihen, 

että niiden taustalla on oletus yhdestä konkreettisestä todellisuudesta. Reliabilitee-

tilla tarkoitetaan tutkimuksessa saatujen tulosten pysyvyyttä ja toistettavuutta. Sitä 

ettei tutkimustulos ole sattumanvarainen vaan sama tulos olisi saavutettavissa eri 

tutkijan toimesta tai toisella tutkimuskerralla. Validiteetilla tarkoitetaan pätevyyttä eli 

sitä, että tutkitaan tai mitataan niitä asioita, mitä on tarkoituskin. Laadullisen tutki-
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muksen tulokset ovat ainutkertaisia ja laadullinen tapaustutkimus on aikaan ja paik-

kaan sidottu, joka kuvaa tietyn hetken tilannetta tietyssä paikassa tai tulkitsee ilmiötä 

tai tapahtumaa, ei tulosten tarvitse toistettavia tai yleistettävissä. Yleistämistä oleel-

lisempaa on tapauksen ymmärtäminen (Metsämuuronen 2008, 18; Tuomi et Sara-

järvi, 2009, 85). Luotettavuuden arviointiin laadullisten tutkimusten osalta voidaan 

soveltaa esimerkiksi Lincolnin ja Guban luokittelua: uskottavuus, siirrettävyys, luo-

tettavuus ja varmuus sekä vahvistettavuus. Tutkimuksen sisäistä johdonmukai-

suutta ja raportoinnin läpinäkyvyyttä voidaan pitää keinoina varmistaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Näiden avulla voidaan seurata tutkimuksen toteutusta ja tutkijan 

päättelyä. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 136, 138-140). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että ne, joilta kerätään tietoa, joko tietävät 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on siitä kokemusta (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 85). Koska tutkimuksen kohteena on yhden julkisorganisaation tie-

topääoma, paras ja luotettavin käsitys siitä saadaan haastattelemalla kyseisen or-

ganisaation edustajia. Organisaation koko henkilöstön haastatteleminen olisi ollut 

haastavaa, joten tehtiin harkittu eliittiotanta. Tässä tapauksessa tarkoituksenmukai-

simmaksi haastattelukohteeksi luotettavan käsityksen saamiseksi valittiin organi-

saation keskijohto ja ylin johto kokonaisuudessaan. He kaikki ovat toimineet organi-

saatiossa useita vuosia – suurin osa kymmeniä vuosia -, joten heillä on vahva sub-

stanssiosaaminen ja kaikilla on pitkä kokemus johtotehtävistä.  

 

Ensimmäisen vaiheen haastattelujen kohderyhmäksi valittiin kaikki organisaation eri 

yksiköitä johtavat päälliköt sen vuoksi, että tutkittavasta asiasta saataisiin mahdolli-

simman todenmukainen, monipuolinen ja kattava näkemys, ja ehkä vähän strategi-

sesta johdosta poikkeava tai sitä laajentava näkemys. Lisäksi, koska yksiköiden 

päälliköt joutuvat jossakin määrin pohtimaan aineettoman pääoman osa-alueisiin 

liittyviä kysymyksiä työssään, vaikkakin eri näkökulmasta kuin tässä tutkimuksessa, 

aihealue on todennäköisesti heille tutumpi kuin muulle henkilöstölle.  

 

Toisen vaiheen haastateltaviksi valittiin ylin johto, jonka tehtävänä on poliittisten 

päättäjien linjausten mukaisesti määritellä organisaation strategia. Heidät valittiin 
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haastateltaviksi siksi, että heillä on - tai ainakin pitäisi olla - laajin kokonaiskäsitys 

organisaation olemassa olevasta tietopääomasta, joten he pystyvät siltä osin kom-

mentoimaan ja täydentämään yksiköiden päälliköiden näkemyksiä. Strateginen 

johto tarvitsee näkemystä ja tietoa tietopääoman kehittymisestä ja kehittämisestä 

pystyäkseen ennakoimaan tulevaisuutta ja tukemaan siten organisaation menesty-

mistä. Koska tulevaisuuden ennakointi kuuluu heidän työhönsä ja heillä on työhönsä 

liittyen laajat valtakunnalliset sidosryhmäverkostot, heidän katsottiin olevan parhaita 

tietolähteitä organisaatiossa sen tulevaisuuden näkemyksien osalta. Ylimmällä joh-

dolla voi olla joiltakin osin mahdollisuus toteuttaa tarvittavia muutoksia. 

 

Tutkija vaikuttaa aina tutkimukseen ja haastateltaviin. Hän tekee omien arvojensa 

tai kiinnostuksensa perusteella valinnat haastateltavista, heille esitetyistä kysymyk-

sistä ja niiden tulkinnasta. Tässä tutkimuksessa tutkija valitsi haastateltavat edellä 

kerrotuilla perusteilla – parhaina mahdollisina tietolähteinä. Haastattelukysymyksinä 

käytettiin ryhmätyön yhteydessä valmiiksi annettuja kysymyksiä suomeksi käännet-

tyinä, joten niihin ei tutkijan asema tai arvot vaikuttaneet. Tutkimuksen validiteetin 

lisäämiseksi haastattelukysymykset ja niihin liittyvä tietopääoman sisältöä tarken-

tava materiaali toimitettiin haastateltaville etukäteen tutustuttaviksi.  Haastattelija 

työskentelee tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa ja hänellä voi siten 

olla omia ennakkokäsityksiä joistakin tutkittavista asioista. Organisaation tehtävä-

kenttä on kuitenkin niin laaja ja tehtävittäin siiloutunut, että tutkijan näkemys rajoittuu 

vain tiettyyn osaan siitä. Haastattelujen aikana haastattelijan tavoitteena oli tietoi-

sesti välttää johdattelemasta haastateltavia ja mahdollistaa siten heidän omien nä-

kemystensä esiin tuominen. Tutkimuksen tulkinnallisuus on kuitenkin huomioitava, 

koska sitä ei voi kokonaan välttää. Tutkija tulkitsee, tutkittavat tulkitsevat ja lopulta 

tutkimuksen lukijat tulkitsevat omalla tavallaan (Hirsjärvi et al. 2007, 224).  

 

Vuorovaikutukseen ja nopean luottamuksen syntymiseen tutkijan ”tuttuudella” on 

voinut olla vaikutusta. Ilmapiiri haastattelujen aikana oli avoin ja luottamuksellinen 

vaikka emme arjen työssä kohtaa kaikkien kanssa. Kaikki haastatellut sanoivat osal-

listuvansa mielellään tutkimukseen ja olivat sitoutuneita vastaamaan. Suurin osa 

haastateltavista oli valmistautunut jo ennakolta miettimällä vastauksia, joku mietti 
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jonkun kysymyksen kohdalla sen tulkintamahdollisuuksia ja yksi halusi haastattelua 

seuraavana päivänä vielä tarkentaa vastaustaan. Haastattelujen jälkeen moni ha-

lusi kertoa omista opiskelumuistoistaan ja keskustella haastattelun synnyttämistä 

ajatuksista. Kaikille annettiin mahdollisuus halutessaan tarkastaa litteroidut vastauk-

set, mutta kukaan ei käyttänyt tätä mahdollisuutta. 

 

Tutkimuksen lähdemateriaalina pyrittiin käyttämään mahdollisimman uusia teoksia 

ja artikkeleja, lukuun ottamatta muutamia klassikkoteoksia. Tutkimusaineistona käy-

tetyt lähteet on raportoitu ja muilta tehdyt lainaukset on merkitty asianmukaisesti 

tutkimusraporttiin. Empiirisen tutkimusaineiston keräämisessä ja käsittelyssä nou-

datettiin huolellisuutta ja tietosuojavaatimuksia. Aineiston merkittävyys ja määrä oli-

vat tapaustutkimuksen kannalta riittäviä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, että vas-

tausten oikeellisuus litterointia varten voitiin varmistaa. Haastattelut litteroitiin välit-

tömästi haastattelujen jälkeen, joten tarvittaessa epäselviä kohtia olisi ollut mahdol-

lista täsmentää haastatelluilta. Aineistoa analysoitaessa pyrittiin objektiiviseen tul-

kintaan ilman subjektiivisia kannanottoja. Tutkimuksen kaikki vaiheet on yritetty ku-

vata tutkimusraportissa mahdollisimman huolellisesti ja todenmukaisesti niiden lä-

pinäkyvyyden varmistamiseksi ja siksi, että ne voidaan tarvittaessa toistaa.  

 

Jos tutkimus toistettaisiin muuna ajankohtana samassa organisaatiossa, voisivat tu-

lokset olla erilaisia, koska ajan muuttuessa organisaatiolle asetetut vaatimukset ja 

tavoitteet muuttuvat. Samoin, jos haastateltaviksi olisi valittu muun henkilöstön kuin 

johdon edustajia, tutkimustulos voisi osin poiketa tässä tutkimuksessa esitetystä. 

Tutkimustulokset eivät siis tässä mielessä olisi toistettavissa.  Tuomen ja Sarajärven 

mukaan tutkimustulokset ovat ainutlaatuisia eikä niiden tarvitse olla toistettavissa, 

mutta minusta on todennäköistä, että jos joku toinen tutkija olisi tehnyt saman tutki-

muksen samoilla kysymyksillä samaan aikaan, tutkimustulokset olisivat toistetta-

vissa.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään empiirisen osan tutkimustuloksia. Haastattelujen avulla 

haluttiin selvittää kohteena olevan Etelä-Savon ELY–keskuksen keskeiset tietore-

surssit, niiden väliset suhteet ja esittää niille toiminnan arvioimista ja ohjausta varten 

mittareita. Lisäksi haluttiin kartoittaa organisaation tulevaisuutta tietopääomaan liit-

tyen. Tutkimustulokset esitetään haastattelukysymysten mukaisessa järjestyksessä 

luokiteltuina pääasiassa tietopääoman kolmijaon: inhimillinen -, suhde- ja rakenne-

pääoma mukaisesti. 

 

6.1 Organisaation perustehtävät, ydinosaamiset ja avainresurssit 

Ensimmäiseksi haastatelluilta selvitettiin, kuinka organisaatio heidän mielestään luo 

arvoa olemassaolollaan. Mikä on heidän mielestään organisaation perustehtävä, 

miksi ja keitä varten organisaatio on olemassa. Näistä kysymyksistä mielipiteissä 

siitä, keitä varten organisaatio on olemassa, oli eri yksikköjen välillä osittain poik-

keaviakin näkemyksiä. Nämä johtuivat lähinnä tarkastelukulmasta, pohtiko vastaaja 

asiaa koko organisaation vai oman yksikön näkökulmasta. Organisaation koettiin 

olevan kaikkia Etelä-Savon kansalaisia varten sekä elinkeinoelämää, luontoa ja 

yleistä etua varten. 

