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Constant changes in the operating environment, the high amount of information and 
its usability set requirements for organisations to be agile, efficient and fast in value-
creation. A tribe model based on self-organising teams is tool to implement agile 
methods, meet the operating environment’s challenges and enhance evidence-
based management.  
 
This study examined the implementation of agile methods in the tribe model of the 
Tax Administration and how the tribe model has changed evidence-based manage-
ment in the organisation. The aim of the study was to find out how the tribe model 
supports evidence-based management.  
 
The study was conducted as a qualitative case study. The empirical part of the study 
was executed as semi-structured thematic interviews. Interviewees included exec-
utives, supervisors, tribe leaders, and analysts who work in tribes or are otherwise 
connected to the tribe model. 
 
Agile organisation was examined through its base pillars of strategy, structures, pro-
cesses and people, and evidence-based management was examined through 
knowledge generation and knowledge utilisation. 
 
According to the research results, characteristics of the tribe model support evi-
dence-based management by linking through the agile organisation’s base pillars to 
the generation and utilisation of knowledge. Through the tribe model operations are 
based on strategy, common goal and shared vision. Activities are customer driven, 
teams empowered and self-organised, and the organisation has a strong knowledge 
culture. Active collaboration and ecosystem-thinking, common facilities, continuous 
learning and development, culture of experimentation, and transparency of 
knowledge and operations support the knowledge generation and utilisation and 
thus evidence-based management.   



 
 

ALKUSANAT 

 

Tiukka puolen vuoden rutistus gradun kirjoittamisen osalta on takana ja opinnoista-

kin suurin osa. Vielä pari kurssia ja sitten kahden vuoden opinnot ovat ohi ja voin 

niin sanotusti viettää taas normaalia elämää ja nauttia vapaa-ajasta.  

 

Gradun mielenkiintoinen aihe vei mennessään alkumetreiltä aina tulosten pohtimi-

seen ja gradun viimeistelyyn asti. Olen oppinut paljon uutta ketterästä organisaa-

tiosta, itseohjautuvista tiimeistä ja heimomallista sekä sen mahdollisuuksista tiedolla 

johtamisessa. Aiheeseen perehtyminen ei pääty gradun palauttamiseen. Kiitokset 

Verohallinnolle, että sain tehdä gradun heimomallistanne.    

 

Kiitokset kaikille perheenjäsenille monenlaisesta tuesta opintojen aikana. Kiitokset 

myös mahtaville opiskelukavereille, joiden vertaistuki ja iloinen mieli auttoivat jaksa-

maan tiukemmissakin aikatauluissa. Sain tutustua moneen uuteen huipputyyppiin, 

joiden kanssa toivottavasti tapaamme myös valmistumisen jälkeen. 

 

Kiitokset luonnollisesti myös työnantajalleni mahdollisuudesta osallistua lähipäiviin 

ja pitää opintovapaata sekä työkavereilleni sparrauksesta ja kuuntelemisesta. Kii-

tokset gradun ohjaajalleni Ainolle arvokkaista ja inspiroivista kommenteista.  

 

Vantaalla 8.2.2020 

 

Henna Kemppainen  
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1 JOHDANTO  
 

Kuten muissakin nykypäivän tietoperustaisissa organisaatioissa, Verohallinnossa-

kin globalisaatio, kilpailun kiristyminen, teknologian murros ja digitalisaatio ovat tuo-

neet uudenlaisia haasteita. Toimintaympäristön muuttumisen myötä myös julkishal-

linnon organisaatioilta odotetaan muutosvalmiutta, kykyä toimia ketterästi, vahvem-

paa tulevaisuussuuntautuneisuutta sekä kykyä tiedolla johtamiseen. Strategiaan 

perustuva toiminta ja fokusointi priorisoituihin kokonaisuuksiin on välttämätöntä. Jul-

kishallinnon toimintakulttuurin uudistamiseksi onkin viime vuosina kehitetty innova-

tiivisia ja kokeilevia toimintamalleja. (Sitra 2018, 6-7)  

 

Yksi vastaus edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi on ketterä organisaatio 

ja sen itseohjautuvat tiimit, joiden kautta taataan organisaation kilpailukyvyn säily-

minen. Itseohjautuvissa tiimeissä niillä itsellään on valta päättää sitä koskevista asi-

oista, samoin kuin ne ovat vastuussa tuotteen tai palvelun tuottamisesta. Myös tie-

don hyödyntäminen on itseohjautuvissa tiimeissä mahdollista eri tavalla kuin perin-

teisessä organisaatiomallissa. Tiimin jäsenet tuovat kukin tarvittavan osaamisen ja 

tiedon, joka on kaikkien tiimin jäsenten käytössä luoden edelleen uudenlaista tietoa 

koko organisaation käyttöön. Tieto on organisaation tärkeä kilpailuvaltti, joka mah-

dollistaa kilpailuedun ylläpitämisen. (Salem, Lazarus & Cullen 1992, 24; Alsharo, 

Gregg & Ramirez 2017, 479)  

 

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa kilpailu on kovaa, organisaatioiden pitää 

olla innovatiivisia ja kykeneviä luomaan uutta tietoa. Uuden tiedon luomiseksi orga-

nisaation on sekä pystyttävä liittämään uusi tieto jo olemassa olevaan että hankit-

tava uusia kyvykkyyksiä vastaamaan asiakkaiden erilaisiin vaatimuksiin. (Grant 

1996, 112, 116-117) Tieto organisaation tärkeimpänä resurssina mahdollistaa orga-

nisaation kyvyn sopeutua, oppia ja hyödyntää muita organisaation resursseja. Siten 

tiedolla johtaminen vaikuttaa organisaation tehokkuuteen, kilpailukykyyn ja tuotta-

vuuteen. Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käytänteitä on tärkeää miettiä myös 

tiimitasolla, sillä tiimit ovat olennainen osa organisaatioiden toimintatapaa strategian 

toteuttamiseksi. (Singh & Gupta 2014, 777-778) 
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1.1 Tutkimuksen tausta ja aiemmat tutkimukset 

 

Julkishallinnon johtamiskulttuuri on useimmiten muodollinen ja sääntöihin keskit-

tyvä, jota toteutetaan ylhäältä alaspäin. Julkishallinnossakin ollaan vähitellen siir-

rytty luottamukseen perustuvaan johtamistapaan, joka mahdollistaa itseohjautuvuu-

den, henkilöresurssien yhteiskäytön sekä erilaiset yhteiskehittämisen menetelmät. 

Kuitenkin edelleen sekä yhteistyöhön kannustamisessa että rohkaisussa innovoi-

vampaan ajattelutapaan ja työyhteisöjen väliseen toimintaan löytyy parannettavaa. 

Julkisen hallinnon johtamiskulttuurin muutoksen takana on tavoite tukea koko julki-

sen sektorin muuntumista strategisempaan suuntaan. (Sitra 2018, 12-13)  

  

Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä, kuten myös suuri tiedon määrä ja sen 

hyödynnettävyys vaativat organisaatioilta ketterää toimintatapaa eli reagointikykyä, 

joustavuutta ja tehokkuutta sekä nopeaa arvontuottoa. Perinteisesti ketterän orga-

nisaation mallia on käytetty ohjelmistoyrityksissä, mutta ketterän organisaation omi-

naispiirteitä on enenevissä määrin hyödynnetty myös muiden alojen yrityksissä 

sekä isommissa organisaatioissa. Uuden ketterän toimintamallin omaksuminen 

vaatii työtä koko organisaation rakenteen ja kulttuuritavan muuttamiseksi. Proses-

sien muuttamisen lisäksi tarvitaan uudenlaisia rooleja ja työkaluja. Tärkeintä on kui-

tenkin asennemuutos, sillä muutoksen on lähdettävä ihmisten mielistä. Muutos ei 

tapahdu hetkessä, vaan se vaatii pitkäaikaista sitoutumista, isoja investointeja sekä 

räätälöintiä organisaation nykytilaan. (Ebert & Paasivaara 2017, 102-103)  