 

”Ei ihmisiä varten vaan yleistä etua varten. Sellaisia asioita, joita  

kukaan ei omista, ympäristöä.” 

 

”Kaksi näkökulmaa: kansalaisia, yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia  

varten sekä yleistä etua eli kulttuuriympäristöä ja luontoa varten.” 

 

”Palvelemassa yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.” 

 



64 

 

 

 

Organisaation tavoitteena nähdään olevan muun muassa työvoimapoliittinen työl-

listäminen, yritysten kehittäminen, viljelijöiden tukeminen, puhtaan ympäristön mah-

dollistaminen ja näiden kautta hyvinvoinnin luominen alueelle. 

 

”Elinkeinojen, liikenteen ja työvoiman yhteen saattamisen kautta edis-

tää yritystoimintaa ja sitä kautta tuoda hyvinvointia ja työllisyyttä. Ve-

ronmaksajille hyvinvointia ja työpaikkoja alueelle, jota kautta tulee ve-

ronmaksajia, jotka voivat ylläpitää esimerkiksi tällaisia organisaatioita.” 

 

Vastausten mukaan ELY–keskuksen perustehtäväksi nähdään Suomen valtion po-

liittisten päätösten ja EU:n asettamien vaatimusten toteuttaminen; erityisesti Etelä-

Savon kansalaisten ja elinkeinoelämän palveleminen sekä yleisen edun ja yhden-

vertaisuuden valvominen. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi nähdään alueen kansalaiset, 

yritykset sekä muu elinkeinotoiminta, ministeriöt ja ohjaavat tahot, kunnat ja muut 

julkiset toimijat. 

 

Perustehtävien suorittamisen mahdollistavat organisaation ydinosaamiset. Näiden 

avulla organisaatio erottuu muista ja luo kilpailuetua. Julkisorganisaatiolla kilpailue-

tua ei välttämättä synny, jos kyseistä palvelua ei tuota kukaan muu, mutta ydinosaa-

misilla varmistetaan perustehtävissä onnistuminen. Tärkeimmäksi ydinosaamiseksi 

kaikkien tehtävien toimeenpanon kannalta nousivat osaaminen ja ammattitaito. Näi-

hin sisältyvät lainsäädännön tuntemus ja substanssiosaaminen nähtiin kaikissa vas-

tauksissa välttämättömiksi. Muina tärkeinä ydinosaamisina pidettiin asiakkaiden tar-

peiden sekä sidosryhmien ja toimintaympäristön ymmärtämistä, yhteistyökykyä, or-

ganisaation sisäistä toimintakulttuuria, arvojen tuntemista ja luotettavuutta. Tär-

keimmiksi ydinosaamisiksi muodostuivat sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen, 

kunkin yksikön substanssiosaaminen sekä politiikan ja lainsäädännön tunteminen.  

 

”Asiantuntemus (lain osaaminen ja substanssi) ja yhteistyökyky.  

Ei tehdä yksin.” 
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”Oltava todella hyviä lain tuntemuksessa ja substanssin tuntemuk-

sessa. Henkilöasiakkaiden osalta on luotettavuuden säilyttävä. Jos  

jotain sanotaan, niin ei voi olla ihan höpöä.” 

 

”Henkilöstön oltava osaavaa ja tuottaa asiakkaille hyvä palvelu. Asia-

kaskunnan ja sidosryhmien tunteminen. Kohtaamiset ja tarpeiden  

kartoitus tärkeitä.” 

 

”Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen, että toimenpiteet kohtaisivat tar-

peet. Toimintaympäristön ymmärtäminen, toimialan ja säädösten  

tunteminen.” 

 

Avainresurssien avulla organisaatio pystyy toteuttamaan ydinosaamistaan ja lunas-

tamaan arvolupauksensa. Aineellisista resursseista ei haastatteluissa mainittu 

muita kuin rahoitus, joka tulee valtion julkisorganisaatioille budjetista. Ilman rahoi-

tusta toiminta olisi tietysti mahdotonta, koska suurin osa toiminnasta on suoraan 

asiakkaille maksutonta. Aineettomista resursseista tärkeimpiä resursseja nimettiin 

kaikista tietopääoman osa-alueista. Tärkeimpiä ovat inhimillisen pääoman resurssit 

ja niiden osalta kaikkien haastateltujen mielestä avainresursseja ovat asiantunte-

mus ja osaaminen. Joissakin vastauksissa ilmeni huoli henkilöstöresurssien mää-

rästä, sen nähtiin olevan minimissään, jossa ei ole ”särkymisen” varaa. Muita tun-

nistettuja inhimillisen pääoman avainresursseja ovat sitoutuneisuus sekä luottamus 

ja luotettavuus. Myös tunneäly, yhteistyökyky ja joustavuus mainittiin. Suhdepää-

oman osalta avainresursseja ovat sekä muodollinen että epämuodollinen yhteistyö 

eri sidosryhmien kanssa ja erilaiset verkostot. Organisaation sisäisessä tiedonku-

lussa ja kanssakäymisessä nähtiin parantamisen varaa. Osa kokee brändin, imagon 

ja maineen hyvänä ja tärkeänä, jotka lisäävät asiakkaiden luottamusta, osan mie-

lestä julkisorganisaatiolla ei tarvitse olla brändiä tai imagoa. Rakennepääoman 

avainresursseja ovat tietojärjestelmät ja tiedonhallinta. Tietojärjestelmistä löytyy kui-

tenkin puutteita. Niitä koetaan olevan liian paljon, ne ovat kankeita, vaikeita käyttää, 
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osa on keskeneräisiä ja ne eivät ole keskenään yhteensopivia. Prosessit, organi-

saatiokulttuuri ja organisaation arvot koetaan tärkeiksi, mutta osin joustamattomiksi 

ja virastomaisiksi.  

 

”Organisaatiokulttuuri on tärkeä, mutta osin kankea asiantuntijaorgani-

saatiolle. Asiantuntijoihin voisi luottaa eikä tarvitsisi hallinnoida niin 

paljon. Monet tekee sydänverellä tätä.” 

 

”Koko ajan henkilöstön oltava osaavaa, että pärjätään. Ei virkamies-

mäistytä ja olla kammioissa vaan katsottava ulos, ettei näivetytä. On 

yhteiskunnallinen tehtävä, ei kilpailua. Muualla Euroopassa on osin ul-

koistettu. Meillä voi olla samanlainen kehitys, jos ei toimita hyvin ja te-

hokkaasti.” 

 

”Prosessit ja käytännöt tulevat muualta eivätkä aina kohtaa. Strategia 

ja rakenne ristiriidassa, rakenne voittaa.” 

 

”ELYllä on aika hyvä imago, luotetaan Talvivaarasta huolimatta.” 

 

Alla olevassa kuvassa 10 on koottu haastattelujen perusteella ELY–keskuksen pe-

rustehtävät, ydinosaamiset ja avainresurssit arvonluontikartaksi. Arvonluontikartalla 

on mahdollista kuvata organisaation strategia tiivistetysti. Kuva havainnollistaa mitä 

resursseja organisaatiolla on oltava, että se voi toteuttaa arvolupauksensa. Arvon-

luontikartan heikkoutena on se, että sen esittämä kuva on staattinen, se kuvaa vain 

tiettyä hetkeä eikä siinä näy resurssien määrässä ja laadussa tapahtuvia jatkuvia 

muutoksia eikä resurssien välisiä vuorovaikutussuhteita. 
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Kuva 10. ELY-keskuksen arvonluontikartta. (mukaillen Marr 2008, 11 ja ryhmätyö 
2019). 
 

6.2 Resurssien suhteellinen tärkeys 

 

Voidakseen kehittää aineettomia resurssejaan ja pystyäkseen hyödyntämään niitä 

arvolupauksen toteuttamisessa, organisaation on tiedettävä aineettomien resurs-

siensa strateginen arvo. Näin ollen kunkin resurssin tärkeys on organisaatiokohtai-

nen. 

  
Alueen kansalaisten ja elinkeinoelämän palveleminen, yleisen edun ja yhdenver-

taisuuden valvominen sekä poliittisten päätösten alueellinen toimeenpano 

Yksikön substanssin 
osaaminen 

 
Sidosryhmien tarpei-
den ymmärtäminen 

 

Politiikan ja lainsää-
dännön tuntemus 

 
 

Inhimilliset re-
surssit: asiantunte-

mus ja osaaminen 

Suhderesurssit: 
kumppanuudet ja ver-

kostot 

Rakenteelliset re-
surssit: tiedon hal-

linta ja tietojärjestelmät 

Taloudelliset re-
surssit: 

budjettirahoitus 

Ydinosaamiset 

Avainresurssit 

Perustehtävät 
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Resurssien suhteellisen tärkeyden määrittämiseksi haastatellut nimesivät mieles-

tään viisi tärkeintä resurssia ja antoivat niille arvot 1 - 10 sen mukaan, kuinka voi-

makas on kunkin resurssin painoarvo organisaation suorituskyvyn kannalta. Näistä 

muodostui kymmenen resurssityyppiä, joille annetuille painoarvoille laskettiin kes-

kiarvot. Näin saatiin selville kunkin resurssin suhteellinen tärkeys organisaation teh-

tävien suorittamisen ja arvonluonnin kannalta (kuva 11).  

 

Suhteellisesti tärkeimmiksi resursseiksi nähtiin inhimilliseen pääomaan kuuluvat re-

surssit, joiden keskiarvojen summaksi muodostui 15,6. Inhimillisistä resursseista 

asiantuntemus ja osaaminen oli kaikkien vastaajien mielestä tärkeimpien joukossa 

ja se sai keskiarvokseen 8,8. Seuraavaksi tärkeimmäksi erottui yhdistelmä luotta-

mus ja luotettavuus, jonka keskiarvo oli 3,8. Melkein yhtä tärkeänä nähtiin sitoutu-

neisuus ja sitoutuminen, keskiarvon ollessa 3,0.  

 

Lähes yhtä tärkeäksi kuin inhimillisen pääoman resurssit, nousivat suhdepääomaan 

kuuluvat resurssit, joiden keskiarvojen summa oli 14,8. Tämänkin ryhmän osalta 

yksi resurssityyppi oli kaikkien vastaajien mielestä tärkeimpien joukossa. Se oli 

kumppanuudet ja verkostot, jonka keskiarvo oli 7,6. Muiksi tärkeiksi resursseiksi 

määriteltiin sosiaalinen pääoma ja yhteistyökyky keskiarvolla 4,6 sekä mainetta, 

tunnettuutta, imagoa ja brändiä koskevat resurssit keskiarvolla 2,6. Resurssityyppi 

kumppanuudet ja verkostot käsittää organisaation ulkopuolelle verkostoitumisen, 

kun taas sosiaalinen pääoma ja yhteistyökyky käsitetään organisaation sisäiseksi 

yhteistyöksi. 

 

Suhteellisesti vähiten tärkeäksi vastaajat arvioivat rakennepääomaan kuuluvat re-

surssit, joiden keskiarvojen summa oli melkein puolet pienempi edellisten resurssi-

tyyppien arvoista. Rakennepääoman resurssien keskiarvojen summa oli 8,8. Näi-

den resurssien tärkeimmäksi nousi tiedonhallinta ja tietojärjestelmät keskiarvolla 

4,2. Muut resurssityypit saivat yksittäisiä tärkeysarviointeja: organisaation arvot, 

keskiarvo 1,8; prosessit ja rutiinit, keskiarvo 1,4 sekä työtyytyväisyys, keskiarvo 1,4.   
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Kuva 11. Resurssien suhteellinen tärkeys. (Ryhmätyö 2019). 
 
 

6.3 Resurssien dynaaminen arvonluonti 

 

Koska organisaatio ei pysty luomaan arvoa pelkästään omistamalla tietopääomaa 

vaan sitä jatkuvasti hyödyntämällä ja kehittämällä, on organisaation tiedettävä, 

kuinka sen resurssit vaikuttavat toisiinsa. Aiemmin luotu arvonluontikartta kertoo or-

ganisaation resurssien tilanteen tiettynä hetkenä, mutta ei niiden syy-seuraussuh-

teita toisiinsa, joten tätä varten määriteltiin aineettomien resurssien väliset vuorovai-

kutussuhteet. 

 

Edellä kartoitettiin haastateltujen mielestä tärkeimmät aineettomat resurssit. Ne 

koostuivat kaikkiin kolmeen tietopääoman osatekijöihin kuuluvista resursseista. Viisi 

tärkeintä olivat tärkeysjärjestyksessä: asiantuntemus ja osaaminen, kumppanuudet 

ja verkosto, sosiaalinen pääoma ja yhteistyökyky, tiedonhallinta ja tietojärjestelmät 
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sekä luottamus ja luotettavuus. Haastateltuja pyydettiin arvioimaan näiden tärkeim-

pien resurssien vaikutusta toisiinsa antamalla kullekin resurssiparille arvo: 0 = ei 

vaikutusta, 1 = jonkin verran vaikutusta tai 2 = voimakas vaikutus. Näin saadut vai-

kutussuhteet laskettiin yhteen, jolloin kullekin suhteelle saatiin vaikutuksen merkit-

tävyyttä osoittava numeerinen summa (taulukko 4).  

 

Taulukko 4. Resurssien dynaaminen vuorovaikutus. (Ryhmätyö 2019). 

 

 

Tuloksista havaittiin, että organisaation kahdeksi tärkeimmäksi havaitulla resurssi-

tyypillä, asiantuntemuksella ja osaamisella sekä kumppanuuksilla ja verkostoilla, 

on myös suurin vaikutussuhde keskenään. Näiden resurssien keskinäisen vaiku-

tussuhteen arvo oli molempiin suuntiin seitsemän. Melkein yhtä voimakas vaikutus 

havaittiin olevan sosiaalisella pääomalla ja yhteistyökyvyllä kumppanuuksiin ja ver-

kostoihin sekä tiedonhallinnalla ja tietojärjestelmillä asiantuntemukseen ja osaami-

seen. Näiden molempien vaikutussuhteiden summa oli kuusi. Sosiaalisella pää-

omalla ja yhteistyökyvyllä ilmeni olevan huomattava vaikutus myös asiantuntemuk-

seen ja osaamiseen. Vaikutussuhteiden summa oli viisi.  
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Asiantuntemuksen ja osaamisen vaikutukset sekä tiedonhallintaan ja tietojärjestel-

miin, että luottamukseen ja luotettavuuteen saivat arvon neljä. Samoin kumppa-

nuuksien ja verkostojen vaikutus sosiaaliseen pääomaan ja yhteistyökykyyn. Asian-

tuntemuksen ja osaamisen vaikutussuhde sosiaaliseen pääomaan ja yhteistyöky-

kyyn oli heikompi. Se sai arvon kolme. Saman suuruinen vaikutus nähtiin olevan 

myös tiedonhallinnalla ja tietojärjestelmillä luottamukseen ja luotettavuuteen sekä 

vastaavasti luottamuksella ja luotettavuudella kumppanuuksiin ja verkostoihin. Muut 

tärkeimpien resurssien välisten suhteiden vaikutukset olivat tätä heikompia.  

 

6.4 Avainresurssien arvioiminen 

 

Resurssien tunnistamisen lisäksi tarvitaan tietoa niiden suorituskyvystä. Resurssien 

tilan arvioimiseksi haastateltuja pyydettiin määrittämään viidelle tärkeimmäksi kat-

somalleen resurssille avainsuorituskysymys ja siihen liittyvä indikaattori, jolla suori-

tuskykykysymykseen voidaan vastata. Vastausten kirjo oli joidenkin resurssien suo-

rituskykykysymysten osalta laaja ja indikaattorit mielenkiintoisia. Indikaattorit eri re-

surssien ydinsuorituskysymyksille vaihtelivat VMBaro–työtyytyväisyysmittauksesta 

ja haastatteluista tekemättömien töiden kautta hymyyn. Alla olevassa taulukossa 

viisi on koottu haastatteluissa esitettyjä organisaation avainresurssin tilaa arvioivia 

avainsuorituskykykysymyksiä ja niiden indikaattoreita sellaisina kuin haastatellut 

ovat ne esittäneet. 
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Taulukko 5. Resurssien suorituskyvyn mittaaminen 

 

Resurssi 
Avainsuorituskyky- 

kysymys 
Indikaattori 

Asiantuntemus 

ja osaaminen 

Onko kaikissa tehtävissä niihin 

soveltuvat henkilöt? 

 

Mikä on organisaation suoritus-

kyky verrattuna vastaaviin organi-

saatioihin? 

 

Kuinka aktiivisesti henkilöstö osal-

listuu koulutuksiin? 

Työkokemus, koulutus,  

oikaisu- tai valituspää-

tösten määrä/tehdyt pää-

tökset 

Suoritteiden määrä/hen-

kilömäärä, päätöksiin 

käytetty aika/tavoiteaika 

 

Koulutuspäivien lkm 

Kumppanuu-

det ja verkos-

tot 

 

Kuinka hyvin onnistumme tavoit-

teiden saavuttamisessa? 

Kuinka pidämme yhteyksiä sidos-

ryhmiimme? 

Kuinka paljon järjestämiimme 

koulutuksiin osallistutaan? 

Haastattelut sidosryh-

mille 

Tapaamisten lkm, yhteis-

hankkeiden lkm 

 

Osallistujien lkm 

Sosiaalinen po 

ja yhteistykyky 

Millainen on keskinäisen vuoro-

vaikutuksemme toimivuus? 

VMBaro 

Tiedonhallinta 

ja tietojärjestel-

mät 

Kuinka hyvin järjestelmät tukevat 

organisaatiomme perustavoiteita? 

Kuinka paljon tietojärjestelmien 

takia on tyhjää aikaa? 

Paljonko tarvitaan ulkopuolista 

apua? 

Mielipidekyselyt johdolle 

ja henkilöstölle 

Aika/viikko 

 

Avun määrä  

Luottamus ja 

luotettavuus 

Kuinka hyvin tehdyt päätökset pi-

tävät? 

 

Tulevatko tehtävät tehdyksi sovi-

tulla tavalla? 

Oikeuslaitoksen ratkaisut 

päätösten mukaisia tai 

niitä kumoavia 

Tekemättömät ja tehdyt 

työt lkm 



73 

 

 

 

 

6.5 Tietopääoman turvaaminen  

 

Koska tietopääoman määrä ja laatu muuttuvat koko ajan, on sen jatkuvasta kehitty-

misestä huolehdittava. Haastatelluilta pyydettiin näkemyksiä siitä, kuinka organisaa-

tio voi turvata tietopääomansa. Jotkut haastatellut näkivät omat vaikutusmahdolli-

suutensa uuden tietopääoman hankintaan melko rajallisina, koska määrärahat oh-

jaavat resursseja ja politiikkalinjaukset tekemistä.  

 

Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että tietopääoman turvaamisen suhteen 

tärkeintä on jatkuva osaamisen kehittäminen kouluttautumalla sekä tietojen ja taito-

jen ylläpitäminen. Muina keinoina sen turvaamiseksi nähtiin aktiivinen verkostoitu-

minen sekä osallistuminen sidosryhmätyöhön, sisäisiin tilaisuuksiin ja asiakaskoh-

taamisiin. Joku haastatelluista ehdotti työtapojen monistamista eri yksiköiden kes-

ken. Yhtenä keinona tietopääoman turvaamiseksi esitettiin työtyytyväisyyden kehit-

täminen. Johdon rooli koettiin tärkeäksi, mutta myös henkilöstön omaa vastuuta ko-

rostettiin. 

 ”Jatkuva kouluttautuminen.” 

 

 ”Talo suhtautuu myönteisesti koulutuksiin. Ihmiset ei jaksa osallistua. 

 Työntekijälle vastuuta oman asiantuntemuksen kehittämisestä.” 

 

”Osallistamalla ja osallistumalla. Nämä mahdollistamalla. On myös 

velvollisuus – alaistaidot oltava. ” 

 

6.6 Tietopääoman tulevaisuus 

 

Toisen vaiheen haastattelussa selvitettiin ensiksi, kuinka ylin johto näki operatiivisen 

johdon käsitykset organisaation tietopääomasta. Heidän mielestään asiantuntemuk-
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sen ja osaamisen keskeisyys ei ollut yllättävää, mutta sosiaalisen pääoman ja yh-

teistyökyvyn painoarvon olisi toivottu olevan suurempi. Nyt sen nähtiin kuvastavan 

organisaation sisäistä yhteistyökykyä, jossa on edelleen parannettavaa ja joka siten 

vaikuttaa asiakkaalle tuotettavaan lisäarvoon. Koettiin, että sosiaalisen pääoman ja 

yhteistyökyvyn painoarvo heijastaa ajattelua, joka lähtee hallinnon tarpeista eikä 

asiakaslähtöisyyttä, jota koko organisaation pitäisi yhdessä toteuttaa. Luottamuksen 

ja luotettavuuden ”yllättävä pienuus” herätti keskustelua, koska kyseessä on orga-

nisaatio, jonka pitäisi olla ”vakaa, puolueeton ja tasapuolinen sekä omata virkamies-

etiikkaa”. Toisaalta tämän ajateltiin johtuvan siitä, että kyseessä on asiantuntijaor-

ganisaatio, jossa ”tehdään työtä kovalla substanssilainsäädännön osaamisella ja 

asiantuntemuksella”. Tällöin luottamuksen ja luotettavuuden katsottiin sisältyvät asi-

antuntemukseen ja osaamiseen ”eikä luotettavuutta erikseen kyseenalaisteta”.  