 

Spotify on luonut heimomallin, joka perustuu ketterään organisaatioon ja sen itse-

ohjautuviin moniosaajatiimeihin. Heimomallin avulla Spotify on pyrkinyt kasvatta-

maan innovaatioiden määrää, yhteistyötä sekä tiimien autonomiaa. Heimoilla on 

selvä missio, toimintatavat sekä senioritason kokenut vetäjä, kuten myös riittävä 

osaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Šmite, Moe, Levinta, Floryan 2019, 51-

52) Suomessa heimomallia käyttävät mm. Futurice, OP ja Siili Solutions. Futurice 

on toiminut heimomallin mukaisesti jo vuodesta 2014, mutta OP on lanseerannut 

mallin vuoden 2019 aikana.  
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Tietoon perustuvasta toiminnasta ja tuotteiden ja prosessien jatkuvasta kehittämi-

sestä on tullut osa yhä useamman organisaation toimintaa. Organisaatioista ne, 

jotka osaavat hyödyntää tiedolla johtamista parhaiten, saavat selvää etua kilpailijoi-

hin verrattuna. Organisaatioiden on mahdollista erottautua kilpailijoistaan käytös-

sään olevan tiedon perusteella ja ne ovat kykeneväisiä myös kasvattamaan tiedon 

määrää. Kilpailuedun luomisen lisäksi toisaalta myös organisaation epäonnistumi-

nen on sidoksissa käytettävissä olevaan tietoon ja sen hyödyntämiseen. (Davenport 

& Prusak 2000) 

 

Verohallinnossa heimomalli on otettu käyttöön alkuvuodesta 2019 analytiikkaor-

ganisaatiossa, jossa toimii tällä hetkellä viisi heimoa. Kussakin heimossa työsken-

telee noin 20 henkilöä. Heimomallilla pyritään parantamaan työntekijöiden työhyvin-

vointia ja -motivaatiota sekä tukemaan jatkuvaa oppimista ja sitoutumista organi-

saatioon. Lisäksi tavoitteena on parantaa analytiikkatoiminnan tehokkuutta, laatua, 

asiakaskeskeisyyttä ja tuottavuutta sekä hyödyntää ketteriä toimintamalleja. Heimo-

mallin avulla pyritään siihen, että heimot sparraisivat liiketoimintayksikköä, jolloin 

tiedolla johtaminen parantuu ja subjektiivisen tiedon varassa tehdyt päätökset vä-

henevät. Tarkoituksena on myös vastata muuttuvan maailman tarpeisiin toteutta-

malla ketteriä toimintatapoja. (Luoto & Mäkkeli 2019; Verohallinto, 2019a; Verohal-

linto 2019c) 

 

Ketterien toimintatapojen laajentamisesta pienistä yrityksistä isojen yritysten 

käyttöön sekä laajoihin ja jopa maailmanlaajuisiin projekteihin löytyy aikaisempia 

tutkimuksia mm. Paasivaara et al. tekeminä (Ebert & Paasivaara 2017; Paasivaara, 

Lassenius, Heikkilä, Dikert & Engblom 2013). Aikaisempia tutkimuksia heimomallin 

käyttämisestä on tehty melko vähän. Tutkimuksia löytyy mm. ING pankin siirtymi-

sestä ketterään malliin (Birkinshaw 2018), Spotifyn heimoista (Šmite et al. 2019) ja 

Spotifyn tavasta johtaa (Bäcklander 2018). 

 

Tämä tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten heimomallilla voidaan tukea tiedolla joh-

tamista. Myöskin heimomallin käyttö julkishallinnon organisaatiossa on uusi tutki-

musnäkökulma. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Verohallinto haluaa osallistavan kehittämisen ja yhdessä tekemisen kautta mahdol-

listaa tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan liiketoiminnan kehittymisen. Kuten edellä 

mainittiin, uuden toimintamallin avulla Verohallinnossa halutaan tiedolla johtamisen 

tehostamisen lisäksi panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja parantaa työmotivaa-

tiota sekä sitoutumista organisaatioon. (Verohallinto 2019c) Heimomalli on ollut käy-

tössä analytiikkaorganisaatiossa alkuvuodesta 2019 lähtien ja syksyllä 2019 heimo-

malliin on otettu mukaan esimiehet. Heimomallikokeilu on tutkimusajankohtana puo-

livälissä kokeilua, joten ajankohta on erinomainen mahdollisten ongelmakohtien ja 

muutostarpeiden selvittämiseksi. Verohallinto miettii myös heimomallin laajenta-

mista muualle organisaatioon.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kulttuurimuutos kohti ketteräm-

pää organisaatiota on heimomallin avulla toteutunut, miten heimomalli on muuttanut 

tiedolla johtamista sekä mitä muutostarpeita heimomallissa vielä on tiedolla johta-

misen näkökulmasta. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten heimomallin 

avulla voidaan tukea tiedolla johtamista.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

 

Miten heimomallilla voidaan tukea tiedolla johtamista? 

 

Alakysymyksinä ovat:  

 

Miten kehityskohteiksi otetut ketterän organisaation ominaispiirteet toteutuvat Vero-

hallinnon heimomallissa?  

 

Mitkä ovat heimomallin tuomat muutokset tiedolla johtamiseen?  

 

Mitä toimenpiteitä heimomallissa tarvitaan, jotta tiedolla johtamista saadaan vahvis-

tettua? 
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Alla olevassa kuviossa 1 on tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset.  

 

 
KUVIO 1. Tutkimuskysymykset  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksen avulla on tarkoitus määritellä tukimekanismit, 

joita ketterän organisaation heimomalli tuo tiedolla johtamiseen eli toisin sanoen, 

miten heimomallin avulla saadaan vahvistettua tiedolla johtamista. Tukimekanis-

meja tarkastellaan tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen kautta. Ensimmäisen ala-

kysymyksen avulla selvitetään, miten ketterän organisaation ominaispiirteet toteu-

tuvat Verohallinnon heimomallissa.  

 

Toinen alakysymys selvittää, miten heimomalli on muuttanut tiedolla johtamista eli 

mitkä heimomallin rakenteet tai muut ominaispiirteet ovat vaikuttaneet positiivisesti 

tiedolla johtamiseen tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Kolmas 

alatutkimuskysymys selvittää, miten heimomallia pitää muuttaa, jotta se tukisi tie-

dolla johtamista vielä paremmin.  

 

Tämä tutkimus käsittää vain Verohallinnossa käytössä olevan heimomallin sekä sen 

viisi heimoa. Verohallinnon heimomallissa on käytetty McKinsey & Companyn mallia 

ketterästä organisaatiosta (Aghina, Ahlbäck, De Smet, Fahrbach, Handscomb, 

Lackey, Lurie, Murarka, Salo, Seem & Woxholth 2017), ja kehittämiskohteiksi on 

otettu jatkuva priorisointi ja fokusointi, tarvepohjaiset tiimirakenteet, ketterät toimin-

tatavat ja kokeilukulttuuri, ihmiskeskeinen johtaminen sekä itseohjautuvuuden vah-

vistaminen. Teknologian osuus kehittämiskohteena on Verohallinnossa jätetty pois. 

(Luoto & Mäkkeli 2019)  
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Tämä tutkimus rajataan käsittämään ketterän organisaation itseohjautuvat tiimit ja 

heimomalli sekä tiedolla johtaminen tiedon tuottamisen ja tiedon hyödyntämisen nä-

kökulmasta. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tietojohtamista yleisesti, eikä myös-

kään tietojärjestelmiä tai -teknologioita.  

 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet  

 

Tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat ketterä organisaatio, itseohjautuvat tii-

mit, heimomalli ja tiedolla johtaminen.  