 

Kokonaisuudessaan näkemykset koettiin ”pysäyttäviksi ja ajatuksia herättäviksi”, 

jotka ”repivät asiat radikaalisti auki ”, mutta joita voisi käyttää kehittämisen apuna. 

Koska asiantuntemus ja osaaminen sekä kumppanuudet ja verkostot olivat nous-

seet ensimmäisissä haastatteluissa organisaation tärkeimmiksi resursseiksi, katsot-

tiin, että ne ovat asioita, joiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettava. Tä-

män hetkisen resurssien niukkuuden katsottiin aiheuttavan sen, että asiantunte-

musta ja osaamista ei pystytä täysin käyttämään parhaalla tavalla.  Pohdittiin, onko 

huomio organisaation kehittämisessä kohdistunut vääriin asioihin painottuen liikaa 

sisäisiin asioihin, kuten arvoihin.  

 

Tulevaisuuden tärkeimmät resurssit ja niiden turvaaminen 
 

Tulevaisuuden tietopääoman tärkeimpinä resursseina nähtiin pysyvän edelleen asi-

antuntemus ja osaaminen sekä kumppanuudet ja verkostot, ja vahva sosiaalinen 

pääoma. Niiden lisäksi esiin nostettiin henkilöominaisuuksia, imago ja maine sekä 

tietojärjestelmät, joiden merkityksen uskottiin kasvavan.  

 

Inhimillisistä resursseista tärkeimmiksi asiantuntemuksen ja osaamisen lisäksi arvi-

oitiin tulevaisuudessa henkilöstön laaja yleissivistys, avarakatseisuus, uteliaisuus ja 
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joustavuus.  ”Spesialistitkin osaisi ajatella aina ainakin yhtä tasoa ylemmäksi tai la-

veammin. Tarvitaan renessanssi ihmisiä.”  

 

Suhderesursseista tärkeimpien kumppanuuksien ja verkostojen sekä sosiaalisen 

pääoman lisäksi imagon, maineen ja tunnettuuden merkityksen kasvun uskottiin 

kasvavan, kun kilpailu työvoimasta kasvaa ja nuoret työnhakijat työmarkkinoille tul-

lessaan valitsevat työnantajat yhä enemmän niiden maineen ja sen mukaan, kuinka 

organisaatio ja tehtävä vastaavat hakijan arvomaailmaa.  

 

Rakenteellisista resursseista nostettiin esiin tietojärjestelmien tai tekoälyn merkitys 

ihmisistä riippumattomina pysyvinä ja kehittyvinä tietoresursseina. Kuitenkin ihmis-

ten merkityksen nähtiin pysyvän suurena, ”kun haetaan ihan huippuasiantunte-

musta, vuorovaikutusta ja kontaktia sekä asioiden yhdistelyä ja kokonaisnäkemystä, 

mitä ei voi korvata tekoälyllä tai pelkällä tietoaineistolla, tullaan Elyyn”. Tietojärjes-

telmiin nähtiin tällä hetkellä tallentuvan vain hallinnollisesti pakollisia tietoja. Niiden 

osalta kaivattiin asioista saatavan tulevaisuudessa ”laajempaa synteesiä”, parem-

paa tietoarkkitehtuuria, jonka avulla asiat löytyisivät teemoittain helpommin järjes-

telmistä ilman, että ”löytyminen on asiantuntijan muistin varassa” sekä analyysejä 

järjestelmiin tallennetuista tiedoista. Näiden tietojärjestelmäresurssien kehittämisen 

todettiin vaativan ELY–keskuksen ulkopuolisia ratkaisuja.  

 

Tietopääoman turvaamisen keinoina nähtiin henkilöstön tietopääoman tunnistami-

nen ja henkilöstön sisäinen liikkuvuus. Nykyisin olemassa olevan osaamisen tun-

nistaminen on sattumanvaraista, mutu-tietoa. Organisaation sisäisellä liikkuvuudella 

mahdollistetaan hiljaisen tiedon siirtymistä ja siten tietopääoman säilyttämistä ja siir-

tymistä. Sisäisen liikkuvuuden ja urakierron koettiin edistävän henkilöstön kehitty-

mistä heidän osaamistaan monipuolistamalla ja laaja-alaistamalla. Yhdeksi tieto-

pääoman turvaamiskeinoksi nähtiin jo tällä hetkellä tapahtuva ja myönteiseksi ko-

ettu henkilöstön osallistuminen valtakunnallisiin tehtäviin. Tämän katsottiin lisäävän 

henkilöstön osaamista näkökulmia laajentamalla. Pelkän osaamisen lisäämisen ei 

nähty riittävän vaan uudistumiseen tarvitaan uutta henkilöstöä. Haastateltujen mu-

kaan ”jos kääntyy liian sisään, niin ei enää uudistuta”.  
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Tulevaisuuden haasteita 
 
 
Haastateltavat totesivat, että kuten ensimmäisen vaiheen haastatteluistakin ilme-

nee, organisaatiossa on paljon tietopääomaa, mutta sitä ei ole tunnistettu tarpeeksi. 

Tietopääoma koostuu muiden asiantuntijaorganisaatioiden tapaan suureksi osaksi 

osaamisesta ja asiantuntemuksesta. Näistä merkittävä osa on hiljaista tietoa, jonka 

siirtäminen organisaation rakennepääomaksi nähtiin hankalaksi. Tämä aiheuttaa 

suuria haasteita jo nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa. Erityisen haasteelliseksi 

koettiin olemassa olevan osaamisen ja siihen liittyvän hiljaisen tiedon säilymisen ja 

siirtämisen varmistaminen pitkäaikaisen henkilöstön lähtiessä organisaatiosta. 

Myös uuden asiantuntemuksen hankinnan onnistuminen mietitytti haastateltuja.  

 

Haastateltujen mukaan resurssien niukkuus on aiheuttanut sen, ettei poislähtijän ole 

mahdollista perehdyttää seuraajaansa, koska tämä palkataan vasta, kun edeltäjä 

on jo lähtenyt. Näin hiljainen tieto menetetään lähtijän mukana. Tämän katsottiin 

vaikeuttavan erityisesti asiakas- ja sidosryhmäkentän tuntemista ja heidän kans-

saan ”samalle keskustelutasolle pääsemistä, joka vie vuosia”. Ihmisten välistä vuo-

rovaikutusta pidettiin ”tulevasta tekoälystä ja tietojärjestelmistä huolimatta älyttömän 

tärkeänä ja asioihin vaikuttavana jatkossakin”. Suhdepääoman ylläpitämisen tur-

vaaminen nähtiinkin yhdeksi haasteeksi johtamiselle.  

 

Rekrytointitilanteen nähtiin olevan sekä haaste että mahdollisuus. ”Löydetäänkö ja 

valitaanko siinä oikeita henkilöitä ja tunnistetaanko minkälaista osaamista ja asian-

tuntemusta jatkossa tarvitaan, ettei hankita vain sitä mitä on ennenkin ollut”. Koska 

rekrytointitilanteissa on usein kiire, niissä ei mietitä riittävästi millaista uutta osaa-

mista organisaatio tarvitsee eikä kiinnitetä riittävän laajasti huomiota palkattavan 

henkilön osaamiseen pelkän substanssiosaamisen ulkopuolella. Haastateltujen mu-

kaan palkkaustilanteissa pitäisi pystyä tunnistamaan henkilöt, joilla on kykyä kehit-

tyä johonkin uuteen tai jotka toisivat uutta, nimenomaan tulevaisuudessa tarvittavaa 

osaamista.  
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Yksi merkittävästi edellä mainittuihin asioihin vaikuttava tekijä ja siten haaste on se, 

että organisaatiossa ei ole käytössä mitään osaamista tunnistavaa järjestelmää. 

Olemassa olevan henkilöstön osaamisen tunnistamisessa luotetaan esimieheen: 

”esimiehillä on ehkä paras tuntuma omaan joukkoonsa, sen osaamisiin ja kunkin 

kapasiteettiin”. Samalla myönnetään, että ”sokeita pisteitä on paljon. Varsinkin, jos 

ajatellaan osaamisia vapaa-ajan puitteissa ja siviilielämässä, ja miten ihmiset hyö-

dyntävät niitä”. Haastateltavat tunnistavat sen, että uusia henkilöitä palkatessa olisi 

tiedettävä millaista osaamista organisaatiossa jo on, että tiedettäisiin, millaista 

osaamista halutaan ja tarvitaan lisää.  

 

6.7 Mittareita toteutetuista kyselyistä 

 

ELY–keskuksissa on käytössä monia erilaisia kyselyitä toiminnan arvioimiseksi, 

mutta yksikään niistä ei kohdistu suoraan tietopääomaan. KEHA–keskus hoitaa 

keskitetysti ELY–keskusten toiminnan kehittämisen, joten se toteuttaa useimmat 

näistä kyselyistä. Tähän lukuun on koottu tietoja vuoden 2018 WMBarosta, asiak-

kaille tehtävästä palvelutyytyväisyyskyselystä 2018 sekä palvelutuottajat, kumppa-

nit ja ohjaavat tahot kattavasta sidosryhmäkyselystä 2017. Lisäksi on käytetty ELY–

keskusten ja KEHA–keskuksen yhteistä tilinpäätöstä vuodelta 2018, johon KEHA–

keskus on koonnut joitakin kyselyiden tuloksia. 

 

WMBaro on ELY–keskuksessa käytössä oleva, vuosittain toteutettava ”valtion hen-

kilöstötutkimus, jolla valtion organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työ-

tyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyön onnistumista sekä valtion palkkausjär-

jestelmän toimivuutta käytännössä. VMBaro–työtyytyväisyystutkimus sisältää kah-

deksan kysymysosiota: johtaminen, työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet, palk-

kaus, osaaminen, oppiminen ja uudistuminen, työyhteisön toimintakulttuuri, työ- ja 

toimintaympäristö, vuorovaikutus ja viestintä sekä työnantajakuva ja arvot. VMBa-

ron tietosisällön hyödyntäminen on keskeinen osa johtamisen ja organisaation toi-

minnan kehittämistä. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet 

hoitaa 1.10.2018 alkaen VMBaron ylläpito-, hyödyntämis- ja asiakaspalvelutehtävät 
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sekä järjestelmään liittyvän kehittämistyön. Valtiovarainministeriö ohjaa kehittämis-

työtä ja hyödyntämistä”. (www.wmbaro.fi). 

 
WMBarosta etsittiin viiden tutkimuksessa tärkeimmäksi arvioidun resurssin tilaa ku-

vaavia kysymyksiä. Koska kyseessä on henkilöstö- tai työtyytyväisyystutkimus, ar-

vioitavat väittämät kohdistuvat pääasiassa inhimillisiä resursseja kartoittaviin asioi-

hin. Sen vuoksi kysymyksiä, joita voisi käyttää mittaamaan kumppanuuksiin ja ver-

kostoihin sekä tiedonhallintaan ja tietojärjestelmiin liittyvien resurssien tilaa, ei löy-

tynyt vaan arvioitavat väittämät liittyvät organisaation sisäisiin asioihin. WMBarossa 

käytetään arviointiasteikkoa 1–5, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa 

mieltä.  

Koulutusindeksi sisältyy ELY–keskuksen tilinpäätökseen henkilöstön koulutustasoa 

kuvaavana lukuna. Koulutustasoindeksin vaihteluväli on 1–8. Koulutustason indek-

sipisteet muodostuvat koulutustasoittain: perusaste 1–2, keskiaste 3,5–5, korkea-

kouluaste 6–7, tutkijakoulutus 8. Etelä-Savon ELY–keskuksen koulutustasoindeksi 

oli 6,2 vuonna 2018, kun koko valtionhallinnon henkilöstön osalta se oli 5,3 ja kaik-

kien ELY–keskusten keskiarvo oli 5,8.  

Palvelutyytyväisyystutkimus on joka toinen vuosi tehtävä ELY–keskuksen palveluita 

käyttäneille asiakkaille kohdennettu kysely. Se kattaa rahoitus-, lupa-, maksatus- ja 

valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut. Asiakkailta saatu kokonaistyyty-

väisyysarvio kaikkien palveluiden laatuun oli 4,43 vuonna 2018, kun kaikkien ELY–

keskusten keskiarvo oli 4,16. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat palvelun ystäväl-

lisyyteen, asiantuntemukseen ja annettuun neuvontaan. Tätä asiakastyytyväisyyttä 

voidaan käyttää mittaamaan kumppanuuksien ja verkostojen resurssia. Kyselyn sa-

nallisessa palautteessa asiakkaat kokivat, että prosessi on byrokraattinen, jäykkä ja 

raskas. Lisäksi heidän mielestään sähköisen asioinnin palvelukokemuksessa on 

edelleen parannettavaa. Järjestelmät eivät vastaa asiakkaiden odotuksia, niiden 

käytettävyydessä ja toimivuudessa on puutteita. 
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Sidosryhmätutkimus toteutetaan joka toinen vuosi kahtena erillisenä verkkoky-

selynä niille tahoille, jotka ovat tehneet edellisenä vuonna yhteistyötä ELY–keskuk-

sien kanssa.  Kyselyn kohderyhmänä ovat 1. Viranomaiskumppanit, joihin kuuluvat 

maakunnan liitot, kunnat ja muut valtion virastot kuin ELY–keskuksen tulosohjauk-

seen osallistuvat keskusvirastot. Valtion virastoja ovat esimerkiksi aluehallintoviras-

tot ja Maahanmuuttovirasto. 2. Muut kumppanit, joihin sisältyvät esimerkiksi etujär-

jestöt ja yhteisöt kuten liikenteen, ympäristön, elinkeinoelämän intresseissä toimivat 

yhdistykset, kunnalliset kehittämisyhtiöt, muut yhteisöt, yrityshautomot ja -puistot. 3. 

Palveluntuottajat, jotka sopimukseen perustuen tuottavat tie-, ympäristö, koulutus- 

tai asiantuntijapalveluja ELY–keskuksille. Palveluntuottajiksi luetaan jokaisen vas-

tuualueen sopimuskumppanit.  Toinen osa kyselystä kohdistetaan ohjaaville ta-

hoille. Ohjaavia tahoja ovat ELY–keskuksia ohjaavat ministeriöt: työ- ja elinkeinomi-

nisteriö, sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintämi-

nisteriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Ohjaaviksi kes-

kusvirastoiksi luetaan tässä tutkimuksessa Liikennevirasto, Maaseutuvirasto, Elin-

tarviketurvallisuusvirasto (kaksi edellistä yhdistyivät Maanmittauslaitoksen tietotek-

niikkapalvelukeskuksen kanssa Ruokavirastoksi 1.1.2019) ja Tekes. (Sidosryhmä-

kysely 2017).  

 

Kyselyn mukaan sidosryhmät ovat tyytyväisiä ELY–keskusten toimintaan ja yhteis-

työhön ELY–keskusten kanssa. Sidosryhmien ELY–keskuksesta muodostamat 

mielikuvat ovat myös aiempaa positiivisempia. Keskimääräiset kokonaistyytyväi-

syysarvosanat ovat parantuneet vuoden 2015 tutkimukseen nähden. Käytetty arvi-

ointiasteikko oli: 1–5, jossa 1 = Erittäin huonosti ja 5 = Erittäin hyvin. Sidosryhmä-

kyselyn sanallisessa arvioinnissa ELY–keskuksia arvioitiin vapaamuotoisilla adjek-

tiiveilla. Kolme eniten esiintynyttä positiivista adjektiivia olivat: luotettava, asiallinen 

ja asiantunteva. Negatiiviset taas: byrokraattinen, etäinen ja kankea. (Sidosryhmä-

kysely 2017). 

 
Alla olevaan taulukkoon (kuusi) on koottu kyselyistä saatuja tietoja, joiden voidaan 

katsoa liittyvän tärkeimpien resurssien tilan mittaamiseen. Taulukossa on ensin 

avainresurssi, jota mitataan, sen jälkeen tekijä, jolla resurssia arvioidaan, arvioinnin 

tulos kahtena peräkkäisenä vuonna sekä muutos mittausten välillä. Luottamukseen 
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ja luotettavuuteen liittyvä väittämä Sitoutuminen työnantajan tavoitteisiin kuvaa hen-

kilöstön luotettavuutta, organisaation ulkopuolista luotettavuutta kuvaavia mittaus-

tuloksia ei löytynyt. Tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskevia asioita kyselyistä ei 

löytynyt, lukuun ottamatta asiakaspalvelukyselyn sanallisia asiakasmielipiteitä. Va-

litsin tähän sen vuoksi rakennepääoman osalta seuraavaksi tärkeimmät resurssit. 

Sidosryhmäkyselyn osalta vertailtavat arvot ovat vuosilta 2017 ja 2015.  

 

Taulukko 6. Resurssit ja niiden tila. (Sidosryhmäkysely 2017; Palvelutyytyväisyys-
kysely 2018; Tilinpäätös 2018; WMBaro 2018). 
 
 

 

Avainresurssi 

 

Mitattava asia 

Arvo 

   v. 2018       v. 2017 

 

Muutos 

Asiantuntemus ja 
osaaminen 

Työn haasteellisuu-
den oikea suhde 
työntekijän voimava-
roihin 
 
Oppimisen ja uudis-
tumisen mahdolli-
suudet työssä 
 
Osaamisen ylläpidon 
ja parantamisen tuki 
 
Koulutustasoindeksi 

 

3,43 

 

 

3,63 

 

3,57 

 

     6,2 

 

3,65 

 

 

3,61 

 

3,68 

 

     6,2 

 

-0,22 

 

       

      0,02 

 

     -0,11 

 

      0,00 

Sosiaalinen pää-
oma ja yhteistyö-
kyky 

Keskinäisen vuoro-
vaikutuksen toimi-
vuus 
 
Työyhteisön innosta-
vuus 

 
3,49 

 
 

3,36 

 
3,42 

 
 

3,33 

 
     0,07  
 
 
     0,03 

Luottamus ja luo-
tettavuus 

Sitoutuminen työn-
antajan tavoitteisiin 
 

 
3,94  

 
3,94   

 
     0,00 
 

Kumppanuudet 
ja verkostot 
 
 
 
 
 
 

Kuinka tyytyväisiä 
asiakkaat ovat koko-
naispalveluun 
 
Kuinka tyytyväisiä si-
dosryhmät ovat 
ELYn toimintaan 
 

 
     4,43 
 
 
 
     3,79 
 
 

 
     4,3 
 
 
 
     3,74 
 
 

 
     0,13 
 
 
 
     0,05 
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Kumppanuudet 
ja verkostot 

Kuinka tärkeinä si-
dosryhmät pitävät 
yhteistyötä ELYn 
kanssa 
 

 
     4,42 
 
 

 
      4,46 

 
    -0,04 

Organisaation 
arvot 

Työpaikan arvojen 
toteutuminen arjessa 
 

 
    3,23 

 
    3,16 

 
    0,07 

Työtyytyväisyys Työtyytyväisyysin-
deksi 
 

    3,50     3,41     0,09 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän päivän jatkuvasti muuttuvassa, kompleksisessa, digitaalisessa ja globaa-

lissa yhteiskunnassa tiedosta on tullut organisaatioiden tärkein resurssi ja kilpailu-

kyvyn lähde. Pelkkä tietopääoma ei kuitenkaan mahdollista arvon luontia eikä edistä 

kilpailukykyä. Nämä voidaan saavuttaa vasta tietopääoman tunnistamisen ja sen 

resurssien vuorovaikutuksellisen hyödyntämisen kautta. Koska jokainen organisaa-

tio on erilainen resursseiltaan, arvoiltaan ja tavoitteeltaan, ovat myös arvoa luovat 

resurssit organisaatiokohtaisia. (Roos et al. 2006, 70-71; Lönnqvist et al. 2009, 559-

560). 

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää laadullisen tapaustutkimuksen avulla, 

mitkä ovat julkisorganisaation tärkeimmät aineettomat resurssit, niiden väliset vai-

kutussuhteet ja kuinka resurssien suorituskykyä voitaisiin mitata sekä miltä tulevai-

suus näyttää tietopääoman suhteen. Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia haas-

tattelemalla yhden valtion julkisorganisaation operatiivista johtoa ja ylintä johtoa 

sekä tutkimalla henkilöstölle tehtyä WMBaro–työtyytyväisyyskyselyä ja muita orga-

nisaation toimintaa kuvaavia kyselyitä. Pohdin seuraavaksi saatuja tuloksia ja esitän 

vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

 

Julkisorganisaation tärkein tietopääoma 

 

Inhimillinen pääoma 

 

Julkisorganisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, joiden arvonluonti muodostuu 

kansalaisten palvelemisesta ja yhteisen hyvän tuottamisesta yhteiskunnalle.  Tällöin 

henkilöstön asiantuntemus ja osaaminen ovat itsestään selvästi merkittävässä roo-

lissa tehtävien suorittamisessa. Tutkimuksen mukaan vaadittava asiantuntemus ei 

kata vain substanssiosaamista vaan siihen liittyy kiinteästi myös lainsäädännön ja 

toimintaympäristön ymmärtäminen. Koska julkisorganisaatiot ovat asiantuntijaor-

ganisaatioita, niiden henkilöstölle asetetaan koulutusvaatimuksia jo rekrytointivai-
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heessa ja niissä työskentelevillä suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto. (vrt. Vir-

tanen ja Stenvall 2014, 48-49). Näin on myös tutkitussa organisaatiossa. Tutkimuk-

sessa päädyttiin samaan johtopäätökseen kuin Sydänmaanlakka: asiantuntijuuteen 

voidaan katsoa sisältyvän tietty virkamiesetiikka ja luotettavuus (Sydänmaanlakka 

2015, 68). Yllättävästi kukaan ei tutkimuksessa ottanut esiin organisaation sisäistä 

luottamusta ja luotettavuutta vaan kaikki haastatellut pohtivat niitä ainoastaan ul-

koisten sidosryhmien kontekstissa. Tutkimuksen mukaan luotettavuuden ohella si-

toutuneisuus ja sitoutuminen johtuvat todennäköisesti osin siitä, että työskentely jul-

kisorganisaatiossa on monelle kutsumustyö. Työtä tehdään nimenomaan yhteis-

kunnallisen vaikuttamisen ja yhteisen hyvän vuoksi. Tämä sama näkemys on esi-

tetty aikaisemminkin. (katso Dickinson ja Sullivan 2014, 4; Virtanen ja Stenvall 2014, 

14-15).  