 

Ketterä organisaatio pystyy oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja jatkuvasti vastaamaan 

muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja ylläpitämään toimintakykyään. Ket-

terä organisaatio kykenee esimerkiksi tuomaan markkinoille uusia tuotteita tai pal-

veluita, menemään uusille markkinoille tai luomaan uusia kyvykkyyksiä. Ketterä or-

ganisaatio muodostuu tiimien verkostosta, joka perustuu ihmiskeskeiseen kulttuu-

riin. Ketterän organisaation toimintatavan toteuttaminen vaatii myös johdolta kette-

ryyttä tukevia toimintatapoja, jotka mahdollistavat nopean oppimisen ja päätöksen-

teon. (Aghina et al. 2017, 3; Worley, Williams & Lawler III 2016, 77) 

 

Itseohjautuvien tiimien organisaatiossa kontrolli, johtaminen ja vastuu on jalkautettu 

alemmalle eli tiimitasolle, jolloin kontrolli tulee tiimiltä itseltään. Itseohjautuvassa tii-

missä on useimmiten 5-15 jäsentä. Tiimillä on täysi vastuu tuotteen, projektin tai 

palvelun toteuttamisesta, ja kaikki tarvittava tieto ja osaaminen löytyvät tiimistä. Se 

toimii myös ilman varsinaista nimettyä vetäjää säännellen itse itseään. Itseohjautu-

van tiimin jäsenet ovat erittäin sitoutuneita tiimin työskentelyyn ja heillä kaikilla on 

korkeat odotukset tehtävien suorittamiseksi laadukkaalla tavalla. (Holbeche 2018a, 

115; Salem et al. 1992, 24-25)  

 

Heimomalli on Spotifyn luoma ketterän organisaation toimintamalli, jossa itseohjau-

tuvat tiimit (squads) muodostavat heimon (tribe), joka keskittyy tuotteen jakeluun ja 

laatuun. Tiimit muodostuvat yleensä alle kymmenestä eri toimintoja edustavasta 

asiantuntijasta. Heimoissa on myös useita tiimien välisiä eri osaamisalueista (esi-

merkiksi java-ohjelmoijat, analyytikot) koostuvia osastoja (chapters), Agile coachin 
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tehtävä on toimia heimossa valmentajana ja mahdollistajana. Tuoteomistaja on tii-

min jäsen, ei vetäjä, ja hänen vastuullaan on tiimin toimintojen koordinointi. (Fer-

nandes 2017; Holbeche 2018a, 159)  

 

Tiedolla johtaminen määritellään tiedon systemaattiseksi analysoinniksi sen hyö-

dyntämiseksi päätöksenteossa. Siten tiedolla johtaminen ei tarkoita pelkkää tiedon 

tuottamista, hallintaa, säilyttämistä ja analysointia, vaan sisältää myös tiedon hyö-

dyntämisen. Tiedolla johtamisessa olennaisessa roolissa on päätöksenteon lisäksi 

analyyttinen prosessi, jossa data muutetaan tietämykseksi. Lyhyesti voidaan sanoa, 

että tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun tiedon pohjalta. (Davenport 

Harris, De Long & Jacobson 2001, 128; Kosonen 2019) 

 

1.4 Tutkimuksen metodologia  

 

Tämä tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus ja sen kohteena oli yhden organisaa-

tion osa eli Verohallinnon analytiikkaorganisaatio. Tutkimuksen empiirinen osa suo-

ritettiin teemahaastattelujen avulla haastattelemalla loka-marraskuussa 2019 yh-

teensä 11 Verohallinnon asiantuntijaa, jotka työskentelevät heimoissa tai ovat muu-

ten kytköksissä heimomalliin. Tutkimuksen haastatteluteemoina toimivat heimomalli 

ja tiedolla johtaminen. Haastatelluista kaksi edusti Verohallinnon johtoa, kaksi toimi 

esimiesasemassa, neljä toimi heimopäällikkönä ja kolme edusti heimoissa työsken-

televiä analyytikoita. Kaikki haastattelut tehtiin kasvokkain Verohallinnon pääkont-

torilla Helsingissä. Haastattelut toteutettiin sekä yksilö- että parihaastatteluina ja nii-

den kesto oli 53-91 minuuttia.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston analysointi perustui teemoitteluun ja luokitte-

luun. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia noudattaen teorialähtöisesti eli deduk-

tiivisesti, sillä tutkimus nojautui teoriassa esitettyihin malleihin. Tutkimusaineisto luo-

kiteltiin aluksi kahteen edellä mainittuun haastattelujen pääteemaan perustuen, 

minkä jälkeen luotiin alateemat. Tämän jälkeen aineisto luokiteltiin edelleen avain-

sanojen ja aihepiirien avulla. Analyysiin päätteeksi tiedolla johtamisen menestyste-

kijään yhdistettiin heimomallin ominaispiirre, jotta saatiin vastaus päätutkimuskysy-

mykseen.  
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimusraportti koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäinen luku esittelee tutkimuk-

sen taustan, tutkimuksen nykytilan ja tutkimusaukot sekä tutkimuskysymykset. Li-

säksi ensimmäisessä luvussa käydään läpi tutkimuksen rajaus, keskeiset käsitteet 

sekä tutkimuksen metodologia lyhyesti ja esitellään tutkimuksen rakenne. Raportin 

toinen luku on teoriaosa, joka muodostuu kolmesta alaluvusta. Ensimmäinen ala-

luku käsittelee ketterää organisaatiota, itseohjautuvia tiimejä ja heimomallia ja toi-

nen alaluku tiedolla johtamista, tiedon tuottamista ja tiedon hyödyntämistä. Teoria-

osuuden kolmannessa alaluvussa esitellään tutkimuksen viitekehys.  

 

Raportin kolmannessa luvussa kuvataan tutkimusmenetelmät eli empiirisen osion 

metodologiset valinnat, tutkimuksen toteutus ja aineiston analysointi. Neljännessä 

luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja pohditaan tutkimuksen teoreettista kont-

ribuutiota. Viimeisessä eli viidennessä luvussa on johtopäätökset, käytännön suosi-

tukset, tutkimuksen rajoitukset sekä jatkotutkimusehdotukset. 
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2 KETTERÄN ORGANISAATION HEIMOMALLIN HYÖDYNTÄMI-
NEN TIEDOLLA JOHTAMISESSA  

 

Tämän teorialuvun ensimmäisessä pääluvussa käsitellään ketterää organisaatiota 

ja sen alaluvuissa itseohjautuvia tiimejä ja Spotifyn itseohjautuville tiimeille perustu-

vaa heimomallia. Toinen pääluku käsittelee tiedolla johtamista ja sen alaluvut tiedon 

tuottamista ja tiedon hyödyntämistä. Kolmannessa pääluvussa on kuvattu tutkimuk-

sen viitekehys, jossa määritellään tutkimuksen tarkempi näkökulma.   

 

2.1 Ketterä organisaatio  
 

Taloudellinen globalisaatio asettaa uudenlaisia vaatimuksia sekä organisaatioiden 

innovaatioprosesseille että myös aineettomien varojen yhteisvaikutteiseen hyödyn-

tämiseen organisaatiossa. Kyky vastata nopeasti toimintaympäristön muutoksiin 

nähdään tärkeimpänä tukena organisaation pitkäntähtäimen kilpailukyvykkyydelle. 

Ketterät organisaatiot kykenevät hallitsemaan ennakoimattomat ja ennakoidut muu-

tokset ympäristössä kuten myös toimimaan tuottoisasti kilpailluissa ja dynaamisissa 

tilanteissa. (Pérez-Bustamante 1999, 6)   

 

Ketteryydellä voidaan tukea innovatiivisuutta epävarmassa ja monimutkaisessa toi-

mintaympäristössä. Ketteryyden toteuttaminen edellyttää sekä kunnianhimoisia 

työntekijöitä että organisaation johdon, joka ymmärtää ketteryyden olevan avainte-

kijä asiakkaiden vaatimiin nopeisiinkin muutoksiin. Ketteryys ei ole vain toiminta-

tapa, vaan tehokkuuden takaamiseksi organisaation kaikkien jäsenten on omattava 

ketterä ajattelutapa. Lisäksi ketterillä toimintatavoilla pyritään parantamaan työnte-

kijöiden motivaatiota, suoritusta ja innovointitasoa. (Denning 2016b, 3, 5; Holbeche 

2018b, 305-306) 

 

Ketterä ajattelutapa perustuu johtajien, asiakkaiden ja työntekijöiden väliseen suh-

teeseen ja yhteistyöhön (kuvio 2). Toisaalta ketteryyden voidaan nähdä muodostu-

van kolmesta periaatteesta: pienet tiimit, asiakkaiden tärkeys ja verkostojen merki-

tys. Tiimi- ja asiakaslähtöinen ajattelutapa mahdollistaa valinnanvapauden ja lisää 
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tiedon jakamista. Ketterän organisaation ominaispiirteisiin kuuluvat myös vahvat tu-

levaisuudensuunnitelmat ja kasvuhakuisuus, kokeilunhalu ja innovatiivisuus sekä 

työntekijöiden valtaistaminen. (Denning 2016b, 3, 5; Holbeche 2018b, 305; Paasi-

vaara et al. 2013, 135)  

 

 
KUVIO 2. Organisaation ketterä ajattelutapa (Denning 2016a, 14) 

 

Toisaalta nopeus ja kokeilunhalukkuus sekä innovointi tuovat onnistumisten lisäksi 

virheitä ja epäonnistumisia, minkä vuoksi organisaation pitää ketteryyden lisäksi olla 

joustava ja kykenevä palautumaan. Se tarkoittaa tässä tapauksessa kyvykkyyttä 

palautua tehtyjen virheiden jälkeen ja toisaalta prosessien jämäkkyyttä, jolloin orga-

nisaatio pystyy tarpeen tullessa vastustamaan, suodattamaan ja vastaamaan toi-

mintaympäristön vaateisiin tai jopa keksimään ratkaisuja uudestaan. (Holbeche 

2018b, 305)  

 

Joustavalla ja ketterällä organisaatiolla on vahva organisaatiokulttuuri ja -rakenne, 

joka helpottaa muutosta erilaisissa tilanteissa. Lisäksi organisaatiolla on henkilö-

kunta, joka on halukas ja kykenevä tekemään parhaansa kestävällä tavalla. Kette-

rän organisaation ominaispiirteitä ovat myös oppiva ajattelutapa, joustavat ja kette-

rät prosessit sekä rutiinit innovaatioiden tekemiseksi. (Holbeche 2018b, 306)  
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Denning (2016a) esittelee ketterän ajattelutavan seitsemän ominaispiirrettä (kuvio 

3). Sen mukaan ketterään ajattelutapaan perustuen organisaation tavoitteet, asen-

teet ja arvot keskittyvät lisäarvon ja innovaatioiden tuottamiseen asiakkaille ja käyt-

täjille. Johtajat toimivat mahdollistajina, jolloin tietotyöläisten kapasiteetti ja kyvyk-

kyydet pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Ketterässä toimin-

nassa hyödynnetään autonomisia ja itseohjautuvia tiimejä ja niiden verkostoja. Työn 

koordinointi ei ole hierarkkista, vaan se tapahtuu strukturoidulla ja asiakeskeisellä 

tavalla. Työ perustuu läpinäkyvyyden ja jatkuvan parantamisen periaatteisiin. Kom-

munikointi on organisaatiossa avointa ja molemminpuolista, eikä vain ylhäältä alas-

päin tulevaa. Työskentelytilat ovat avoimet ja tasa-arvoiset ja ne tukevat yhdessä 

tekemistä. (Denning 2016a, 13) 

 

 
KUVIO 3. Ketterän ajattelutavan ominaispiirteet (mukaillen Denning 2016a, 13) 

 

Kuten ylläkin on mainittu, sulavat, interaktiiviset ja läpinäkyvät toimijaverkostot luo-

vat perustan ketterän organisaation toiminnalle. Organisaation jokaisen jäsenen, 

sen ylintä johtoa myöten, on ymmärrettävä oman toimintansa tärkeys lisäarvon tuot-

tamiseksi asiakkaalle. Verkostomaisena toimijana organisaation on mahdollista 

muodostua oppivaksi ja sopeutuvaksi toimijaksi, joka pystyy jatkuvasti kehittymään. 



18 
 

Ketterä organisaatio ei kuitenkaan poissulje hierarkiaa. Ylimmän johdon tärkeä rooli 

on määritellä koko organisaation tavoitteet ja suunta. (Denning 2016b, 6-7)  

 

Ketterä organisaatio vaatii organisaation johdolta perinteisestä poikkeavaa toimin-

tatapaa, sillä sen on luovuttava joiltakin osin omasta päätäntävallastaan ja annet-

tava sitä tiimeille. Työntekijöillä pitää olla sopivassa määrin autonomiaa ja kehitty-

mismahdollisuuksia. Organisaation toimintamalli tulee rakentaa asiakkaan ympä-

rille. Myös organisaation sidosryhmät kannattaa valmistaa ketterään toimintata-

paan. (Birkinshaw 2018, 40-42)  

 

Erityisesti ohjelmistoyritysten käyttämä ketterien toimintatapojen malli, jossa orga-

nisaatiota johdetaan alhaalta ylöspäin ja tiimit ovat itseohjautuvia, on laajentunut 

myös toisenlaisten organisaatioiden johtamismalliksi. Ketterää toimintatapaa käyte-

tään yhä useammin myös konsulttiyrityksissä, julkisissa organisaatioissa ja muissa 

isoissa organisaatioissa, joista esimerkkeinä mainitaan usein ING pankki ja Spotify. 

(Holbeche 2018b, 308; Šmite et al. 2019, 51) 

 

Ketteryyttä ei voi ajatella mallina tai ratkaisuna, joka sopii suoraan sellaisenaan kai-

kille organisaatioille. Ketteryys on kallis kehittää ja ylläpitää, mutta toisaalta joskus 

voi olla kalliimpaa, jos organisaatio ei pysty toimimaan ketterän toimintaperiaatteen 

mukaisesti. Ketteryyden vaatimukset ovatkin kontekstisidonnaisia. Tämä tarkoittaa, 

että esimerkiksi vakailla markkinoilla toimiessa on tuottoisampaa optimoida perus-

toiminnot. Toisaalta taas epävakaiden markkinoiden vallitessa ketteryys on toden-

näköisesti arvokas ominaisuus – edellytyksenä tosin on, että organisaatiolla on hy-

vät johtajat. Ilman kunnollista strategiaa ei ketteryydellä ole merkitystä, sillä kette-

ryys pitää toteuttaa linjassa liiketoimintaympäristön vaatimuksiin ja organisaation 

strategiaan. (Teece, Peteraf & Leih 2016, 8, 28)  

 

McKinsey & Company (2017) mainitsee muuttuvan ympäristön, kasvavan teknolo-

gian, nopeutuvan digitalisaation ja tiedon kasvun määrän lisäksi tietoyhteiskunnan 

organisaatiolle tuomiin vaatimuksiin uusien taitojen ja kyvykkyyksien tarpeen. Me-

nestyäkseen organisaation pitää sekä hankkia että myös säilyttää itsellään parhaim-

mat kyvykkyydet, jotka useimmiten ovat monimuotoisia. McKinsey on määritellyt 
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ketterälle organisaatiolle viisi peruspilaria, jotka ovat strategia, rakenteet, prosessit, 

ihmiset ja teknologia. Näiden tarkemmat sisällöt on määritelty kuviossa 4. (Aghina 

et al. 2017, 4, 7)  

 

 
KUVIO 4. McKinseyn määrittämät ketterän organisaation peruspilarit (Luoto & Mäk-

keli 2019) 

 