 

Suhdepääoma 

 

Koska yhteiskunta ja organisaatiot toimivat yhä enemmän erilaisissa verkostoissa, 

kumppanuuksien ja verkostojen hallinnan merkitys on erittäin tärkeää myös julkisor-

ganisaatioissa. Monet julkisesti hoidettavat tehtävät ovat sellaisia, että niihin ei enää 

riitä yhden henkilön tai viraston osaaminen vaan niiden ratkaisemiseksi tarvitaan 

monipuolisempaa näkemystä ja siten kykyä toimia yhteistyössä sidosryhmien ja 

kumppaneiden kanssa. Mielestäni kumppanuudet sidosryhmien kanssa lisäävät 

paitsi asiantuntemusta, myös organisaation avoimuutta ja vastaavat samalla osal-

taan sen toiminnan läpinäkyvyydelle asetettuihin vaatimuksiin. Kumppanuuksien 

avulla, asiantuntijuuden ja osaamisen kanssa, organisaatiolla on mahdollisuus vai-

kuttaa imagoonsa ja luoda mainetta. (vrt. Sydänmaanlakka 2015, 66-67). Vuorovai-

kutuksen muiden kanssa katsottiin uudistavan ja kehittävän sekä organisaatiota että 

sen henkilöstöä muun muassa lisäämällä ymmärrystä toimintaympäristöstä. (vrt. 

Virtanen et Stenvall 2014, 20, 60). Kollektiivinen vuorovaikutuksessa syntyvä tieto 

onkin nähtävä tärkeänä, koska sitä ei pystytä korvaamaan (Kianto 2007, 346). 

 

Tutkimuksessa organisaation ulkopuolelle suuntautuvat kumppanuudet ja verkos-

toituminen koettiin erittäin tärkeäksi, mutta organisaation sisäinen yhteistyökyky ja 
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sosiaalinen pääoma jäivät hieman sen varjoon. Tämän näkisin johtuvan osittain 

siitä, että monet organisaation tehtävät ovat niin erikoistuneita yksiköittäin, ettei nii-

hin löydy lisäasiantuntemusta organisaation sisältä vaan todennäköisesti muista 

vastaavista organisaatioista tai ulkoisilta kumppaneilta. Toiena syynä on tutkimuk-

sessa esiin noussut näkemys: organisaation sisäisessä yhteistyössä on parannet-

tavaa. Kaiken kaikkiaan organisaatio on hyvin siiloutunut. Tutkimuksessa sosiaali-

sen pääoman ja yhteistyökyvyn nähtiin myös kuvastavan toiminnan hallintolähtöi-

syyttä asiakaslähtöisyyden sijaan. Näiltä osin tämän tutkimuksen tulokset vastasivat 

hyvin muita tutkimustuloksia julkisorganisaatioista, jotka ovat sisäisesti siiloutuneita 

ja toimivat osittain enemmän hallinnon tarpeista kuin asiakaslähtöisesti. (Virtanen ja 

Stenvall 2014, 85; Sydänmaanlakka 2015, 47; Malik ja Al-Toubi 2018, 522). Mieles-

täni myös sosiaalisen pääoman ja sisäisen vuorovaikutuksen laatuun ja määrään 

pitäisi kiinnittää huomiota, koska sekä tässä että muissa tutkimuksessa on noussut 

esiin, että organisaation keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö vaikuttavat asiak-

kaiden saaman palvelun laatuun ja siten asiakaskokemukseen. 

 

Rakennepääoma 

 

Digitalisaatio on ollut yksi eri hallitusten kärkihankkeista ja tämän vuoden huhti-

kuussa tuli voimaan laki 306/2019 digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Laissa 

huomioidaan myös EU–direktiivin vaatimukset julkisen sektorin verkkopalveluiden 

saavutettavuudesta. Laki velvoittaa viranomaiset tarjoamaan asiakkailleen mahdol-

lisuuden sähköiseen viestimiseen viimeistään syyskuussa 2020. (Finlex 2019). Di-

gitaalisessa toimintaympäristössä organisaation toiminnan kannalta välttämätön 

osa sitä ovat tietojärjestelmät ja tiedonhallinta, jotka tulivat tutkimuksessakin esiin 

tärkeinä resursseina. Tutkimuksesta ilmeni, että tämän hetkisiä järjestelmiä on or-

ganisaation kussakin yksikössä useista kymmenistä lähes sataan eivätkä ne ”kes-

kustele keskenään”. Järjestelmien yhteensopimattomuuden ja osittain keskeneräis-

ten, kuitenkin käytössä jo olevien ohjelmien katsottiin hankaloittavan työskentelyä. 

Tämä vaikuttaa henkilöstön työskentelyn lisäksi asiakkaisiin, koska ELY–keskuksen 

asiakkaista suurin osa asioi joko omasta tahdostaan tai hallinnon vaatimina ver-

kossa tietojärjestelemien välityksellä. Tietojärjestelmät ja tiedonhallinta toimivat 
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myös mahdollistajina. Niiden avulla voidaan saada uutta osaamista, jakaa asiantun-

temusta ja ylläpitää verkostoja. Tietojärjestelmät mahdollistavat laajan ja nopean 

vuorovaikutuksen eri sidosryhmien, kumppaneiden ja ohjaavien tahojen kanssa. 

Hyvin toimivien järjestelmien avulla voidaan myös vastata julkishallinnolle asetettui-

hin kilpailukykyvaatimuksiin: tuottaa pienemmällä henkilöstöllä entistä nopeammin 

parempia tai tasalaatuisempia ratkaisuja. Järjestelmiin tallennetun tiedon avulla asi-

antuntemusta ja osaamista voidaan muuttaa organisaation rakenteelliseksi pää-

omaksi ja turvata näin tiedon säilymistä. 

 

Näiden edellä käsiteltyjen kappaleiden sisältö voidaan koota ja esittää niistä tiivis-

tetty vastaus päätutkimuskysymykseen: 

 

Mistä koostuu julkisorganisaation tärkein tietopääoma?  

 

Julkisorganisaation tärkein tietopääoma koostuu inhimillisten-, suhde- ja rakenteel-

listen resurssien muodostamasta kokonaisuudesta ja niiden välisestä vuorovaiku-

tuksesta. Tietoresursseista, joiden avulla luodaan arvoa organisaatiolle. Yksittäiset 

tärkeimmät resurssit ovat henkilöstön asiantuntemus ja osaaminen, ulkoiset kump-

panuudet ja verkostot, organisaation sisäinen sosiaalinen pääoma ja yhteistyökyky, 

luottamus ja luotettavuus sekä tiedonhallinta ja tietojärjestelmät. (vrt. Wall 2005, 

294-296; Marr 2008, 4). 

 

Avainresurssien vuorovaikutus 

 

Kuten aikaisemmista tutkimuksista ja tässä luvussa aikaisemmin tätä tutkimusta kä-

sitelleistä kappaleista voidaan huomata, eri resursseilla on vuorovaikutuksellinen 

suhde toisiinsa. Organisaation tietopääoma ei ole toimiva, jos siihen ei sisälly re-

sursseja kaikista kolmesta pääomalajista. Useimmiten joku pääomalaji on vahvempi 

kuin muut. (Lönnqvist 2005, 31-32; Marr 2008, 10). Tutkitussa organisaatiossa on 

tärkeimpiä resursseja kaikista tietopääoman kolmesta osa-alueesta. Tutkimuksen 

mukaan organisaatiossa inhimillisen pääoman suhteellinen tärkeys on suurin ja ra-
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kennepääoman heikoin. Inhimillistä pääomaa tarvitaan kumppanuuksien ja verkos-

tojen luomiseen. Suhdepääoman avulla luodaan vaikutuksia sidosryhmille ja tuote-

taan arvoa organisaatiolle. Rakenteellista pääomaa taas tarvitaan mahdollistamaan 

näitä luovat ympäristöt. (Secundo et al. 2018, 160).  

 

Tämän tutkimuksen mukaan asiantuntemuksella ja osaamisella sekä kumppanuuk-

silla ja verkostoilla onkin kaikkein merkittävin vuorovaikutussuhde. Asiantuntemuk-

sen ja osaamisen avulla sekä synnytetään että ylläpidetään kumppanuuksia ja ver-

kostoja. Kumppanuudet ja verkostoissa toimiminen taas puolestaan vahvistavat ja 

lisäävät asiantuntemusta ja osaamista. Odotetusti asiantuntemuksen ja osaamisen 

vahvistajina toimivat myös tiedonhallinta ja tietojärjestelmät. Keskinäisen tiedonja-

kamisen lisäksi niiden välityksellä toteutetaan suurin osa hallinnon sisäisistä koulu-

tuksista. Tiedonhallinnalla ja tietojärjestelmillä on tämän tutkimuksen mukaan mel-

kein olematon vaikutus kumppanuuksiin ja verkostoihin, vaikka yleensä julkisorga-

nisaatioissa niillä voisi olettaa olevan melko suuri vaikutus, koska työskentely ja 

kommunikointi sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien kanssa tapahtuu suu-

rimmaksi osaksi tietojärjestelmien välityksellä. Asiantuntemuksella ja osaamisella 

on kohtalainen vaikutus tiedonhallintaan ja tietojärjestelmiin, sekä luottamukseen ja 

luotettavuuteen, mutta vähäisempi sosiaaliseen pääomaan ja yhteistyökykyyn. 