McKinsey & Companyn raportissa (2019) painotetaan, että muutos kohti ketterää 

organisaatiota lähtee arvon määrityksestä. Organisaation pitää tietää, missä arvo 

luodaan ja se pitää luonnollisesti linkittää organisaation strategiaan. Muutos kette-

rään toimintatapaan koskettaa kaikkia muitakin neljää jo edellä mainittua ketterän 

organisaation peruspilaria eli rakenteita, prosesseja, ihmisiä ja teknologiaa. (Bros-

seau, Ebrahim, Handscomb & Thaker 2019, 2, 5) 

 

Siirtyminen ketterään toimintatapaan ei ole helppoa, varsinkaan isoissa organisaa-

tioissa. Uusi toimintatapa pitää kytkeä organisaation prosesseihin, rakenteisiin ja 

ihmisiin. Ketterä toimintatapa ei toteudu, jos vain osa organisaatiosta toimii kette-

rästi. Erityisesti henkilöstöhallinnon, johdon ja liiketoiminnan toiminnot ovat usein 

ristiriidassa ketterän toimintatavan kanssa. Raportointirakenne pitää olla riittävän 

kevyt ja roolit ja vastuut liiketoimintaperusteisia. Yksilöiden pitää pystyä toimimaan 

toimintojen yli ulottuvissa rooleissa ja johdon ihmiskeskeisesti, valmentavalla ot-

teella ja inspiroivasti. Ketterän ajattelutavan toteutumiseksi organisaatio tarvitseekin 



20 
 

sisäisten verkostojen ja viestinnän vahvistamisen lisäksi uudenlaisen kulttuurin.  

(Brosseau et al. 2019, 2; Paasivaara et al. 2013, 134-135)   

 

Kaiken kaikkiaan ketterä toimintatapa perustuu iteratiiviseen suunnitteluun ja välttää 

pitkäaikaista sitoutumista, mikä tuo toimintaan joustavuutta. Ketterä toimintatapa 

perustuu myös tiimien väliseen toimintaan ja resursointiin, joka on yleensä helppoa 

pienissä organisaatioissa. Tiimeille annetaan useimmiten vapaata aikaa lisäarvoa 

tuottavien toimintojen suunnitteluun. Ketterän ajattelutavan mukaisesti nopeat ko-

keilut ja oppiminen ovat tärkeitä, eikä epäonnistumisia tarvitse pelätä. Suorituksen 

johtaminen perustuu ketterässä organisaatiossa tuloksiin. (Brosseau et al. 2019, 2; 

Paasivaara et al. 2013, 134-135)   

 

Lähdettäessä toteuttamaan ketterää toimintamallia on tärkeää saada kaikki mukaan 

muutokseen. Tässä ehdottomasti tärkeintä on tuoda visio esille vahvasti ja antaa 

kaikille mahdollisuus osallistua muutosprosessiin. Jaetun tavoitetilan ja vision kautta 

ihmiset myös tuntevat olevansa henkilökohtaisesti tärkeitä organisaation toimin-

nalle. Muutoksen ei pidä olettaa tapahtuvan hetkessä, vaan se vaatii aikaa, valmen-

tautumista ja ehkä ulkoisten konsulttien käyttöä. Myös muutosprosessi tulee kette-

rän toimintatapojen mukaisesti toteuttaa ihmiskeskeisesti eli perustaa esimerkiksi 

ketterän toimintatavan yhteisö ja järjestää seminaareja tai muita infotilaisuuksia ket-

terään toimintaan liittyvistä aihealueista. Muutosprosessissa tarvitaan tavoitteiden 

saavuttamiseksi lisäksi strategista ohjausta ja jatkuvaa palautteenantoa. Valmen-

tava ohjaustapa onkin tehokas tapa toteuttaa muutos. (Aghina et al. 2017, 8; Paa-

sivaara et al. 2013, 135)  

 

2.1.1 Itseohjautuvat tiimit  

 

Pienet itseohjautuvat tiimit, jotka toimivat autonomisesti läpi organisaatiorajojen, 

ovat ominaisia ketterälle organisaatiolle. Tiimien työskentely lyhyissä sykleissä ja 

suhteellisen pienten toimeksiantojen parissa tuottaa parhaiten lisäarvoa asiak-

kaalle. Asiakkaan merkitys kilpailukyvyn ylläpitämisessä onkin korostunut, sillä 

muun muassa globalisaation ja digitalisaation myötä asiakkaalla on entistä enem-
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män vaihtoehtoja. Organisaation on sopeutettava tavoitteet, arvot, prosessit, käy-

tännöt ja data, toisin sanoen kaikki toimintansa, voidakseen tuottaa asiakkaalle li-

säarvoa. Tällöin on tärkeää myös poistaa kaikki epäolennainen tai ketteryyteen so-

pimaton toiminta. (Denning 2016b, 3-6) 

 

Monet organisaatiot ymmärtävät työntekijöiden merkityksen suurimpana voimava-

ranaan. Työntekijöiden valtaistamisen avulla saadaan parhaiten käyttöön työnteki-

jöiden potentiaali ja ketterät tiimit ovat keino tähän. Itseohjautuvat tiimit ovat raken-

teiltaan matalia ja joustavia, yleensä melko pieniä ja autonomisesti toimivia. Tiimit 

ottavat vastuun tuotteen, projektin tai palvelun koko elinkaaresta. Tiimin jäsenet 

työskentelevät yleensä lähellä toisiaan, ja tiimi toimii ilman nimettyä vetäjää. Johta-

minen ja vastuu on jalkautettu tiimitasolle, jolloin kontrolli tulee tiimiltä itseltään. Ma-

tala tiimirakenne mahdollistaa tehokkaan suorituskyvyn ja päätösten tekemisen. 

(Birkinshaw 2018, 39; Holbeche 2018b, 308; Salem et al. 1992, 24-25)  

 

Itseohjautuvissa tiimeissä johtaminen on jaettu ja päätökset tehdään perustuen kes-

kusteluun ja yhteisymmärrykseen. Esimiesten rooli on enemmänkin valmentaa ja 

neuvoa, samoin kuin antaa mahdollisuudet kehittymiseen ja kasvuun. Esimiesten 

tehtävä on rohkaista tiimiä löytämään ja toteuttamaan omat ratkaisunsa, ja toisaalta 

haastaa yksilöitä parempiin suorituksiin tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi. Itseoh-

jautuvien tiimien jäsenillä on suuri paine sitoutua tiimin tavoitteisiin ja tulosten ai-

kaansaamiseen, sillä yksilöiden uralla eteneminen on sidottu tiimin tuloksiin. Toi-

saalta myös kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät oman toimintansa merkityksen orga-

nisaation menestykselle ja ovat aktiivisesti siinä mukana. Kuviossa 5 on yhteenve-

tona toimintaperiaatteet, jotka ovat ominaisia ketterälle ja itseohjautuvalle tiimille. 