Luottamuksen vähäinen vaikutus sosiaaliseen pääomaan ja yhteistyökykyyn johtu-

nee siitä, että organisaation edustajat eivät pohtineet organisaation sisäistä luotta-

musta haastattelutilanteessa. Organisaation sisäinen luottamus on kuitenkin merki-

tyksellistä, koska sen on todettu ”mahdollistavan luovan ja kehittyvän työyhteisön” 

(Sydänmaanlakka 2014, 80). Kumppanuuksien ja verkostojen melko merkittävä vai-

kutus sosiaaliseen pääomaan ja yhteistyökykyyn on mielestäni tässä hieman ristirii-

tainen tulos, koska sosiaalinen pääoma käsitettiin organisaation sisäiseksi vuoro-

vaikutukseksi. Sen sijaan sosiaalisen pääoman ja yhteistyön merkitys asiantunte-

musta ja osaamista kasvattavana tekijänä on ymmärrettävä. Alla olevassa kuvassa 

12 on kuvattu tässä tutkimuksessa havaittuja tärkeimpien resurssien vuorovaikutus-

suhteita. Kuvassa kunkin soikion koko ilmaisee resurssin tärkeyttä ja sekä nuolen 

paksuus, että nuolen väri ilmaisevat vaikutuksen voimakkuutta. Väreistä punasävyi-

set osoittavat vahvempaa vaikutussuhdetta kuin sinisävyiset. 
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Kuva 12. Avainresurssien väliset vuorovaikutussuhteet. (mukaillen Ryhmätyö 
2019).  
 
 
 
Mittaaminen 
 

Marr ja Chatzkel (2004, 224) korostavat mittauksen syyn (miksi) tekemistä näky-

väksi, että voidaan valita oikeat työkalut ja välineet (kuinka) mittaukseen. Koska or-

ganisaatioiden toimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva, myös tieto ja sen tarve 

muuttuvat. Sen vuoksi tässä ja muissa tutkimuksissa määriteltyjä ydintehtäviä ja in-

dikaattoreita on tarkasteltava säännöllisesti ja päivitettävä niitä vastaamaan sekä 

sen hetkistä tarvetta, että ennakoitua tulevaisuutta varten. Sirpaletiedon sijaan pi-

täisi kerätä laajempaa tietoa, jonka avulla voidaan muodostaa kokonaisvaltaisia nä-

kemyksiä. Tämän vuoksi ajantasaista tietoa on kerättävä sekä organisaation sisältä, 

Kumppanuudet 
ja verkostot 

Asiantuntemus ja 
osaaminen 

Sosiaalinen 
pääoma ja yh-

teistyökyky 
Tiedonhallinta 
ja tietojärjes-
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että sidosryhmiltä. Koska tietopääoma on arvokasta vain, jos sitä käytetään arvoa 

luovissa toiminnoissa, sitä pitäisi mitata suorituksena tai toimintana eikä kohteena. 

Mittauksia toistamalla voidaan havaita mitattavissa asioissa tapahtuneet muutokset. 

Näistä muutoksista nähdään, onko kehitystä tapahtunut toivottuun suuntaan eli ol-

laanko onnistuttu tiedon hyödyntämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Saadaan 

selville, tehdäänkö oikeita asioita -> vaikuttavuus ja tehdäänkö niitä oikein -> tehok-

kuus, onko organisaatio saavuttanut sille asetetut tavoitteet. (Kujansivu et al. 2007, 

167; Kianto et al. 2018, 11).  

Virtasen ja Stenvallin mukaan organisaatioissa tarvitaan suunnittelutietoa. Tällä he 

tarkoittavat sekä ajassa taaksepäin katsovaa seurantatietoa, että eteenpäin katso-

vaa strategista tietoa. Seurantatiedossa keskeistä on tiedon ajantasaisuus ja se, 

tuottavatko järjestelmät tarkoituksenmukaista tietoa. Nämäkään eivät yksin riitä 

vaan lisäksi tarvitaan kykyä tulkita tietoa ja muuntaa sitä hallinnollisiksi toimenpi-

teiksi. (Virtanen ja Stenvall 2014, 55-56). Tämä mietityttää myös tämän tutkimuksen 

mittareita tarkastellessa. Mittaavatko esimerkiksi WMBaron tuloksien vuodesta toi-

seen toistuvat muutaman kymmenyksien muutokset suuntaan tai toiseen todellisia 

muutoksia? Vai onko mittaristo valittu väärin? Tai jos mittarit mittaavat oikeita asi-

oita, niin miksi asioille ei kyetä tekemään mitään?  

 

Tässä tutkimuksessa löydetyt tietopääoman mittarit olivat suurelta osin välillisiä ja 

subjektiivisia mittareita. Inhimillistä pääomaa, kuten asiantuntemusta ja osaamista 

kuvaavia mitattavia kohteita ja mittareita on asiantuntijaorganisaatiossa selvästi eni-

ten. Tutkimukseen valitun väittämän Työn haasteellisuuden oikea suhde työnteki-

jöiden voimavaroihin mittarin melko huomattavan heikennyksen (-0,22) tulkinta on 

vaikeaa, koska sitä ei selitetä mitenkään. Johtuuko tulos liian vaikeasta vai liian hel-

posta tehtävästä eli onko henkilön osaaminen oikealla tasolla suhteessa tehtävän 

vaatimuksiin vai onko hän väärässä tehtävässä. Tulosten tulkinta on hankalaa ja 

yksittäisten indikaattoreiden perusteella tulokset voivat antaa ristiriitaisen kuvan. Tä-

män tutkimuksen indikaattoreiden mukaan Oppimisen ja uudistumisen mahdollisuu-

det työssä ovat parantuneet, kun taas Osaamisen ylläpidon ja parantamisen tuki on 

heikentynyt melko paljon. Mitä tämä mittaus kertoo? Koulutustasoindeksi 6,2 antaa 

kuvan siitä, että tutkittavassa organisaatiossa on korkeasti koulutettu henkilöstö. 
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Valtionhallinnon organisaatioiden keskiarvo on 5,3. ja asiantuntijaorganisaatioilla 

luku on yleensä yli 5. Luku kertoo koulutustason, mutta toisaalta se ei kerro mitään 

osaamisesta.  

 

Suhdepääomaa kuvaavaan kumppanuuksien ja verkostojen osalta Kuinka tärkeinä 

sidosryhmät pitävät yhteistyötä, mittaa mielestäni suoraan tätä resurssia. Tärkeys 

sai erittäin korkean arvon, vaikka olikin heikentynyt hieman edellisestä mittauksesta. 

Tämän perusteella sidosryhmät eivät ole niin huolissaan yhteistyöstä kuin ELY–kes-

kuksen edustajat. Sen sijaan mietin, mittaavatko asiakkaiden tyytyväisyys palveluun 

ja sidosryhmien tyytyväisyys toimintaan osin kahta resurssia: kumppanuuksia ja 

verkostoja sekä asiantuntemusta ja osaamista. Sosiaaliselle pääomalle ja yhteis-

työkyvylle löytyi kyselyistä selkeät mitattavat asiat.  

 

Rakennepääoman tärkeimmän resurssin tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien osalta 

ei eri kyselyistä löytynyt yhtään mitattavaa asiaa tai mittaria. Tämä voi johtua osin 

siitä, että tietohallinto on ulkoistettu. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Val-

tori) tuottaa valtionhallinnon ja muiden julkisen hallinnon toimijoiden ICT-palvelut. 

Asiakaspalvelukyselyssä oli tullut tietojärjestelmien toimivuutta koskevia vapaamuo-

toisia sanallisia arvioita. Arviot olivat hyvin samanlaisia kuin ELY–keskuksen edus-

tajien haastatteluissa esiin tulleet. 

 

Kuten edellä olevistakin esimerkeistä ilmenee, mittareiden valinnassa on mietittävä 

huolellisesti, että ne mittaavat sitä, mitä on tarkoitus, millä välineillä niitä mitataan ja 

mihin tarkoitukseen. Tässä tutkimuksessa lähteenä käytettiin erilaisia organisaation 

toimintaa mittaavia kyselyitä, joita ei ole suunniteltu tietopääoman mittaukseen.  

Näin ollen niistä saatavat mitattavat asiat ja mittarit eivät välttämättä ole kaikilta osin 

soveltuvia tietopääoman mittaukseen. Jos organisaation tietopääomaa halutaan ke-

hittää kokonaisuutena, sille pitäisi suunnitella oma erillinen kysely tai tutkimus. 

Koska organisaatiolla on jo lukemattomia kyselyitä, olisi parempi vaihtoehto muo-

toilla jo olemassa olevien kyselyiden kysymyksiä siten, että niistä saadaan vastauk-

set myös tietopääomaa koskien. Tämän lisäksi olisi parannettava eri kyselyiden tu-
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losten kokoamista ja yhteensovittamista esimerkiksi analytiikan avulla. Myös mit-

tauksien tuloksien tulkinnassa voitaisiin käyttää selittävää ja ennustavaa analytiik-

kaa. Niiden avulla voitaisiin helpottaa ymmärrystä siitä, miksi tulokset ovat tietynlai-

set ja kuinka niitä voidaan hyödyntää tulevaisuuden ennakoinnissa. Ihmisten tehtä-

väksi jää päättää, mikä tiedosta on strategisesti tärkeää ja siten organisaation toi-

minnan kannalta merkityksellistä. 

 
 
Tulevaisuus 
 

 

Tutkittavassa organisaatiossa ennakoitiin tulevaisuuden tärkeimpinä resursseina 

säilyvän edelleen asiantuntemus ja osaaminen, kumppanuudet ja verkostot sekä 

yhä vahvempi sosiaalinen pääoma. Näiden lisäksi maineen ja imagon merkityksen 

nähtiin kasvavan. Haastatellut kantoivat huolta asiantuntemuksen ja osaamisen 

sekä hiljaisen tiedon säilymisestä, koska henkilöstön vaihtuvuus tulee olemaan lä-

hivuosina suurta eläköitymisien johdosta. Samalla kasvavat kilpailukykyvaatimukset 

aiheuttavat sen, ettei uusia henkilöitä palkata kaikkien pois lähtevien tilalle. Koska 

uudet tai tilapäiset työntekijät eivät tunne organisaatiokulttuuria, toimintatapoja ei-

vätkä sidosryhmiä, aiheutuu tästä haasteita organisaatiolle. (vrt. Puusa ja Eerikäi-

nen, 2011 44-45). Kehittyvien tietojärjestelmien toivottiin osaltaan helpottavan näitä 

tulevaisuuteen liittyviä haasteita, vaikka niiden ei uskottu voivan kokonaan korvata 

ihmisten asiantuntemusta ja osaamista. 

 

Käytännön toimenpiteenä organisaation osaamisen turvaamisen tueksi esitän ELY–

keskukselle, että sen pitäisi muodostaa henkilöstön osaamisrekisteri. Sähköiseen 

rekisteriin olisi tallennettuna kunkin henkilön koulutustiedot ja aina, kun kyseinen 

henkilö osallistuu johonkin koulutukseen joko omaehtoisesti tai työnantajan velvoit-

tamana, tiedot lisättäisiin sinne. Lisäksi rekisteriin voisi ilmoittaa haluamiaan harras-

tetietoja tai muita osaamisalueitaan, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää työssä. 