(Birkinshaw 2018, 42; Holbeche 2018b, 309; Salem et al. 1992, 25-26) 
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KUVIO 5. Ketterän tiimin toimintaperiaatteet (mukaillen Denning 2016b, 4) 

 

Itseohjautuvat tiimit toimivat perustuen läpi organisaation tapahtuvaan yhteistyöhön 

eri liiketoimintayksiköiden välillä, mikä mahdollistaa myös oppimisen jakamisen joka 

puolelle organisaatiota. Samoin itseohjautuvien tiimien aloitteellinen toimintatapa ja 

yhteistyö organisaation sisällä muiden tiimien kanssa takaa tuloksellisen toimintata-

van. Itseohjautuvat tiimit pystyvät myös toimimaan yli organisaatiorajojen, mikä tar-

koittaa tarvetta kyvylle toimia partnereiden kanssa. (Holbeche 2018b, 308; Denning 

2016b, 6) 

 

Onnistuakseen toiminnassaan itseohjautuvat tiimit tarvitsevat yhtenäistetyt työsken-

telytavat, jotka vahvistavat eri tiimien välistä kanssakäymistä ja kommunikointia. Yh-

teisen kielen, prosessien, tapaamismuotojen, kuten myös sosiaalisen verkostoitu-

misen ja digitaalisten teknologioiden käytön avulla mahdollistetaan nopeihin kokei-

luihin perustuva sprinttimäinen toiminta ja luovat ratkaisut. (Aghina et al. 2017, 13)  

 

Itseohjautuvat tiimit tarvitsevat ympärilleen myös vakaan ekosysteemin, joka tukee 

tehokasta toimintaa. Toimivassa ekosysteemissä tiimit pääsevät hyödyntämään yh-

teistyötä ja asiantuntijuutta läpi organisaation ja koko tiimin toiminta on läpinäkyvää. 
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Ekosysteemiajattelu perustuu mm. selkeisiin ja mataliin rakenteisiin, selkeisiin ja mi-

tattavissa oleviin rooleihin, elinvoimaisiin tieto- ja käytäntöyhteisöihin ja avoimiin fyy-

sisiin ja virtuaalisiin ympäristöihin. Tiimien verkosto hyödyntää paitsi sisäistä myös 

ulkoista ekosysteemiä ja luo aktiivisia kumppanuuksia. (Aghina et al. 2017, 9-10) 

 

Menestyksellinen itseohjautuvien tiimien toteutus tuo organisaatiolle useita hyötyjä. 

Poissaolot vähenevät, tuottoisuus ja innovatiivisuus lisääntyvät ja lisäksi työmoti-

vaatio, tunne arvostuksesta ja ylpeys omasta työstä voimistuvat. Samoin työnteki-

jöiden tyytyväisyys, moraali ja yhteenkuuluvuuden tunne kasvavat. Itseohjautuvat 

tiimit tarjoavat joustavuutta työn tekemiseen, ja yksinkertaisuus sekä läpinäkyvyys 

mahdollistavat myös nopeamman reagointikyvyn sekä paremman tiedonkulun. Ylei-

sesti ottaen itseohjautuvien tiimien myötä esimiesten perinteistä roolia johtamiseen 

ei enää koeta tarpeelliseksi. (Salem et al. 1992, 26-28; Worley et al. 2016, 81)  

 

2.1.2 Spotifyn heimomalli 

 

Spotifyn toimintamallissa heimot (tribes) muodostuvat useista saman aihealueen 

piirissä työskentelevistä itseohjautuvista tiimeistä (squads). Heimojen tarkoituksena 

on tietämyksen, työkalujen ja koodien jakaminen, ja niissä on noin 30-200 jäsentä. 

Heimo on eräänlainen hautomo tiimeille, jotka keskittyvät tuotteen jakeluun ja laa-

tuun. Jokaisella heimolla on vetäjä, heimopäällikkö, ja tiimissä on yleensä alle kym-

menen jäsentä. Jokainen tiimin jäsen edustaa eri osaamisaluetta, muodostaen yh-

dessä moniosaajatiimin. Heimon eri tiimit sijaitsevat yleensä samassa paikassa, 

jotta tiimien välinen yhteistyö on toimivaa. Heimolla on myös yhteisiä säännöllisiä 

kokoontumisia, joissa käydään läpi ajankohtaiset asiat. Näiden heimotapaamisten 

tarkoituksena on tiedon jaon lisäksi oppia toisilta tiimeiltä. (Bäcklander 2019, 44; 

Fernandes 2017; Kniberg & Ivarsson 2012, 5-6; Šmite et al. 2019, 52)  

 

Spotifylla on heimoissa osastoja (chapters) ja heimorajojen yli meneviä kiltoja 

(guilds). Osastot ovat osa heimoa ja niiden jäsenet edustavat samaa osaamisalu-

etta. Osastojen jäsenet jakavat tietoa, oppivat toisiltaan ja keskustelevat yhteisistä 

haasteista. Osastot keskittyvät henkilökohtaisten taitojen kehittymiseen. Killat eli 

käytäntöyhteisöt muodostuvat yhteisen kiinnostuksen ympärille jakamaan tietoa, 
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työkaluja ja käytänteitä sekä auttamaan toisia, ja niihin voi kuka tahansa liittyä tai 

erota milloin vain. Kiltaan voi kuulua jäseniä myös useammasta eri heimosta. Osas-

tot ja killat nähdään tärkeinä koko organisaatiota yhteen sitovina toimijoina. (Bäck-

lander 2019, 45; Fernandes 2017; Kniberg & Ivarsson 2012, 9-10; Šmite et al. 2019, 

52) 

 

Seuraavassa kuviossa 6 on esitelty Spotifyn heimomallin muodostuminen. ”TO” tar-

koittaa tuoteomistajaa, ”HP” heimopäällikköä ja ”AC” agile coachia. 

 

 
KUVIO 6. Heimomalli (mukaillen Bäcklander 2019, 45) 

 

Spotifyssa agile coachien rooli on hieman erilainen kuin perinteisesti ketteriä mene-

telmiä hyödyntävissä organisaatioissa, sillä he kuuluvat heimoon ja työskentelevät 

usean tiimin kanssa. Heidän tehtävänsä on tiimin valmennus, työkalujen tuottami-

nen, työpajojen järjestäminen ja muutoinkin osallistuminen tiimin toimintaan. Spoti-

fyn agile coachit keskittyvät enemmän tiimin toimivuuteen kuin ketterien menetel-

mien valmennukseen. Agile coachien rooli heimoissa on tärkeä, sillä heidän tehtä-
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vänsä on myös työntekijöiden motivointi. Osa heistä keskittyy lisäksi kulttuurin yllä-

pitoon ja muutosagenttina toimimiseen, mitä kautta he tukevat jatkuvan parantami-

sen tavoitetta sekä selittävät, opettavat ja toisaalta myös muokkaavat Spotifyn kult-

tuuria. Agile coachit työskentelevät ympäri organisaatiota, mutta kokoontuvat sään-

nöllisesti yhteen jakamaan tietoa ja tekemään yhteistyötä organisaation kehittämi-

seen liittyvissä asioissa. (Bäcklander 2019, 44-45, 47; Kniberg & Ivarsson 2012, 11) 

 

Spotifyn tiimit keskittyvät enemmän arvontuottoon kuin ratkaisujen tuottamiseen. 

Tiimit toimivat pienten start-up -yritysten toimintaperiaatteella, jolloin jokaisella tiimin 

jäsenellä on kaikki tarvittava tieto, osaaminen ja työkalut tuotteen julkaisemiseksi. 

Tiimeille on annettu pitkän aikavälin tavoitteet ja ne toimivat itseohjautuvasti päät-

täen omista työskentelytavoistaan. Tiimien tehtävänä on keskittyä toimintaan, eli 

tarvittaessa ne muodostavat hypoteesin ja testaavat sen toimivuuden, eivätkä käytä 

aikaa liialliseen analysointiin. Tiimeillä ei välttämättä ole nimettyä vetäjää, mutta sillä 

on tuoteomistaja. Jokaisen on tarkoitus panostaa tiimin säännölliseen ja avoimeen 

yhteydenpitoon. Ilmapiiri on ystävällinen ja hauska, eikä stressaava. Tiimeille onkin 

annettu 10 % työajasta täysin vapaaseen aikaan, jonka ne saavat käyttää halua-

mallaan tavalla. Yleensä annettu vapaa-aika käytetään ideointiin ja työkavereiden 

kanssa ajanviettoon. (Bäcklander 2019, 47; Kniberg & Ivarsson 2012, 2-3, Šmite et 

al. 2019, 52) 

 

2.2 Tiedolla johtaminen  

 

Tiedolla johtaminen ei ole uusi asia, sillä Chester Barnard on jo vuonna 1938 tuonut 

esille organisaatioiden tarpeen ymmärtää paremmin ennakoimattomat ongelmat, 

jotka liittyvät mm. johtamiseen. Siitä lähtien on yritetty yhdistää tiede ja käytäntö, 

kuitenkaan ilman visiota tai mallia sen toteuttamiseksi. (Rousseau 2006, 260) Tie-

don merkitykseen organisaation menestystekijänä alettiin kiinnittää erityistä huo-

miota 1990-luvulla, jolloin muodostui ns. tietoperusteinen (knowledge-based) näke-

mys organisaation toiminnasta (Kosonen 2019). 
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Menestyvän organisaation pitää kyetä käsittelemään ja hyödyntämään tietoa. Tie-

dolla johtaminen rakentuu tiedon tuottamisen, hallinnan, säilyttämisen ja analysoin-

nin lisäksi tiedon hyödyntämisestä. Tiedon hyödyntämiseen tarvitaan aina ihmisiä, 

joilla on kyky, mahdollisuus ja motivaatio käyttää saamaansa tietoa päätöksente-

ossa. Viime kädessä ihmiset ovat aina ne, jotka tekevät päätökset. Tehdyt päätökset 

puolestaan perustuvat sekä päätöksentekijän omaan kokemukseen että saatavilla 

olevaan tietoon. (Kosonen 2019) 

 

Tiedolla johtaminen onnistuu vain, kun se ymmärretään kokonaisuutena. Tiedolla 

johtaminen on osa laajempaa tietojohtamisen kenttää eli arvon luontia aineettomista 

voimavaroista. Tiedolla johtaminen sisältää sekä tiedon tuottamisen että tiedon hyö-

dyntämisen. Organisaatiolle tieto toimii perustana uuden arvon luomiselle. Koska 

tieto ei tule koskaan valmiiksi, tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, jolloin tietova-

rannoissa ja sosiaalisissa kanssakäymisissä oleva tieto kehittyy edelleen. Erityisen 

tärkeitä hiljaisen tiedon siirtymiselle ovat joko kasvokkain tai verkossa tapahtuvat 

sosiaaliset kanssakäymiset, jotta voidaan mahdollistaa organisaation syvempi ym-

märrys. (Kosonen 2019) 

 

Tiedolla johtamisen tarkoitus on toisaalta vähentää riittämättömästä tiedosta johtu-

vaa epävarmuutta ja toisaalta pystyä hallitsemaan liiallisesta tiedosta johtuvaa jopa 

kaoottista tilannetta. Tiedolla johtamisessa on olennaista, että organisaatio pystyy 

erottamaan kaikesta tietomäärästä itselleen olennaisen tiedon. Julkishallinnon puo-

lella tiedolla johtaminen nähdään lupaavana keinona julkisten palvelujen tuottavuu-

den ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Nykyään myös julkishallinnon organisaatioiden 

odotetaan toimivan ketterämmin ja siirtyvän palvelutuotannossa proaktiiviseen ja to-

siaikaista dataa hyödyntävään johtamiseen. (Jalonen 2015, 40-41) 

 

Hyvässä tiedolla johtamisessa sisäinen ja ulkoinen tieto toimivat rinnakkain (Koso-

nen 2019), ja yksinkertaisimmillaan tiedolla johtaminen on toiminnasta itsestään 

syntyvän tiedon ja toimintaan vaikuttavan ulkoisen tiedon yhdistämistä. Yhdistämi-

sen tarkoitus on viedä organisaatiota kohti tavoitetilaa. Tiedolla johtamisessa olen-

naista on myös aika, jolla organisaatio reagoi toimintaympäristön tapahtumiin. Mitä 
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nopeammin organisaatio reagoi, sitä suurempi arvopotentiaali ko. tapahtumaan liit-

tyy. Eli nopeammin reagoimalla organisaation on mahdollista saada aikaan suu-

rempi lisäarvo. Kuviossa 7 on havainnollistettu tapahtuman arvopotentiaali verrat-

tuna organisaation reagointiaikaan. (Jalonen 2015, 41, 47-48) 

 

 
KUVIO 7. Tapahtuman arvopotentiaali verrattuna reagointiaikaan (Jalonen 2015, 

47) 

 

Pfeffer ja Sutton (2006c) ovat antaneet toimintaohjeita onnistuneen tiedolla johtami-

sen toteuttamiseksi. Organisaatio pitää nähdä aina keskeneräisenä ja kehittyvänä, 

jolloin johtajien tehtävä on toimia sillä hetkellä parhaan saatavilla olevan tiedon pe-

rusteella ja päivittää tietoa edelleen. Lisäksi organisaation pitää tukea uuden oppi-

mista. Tietämystä ja koko organisaatiota kohtaan pitää osoittaa arvostusta, ja ym-

märrystä organisaation johtamisesta pitää olla valmis kehittämään. Toisaalta orga-

nisaation toiminnan pitää perustua vain faktoihin. On myös muistettava nähdä it-

sensä ja organisaatio ulkopuolisen silmin. (Pfeffer & Sutton 2006c, 35-37) 

 

Pfeffer ja Sutton (2006c) painottavat myös, että tiedolla johtaminen ei ole vain ylem-

män tason johtajien tehtävä. Parhaiten menestyvissä organisaatioissa kaikilla on 

lupa ja jopa velvollisuus kerätä tietoa ja jakaa sitä myös muille. Tiedolla johtaminen 

ei onnistu ilman, että tieto ikään kuin myydään. Tiedon ympärille voidaan rakentaa 
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tarina tai kokemus, jolloin yksityiskohtainen ja tylsäksikin koettu data saa erilaisen 

merkityksen. (Pfeffer & Sutton 2006c, 37-39) 

 

Miksi tiedolla johtaminen sitten epäonnistuu? Suurin syy epäonnistumiseen on, että 

päätös ei perustu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Päätöksentekijät luottavat 

omaan kokemukseensa enemmän kuin tutkimustietoon. Saatu ensikäden tieto tun-

tuu useimmiten oikeammalta kuin vaikkapa tutkimusartikkelissa mainittu data. Pää-

töksentekijät voivat esimerkiksi ottaa käyttöön aikaisemmin hyödyntämiään käytän-

töjä, jotka eivät kuitenkaan sovi kyseiseen organisaatioon. Erilaisessa toimintaym-

päristössä toimiva organisaatio ja sen käytänteet eivät välttämättä sovellu eri koko-

luokan tai toisella alalla toimivaan organisaatioon. (Barends, Rousseau & Briner 

2014, 5-6; Pfeffer & Sutton 2006a, 3) 

 

Tehtävä päätös ei saa perustua päätöksentekijän omiin vahvuuksiin ja omaan eri-

koisalaan. Liian usein päätöksiä tehdään myös markkinointiin ja hypetykseen tai eri-

laisiin oppeihin ja uskomuksiin perustuen. Toisaalta tietoa on saatavilla jopa liikaa, 

mutta se ei siitä huolimatta ole riittävän hyvää. Tieto voi myöskin olla vaikeasti saa-

tavilla tai saatavilla olevan tiedon voidaan huomata olevan laadultaan huonoa tai se 

ei sovellu juuri kyseessä olevaan tapaukseen. Saatavilla olevan tiedon luotetta-

vuutta ei myöskään osata kriittisesti arvioida. Joissakin tapauksissa pitäisi myös olla 

tietoinen viimeisimmästä tieteellisestä tiedosta. (Barends et al. 2014, 6; Pfeffer & 

Sutton 2006a, 3-4)  

 