Kehityskeskusteluissa rekisteriä voitaisiin tarkastella ja sinne voitaisiin myös lisätä 

ehdotuksia työn kannalta tarvittavista lisäkoulutuksista. Jos kaikki rekisterin tiedot 

olisi tallennettu ennalta määritellyillä hakusanoilla, sieltä olisi tarvittaessa helppo 
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kartoittaa organisaation käytössä jo oleva henkilöstön tietopääoma tai tietty organi-

saation tarvitsema erityisosaaminen. Ennustavan analytiikan käyttöönotto mahdol-

listaisi rekisterin hyödyntämisen tulevien osaamistarpeiden kartoituksessa. 

 

Organisaation uudistuminen ja uuden osaamisen saaminen nähtiin välttämättö-

mäksi, mutta näitä pohdittiin lähinnä henkilöstönäkökulmasta. Innovatiivisuudesta ei 

kukaan maininnut mitään, mutta kuten Sydänmaanlakka toteaa, julkishallinnossakin 

on uskallettava kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja ja lisättävä luovuutta ja inno-

vatiivisuutta, mikäli halutaan uudistua. Innovatiivisuus on hänen mukaansa ”kykyä 

tuottaa ja soveltaa uusia ideoita toiminnan kehittämiseen”. Innovaatioissa on kyse 

uuden tiedon hyödyntämisestä ja toimintatapojen muutoksesta, joiden tavoitteena 

on tuottaa uusi prosessi tai palvelu. (Puusa ja Reijonen 2011, 311; Sydänmaanlakka 

2015, 54-55). Junginger (2017) puolestaan muistuttaa julkishallinnon taipumuksesta 

sekoittaa kehittäminen ja innovointi teknologian uudistamiseen. Tämä estää todelli-

sen muutoksen ja tällöin uudistaminen kattaa vain teknologisten ratkaisujen käyt-

töönoton, mikä mahdollisesti vain vahvistaa vanhoja malleja ja rajoitteita. (Junginger 

2017, 168-170).  

 

Julkisorganisaatioilla on monia tulevaisuuden haasteita. Niiden pitäisi toimia yhä 

pienemmillä resursseilla yhä tehokkaammin ja joustavammin. Toisaalta huomiota 

on kiinnitettävä entistä enemmän toiminnan läpinäkyvyyteen ja tiedon turvaami-

seen. (Malik ja Al-Toubi 2018, 516). Samalla työn tekemisen malli muuttuu kohti 

projektiluonteista sekä ajasta ja paikasta riippumatonta työtä. Nämä asettavat uusia 

haasteita myös työvoimalle ja sen saatavuudelle. (Dickson ja Sullivan 2014, 3). Toi-

saalta, koska kehittyvä alustatalous mahdollistaa parhaan asiantuntemuksen saan-

nin tarvittaessa paikasta riippumatta, häviääkö pysyvien asiantuntijoiden tarve ja 

kuinka käy organisaatiorakenteelle, millaisia organisaatioita tarvitaan vai tarvitaanko 

niitä? Ainakin välivaiheena näkisin tarvetta laajalle yhteistyölle yli sektorirajojen ja 

siilojen sekä lisääntyvälle yhteistyölle julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vä-

lillä samalla kansalaisia osallistaen. Tätä voisi mahdollistaa paitsi ajattelutavan 

muutoksella, myös jo aiemmin esitellyllä yhteiskäyttöisten työtilojen lisäämisellä ja 
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sillä, että virkamiehet voisivat olla töissä valtiolla eivätkä jossakin tietyssä julkisor-

ganisaatiossa.  

 

Jatkotutkimusehdotuksia  

 

Nyt kun tässä tutkimuksessa on tehty pohjatyö ja selvitetty ensimmäistä kertaa 

ELY–keskuksen tärkein tietopääoma, voitaisiin muutaman vuoden kuluttua tehdä 

jatkotutkimus, jossa tutkittaisiin, kuinka organisaation tietopääoma on muuttunut 

tästä alkutilanteesta. Toisena jatkotutkimusehdotuksena on tietopääoman laajempi 

kartoitus, jossa tutkittaisiin verkkokyselynä koko henkilöstön osalta näkemys orga-

nisaation tärkeimmästä tietopääomasta. Olisi kiinnostavaa nähdä, mitkä tekijät siinä 

nousisivat ydintehtäviksi, avainresursseiksi ja niiden mittareiksi sekä kuinka näke-

mykset poikkeaisivat tämän tutkimuksen vastaavista. Mielenkiintoista olisi myös 

nähdä jatkotutkimus, jossa tutkitaan, kuinka organisaatiossa on hyödynnetty tässä 

tutkimuksessa tuotettua tietoa vai onko sitä kyetty hyödyntämään lainkaan.  

Viimeisenä haluan vielä tuoda esiin, että tämän tutkimuksen teoriaosuuteen pereh-

tymisen jälkeen olen valmis jakamaan Marrin ja Chatzkelin (2004,226) mielipiteen 

siitä, että tietopääoman tutkimuksessa tarvitaan täsmällisiä määritelmiä useille kä-

sitteille ja termeille, muun muassa heidän esittämilleen: tietopääoma, mittaaminen 

ja arviointi.  

”Tutkimus ei lopu, vaan se täytyy lopettaa tekemällä tuloksista raportti ja pane-
malla sille piste.”  (Alasuutari 2007).  
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 Liite 1. Tietosuojailmoitus   (liite 1 jatkoa) 
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Liite 2. Ensimmäisen vaiheen haastattelukysymykset 
 

Haastattelun järjestysnumero, aika 
ja paikka: 

 
ELY-keskus Mikkeli  

Case-kuvaus: 
Etelä-Savon ELY-keskuksen tietopääoman 
kartoittaminen haastattelemalla yksiköiden 
päälliköitä. 

Haastateltavan työtehtävä ja -
asema: 

 

Organisaation perustehtävä: 

 
 
Esim. Miksi tämä organisaatio on 
olemassa?  
 
Mikä on tämän organisaation 
tarkoitus?  
 
Mikä on organisaation tehtävä ja keitä 
varten se on? 
 
Miten organisaatio tuottaa arvoa 
asiakkaille (=arvolupauksenne)?  
Miksi? Mitä tarkoitat? 
 

 

Ydinkompetenssit organisaation 
perustehtävän suorittamiseksi: 

 
 
Esim. Mitkä ovat ne muutamat 
tehtävät, joissa organisaationne on 
oltava todella hyvä menestyäkseen?  
 
Missä tehtävissä teidän on oltava 
todella hyviä, että toimitte 
arvolupauksenne mukaan?  
 
Mitkä ovat organisaationne 
ydinkyvykkyydet? Miksi? Mitä 
tarkoitat? 

 

	
 

   jatkuu   



103 

 

 

 

Liite 2. Ensimmäisen vaiheen haastattelukysymykset                        (liite 2 jatkoa) 
 

Organisaation tärkeimmät resurssit 
– mihin aineettomiin (ja aineellisiin) 
tekijöihin ydinkompetenssit perus-
tuvat? 
 
 
Esim. Mitkä ovat organisaationne suo-
rituskyvyn avaintekijöitä?  
 
 
Mitä avainresursseja on käytettävissä 
tai mitä avainresursseja vielä puuttuu?  
 
 
Huomioitko ihmiset ja heidän taitonsa 
ja tietämyksensä?  
 
 
Minkälainen infrastruktuuri on käytet-
tävissä (esim. IT, yms.)?  
 
 
Minkälaisia suhteita (org. sisällä ja ul-
kopuolella) tarvitsette työssä?  
 
 
Entä ELY-keskuksen brändi, imago, 
patentit, organisaatiokulttuuri, proses-
sit ja käytännöt jne.? Miksi? Mitä tar-
koitat? 
 
 

 

 
  
 
 

 
 
      jatkuu  
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Liite 2. Ensimmäisen vaiheen haastattelukysymykset (liite 2 jatkoa) 
 
Mitkä ovat sinusta tärkeimmät resurssit ja niiden painoarvot suorituskyvyn 
kannalta? 
 

Avainresurssi 
 

Sen tärkeys tehtävien suorit-
tamisen/ 
arvon luomisen kannalta,  
asteikko 0-10 

1.  

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
Kuinka nämä viisi aineetonta resurssia vaikuttavat toinen toisiinsa (dynaami-
nen arvonluontikartta)? 
 
Voit joko piirtää resurssien väliset yhteydet tai sijoittaa resurssit alla olevaan mat-
riisiin 
Ensimmäisessä sarakkeessa on syyt, ylärivillä seuraukset, painoarvo 0 = ei vaiku-
tusta, 1 = jonkin verran vaikutusta ja 2 = voimakas vaikutus  
  

      

 
 

-     

 
 

 -    

 
 

  -   

 
 

   -  

 
 

    - 

    jatkuu 
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Liite 2. Ensimmäiset vaiheen haastattelukysymykset (liite 2 jatkoa) 
 
Määritä jokaiselle avainresurssille avainsuorituskysymys, johon vastaamalla 
saadaan selville resurssin tila (esim. kuinka hyvin innovoimme, kuinka työhönsä 
sitoutunutta henkilöstömme on) ja indikaattori, jolla avainsuorituskysymykseen 
voidaan vastata (esim. työhön sitoutumista mitataan henkilöstökyselyllä).  
 
 
KPQ     indikaattori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millä keinoilla voidaan mielestäsi turvata organisaation tietopääomaa? 
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Liite 3. Toisen vaiheen haastattelukysymykset 
 
 
 
Toisen vaiheen haastattelut 29.1.2019  
  
Ryhmähaastattelu kolmelle henkilölle: ylijohtaja, e-vastuualueen johtaja 
ja hallintojohtaja-henkilöstöpäällikkö  
 
 
  
  
VALIDIUS  
 
 

1. Vastaavatko haastateltujen näkemykset omia näkemyksiänne? Mitä 
poikkeamaa näette raportin ja oman näkemyksenne välillä? Yllättikö jokin 
raportin havainto? 	
  
2. Kuinka hyödyllinen raportti on ELY:lle ja kuinka raporttia tullaan 
hyödyntämään? 	

	
 

TULEVAISUUS 
 

	
3. Minkälaisia haasteita näette organisaation tulevaisuudessa tietopääoman 
osalta lähivuosina ja pidemmällä aikavälillä? Kuinka näihin haasteisiin pitäisi 
varautua?	

	
4. Miten tietopääoman turvaaminen varmistetaan organisaatiomuutoksissa? 	

	
5. Millaisten aineettomien resurssien arvioisitte olevan tulevaisuudessa 
tärkeimpiä ja miksi? 	  

 
  