Pfeffer & Sutton (2006b) painottavat, että tiedolla johtaminen ei perustu kilpailijoiden 

benchmarkkaukseen. Se ei myöskään perustu aikaisemminkin käytössä olleeseen 

omasta mielestä toimivaan toimintatapaan tai jo pitkään toteutettujen, mutta testaa-

mattomien ideologioiden noudattamiseen. Sen sijaan tiedolla johtaminen on tapa 

nähdä maailma avoimesti ja johtaa taitavasti. Tiedolla johtaminen perustuu kovien 

faktojen uskomiseen ja puolitotuuksien ymmärtämiseen, sekä toisaalta täysin järjet-

tömän tiedon hylkäämiseen, jotta organisaation suoriutumiskykyä voidaan paran-

taa. Parhaimmillaan tiedolla johtaminen voi muuttaa johtajien ajattelu- ja toimintata-

van. (Pfeffer & Sutton 2006b, 6-10, 12-13)   
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Tiedolla johtamisen tehokkuudesta ei ole tehty tutkimuksia, sillä se vaatisi useiden 

tapausten ja kontekstien tutkimista ja mittaamista. Sen sijaan on olemassa paljon 

tutkimustietoa siitä, kuinka tiedolla johtamisen hyödyntäminen toiminnassa lisää 

päätöksenteon tehokkuutta. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että 

ennusteet ja riskiarvioinnit, jotka perustuvat useamman henkilön kokemuksiin, ovat 

paljon tarkempia kuin ennusteet, jotka perustuvat vain yhden henkilön omaan koke-

mukseen. Ammatilliset arviot, jotka perustuvat kovaan dataan tai tilastollisiin mallei-

hin ovat myös tarkempia kuin yksittäiseen kokemukseen perustuvat arviot. (Barends 

et al. 2014, 17) 

 

Edellä mainittujen dataan ja tilastollisiin malleihin perustuvien arvioiden lisäksi tie-

teellisiin tutkimuksiin perustuva tieto on tarkempaa kuin ammattilaisten mielipiteet. 

Sekoitukseen kriittisesti arvioitua kokemusperäistä, organisatorista ja tieteellistä tie-

toa perustuva päätös tuottaa parempia tuloksia kuin päätös, joka perustuu yhdestä 

lähteestä peräisin olevaan tietoon. On myös huomionarvoista, että tehdyn päätök-

sen tuloksen arviointi on arvokasta organisaation oppimisen ja suoriutumisen kan-

nalta, erityisesti kun tilanteet ovat uusia ja ei-rutiininomaisia. (Barends et al. 2014, 

17) 

 

Tiedolla johtamisen toteuttamista vahvistavat sosiaaliset verkostot ja organisaa-

tiokulttuuri. On myös tärkeää, että päätöksenteon tuki on suunniteltu tiedolla johta-

misen toimenpiteitä tukevaksi. Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia voidaan lisätä 

luomalla organisaatiokulttuuri, joka tukee tiedolla johtamiseen perustuvaa päätök-

sentekoa ja organisaation osallistumista erilaisiin tutkimuksiin. Tiedolla johtamisen 

kulttuurissa hyödynnetään myös informaatiota jakavia yhteisöjä. Lisäksi tiedolla joh-

tamisen mahdollisuuksia voidaan lisätä luomalla päätöksentekoa tukevia käytän-

teitä, kuten esimerkiksi erilaisia protokollia ja tarkistuslistoja, sekä ennen kaikkea 

tukemalla organisaatiossa tekijöitä, jotka lisäävät tietoon pääsyä ja sen käyttämistä. 

(Rousseau 2006, 259-260)  

 

Kaiken kaikkiaan tiedolla johtaminen lähtee liikkeelle kriittisestä ajattelutavasta. Se 

tarkoittaa oletusten kyseenalaistamista, erityisesti silloin, kun joku väittää jonkin 

asian olevan fakta. (Barends et al. 2014, 18) Tiedolla johtaminen koostuu kolmesta 
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osatekijästä, jotka ovat analytiikka, päätöksenteko ja ongelmanratkaisu. Tiedolla 

johtamisen avulla on tarkoitus saada aikaan kestävää liiketoimintaetua, parantaa 

tuottavuutta ja minimoida riskejä. (Cohen 2012, 286)  

 

Cohenin (2012) esittämän prosessin mukaan tiedolla johtamisen ensimmäinen osa-

tekijä on tiedon tehokas analysointi, joka mahdollistaa toisen osatekijän eli päätök-

senteon. Viimeisenä elementtinä on ongelmanratkaisu. Ongelman tiedostaminen on 

koko prosessin edellytys, minkä lisäksi on tiedettävä, mistä ongelma johtuu ja kuinka 

ongelma ratkaistaan. (Cohen 2012, 286-287) Päätöksiä ei tehdä tyhjiön sisällä, 

vaan ne tehdään tietyssä kontekstissa, joka muodostuu liiketoimintastrategiasta, tie-

tyistä kokemuksista ja taidoista, kulttuurista ja organisaatiorakenteesta. Kontekstiin 

liittyy myös dataan liittyvät kyvykkyydet ja teknologia, jota ei tässä gradussa käsi-

tellä. (Davenport et al. 2001, 121-122) 

 

2.2.1 Tiedon tuottaminen  

 

Tietotaloudessa ainoa kestävä kilpailuetu on tieto, sillä melkein kaikki tuotteet ja 

prosessit ovat helposti kilpailijoiden kopioitavissa. Johtavan markkina-aseman saa-

vuttaminen vaatii jatkuvaa innovointia, luovuutta sekä osaamista parempien tuottei-

den ja palveluiden tuottamiseksi. Nykypäivän tietoperusteisille organisaatioille tieto 

on tärkein strateginen resurssi, sillä tieto paitsi määrittää organisaation kyvykkyydet 

että on osa sen kyvykkyyksiä. Tietoa tarvitaan ja tuotetaan organisaation kaikilla 

tasoilla. Pysyäkseen kilpailussa mukana organisaation pitää johtaa tietopää-

omaansa ja kyvykkyyksiään. (Markkula & Syväniemi 2015, 21; Mohrman, Finegold 

& Klein 2002, 134; Zack 1999, 125)  

 

Saatavilla olevan tiedon hallinta ei ole pelkästään ohjelmistoja tai tietojärjestelmiä, 

jotka mahdollistavat dokumentoidun tiedon hankinnan, varastoinnin ja jakamisen 

edelleen. Se ei myöskään muodostu ihmisten välisistä sosiaalisista kanssakäymi-

sistä, joissa jaetaan organisaation arvokkainta eli hiljaista tietoa. Se sijaan saatavilla 

olevan tiedon hallinta on keskeinen strateginen kyvykkyys, joka pitää rakentaa 

osaksi organisaation rakennetta. (Mohrman et al. 2002, 134; Zack 1999, 125)  
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Kilpailijoiden on vaikea kopioida kontekstispesifistä, organisaation rutiineihin juurtu-

nutta, hiljaista tietoa, joka on kehittynyt ajan myötä kokemuksista ja on siten ainut-

laatuista. Tietoperusteinen kilpailuetu on myös kestävä, sillä mitä enemmän organi-

saatio tietää, sitä enemmän se voi oppia. Lisäksi organisaatiolla on kilpailuetu tilan-

teessa, jossa uusi tieto täydentää jo olemassa olevaa. Tällöin organisaation on mah-

dollista saada synergiaetua eli luoda yhä arvokkaampaa ja ainutlaatuista tietoa yh-

distämällä uusi tieto jo olemassa olevaan. (Zack 1999, 128) 

 

Organisaatio toimii tietoa yhdistävänä instituutiona, jolloin yksilöillä ja erilaisilla ryh-

millä olevaa tietoa yhdistetään esimerkiksi organisaation rutiinien, ohjeiden ja pro-

sessien kautta (Becerra-Fernandez & Sabherwal 2001, 25). Ketterien organisaatioi-

den onkin hyödynnettävä kykyään luoda omaa sisäistä tietoa, eikä vain keskittyä 

ulkoisesti tuotettuun informaatioon, tietoon tai dataan (Pérez-Bustamante 1999, 11). 

Riittävän infrastruktuurin luominen ei yksin riitä takaamaan, että organisaatio johtaa 

oikeaa tietoa oikealla tavalla ja pystyy siten maksimoimaan tiedosta saatavan hyö-

dyn. Tarvitaan vielä ymmärrystä siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan ja mitä tietoa pitää 

hallita ja edelleen kehittää – organisaatio tarvitsee liiketoimintastrategian lisäksi tie-

tostrategian. (Zack 1999, 126) 

 

On hyvä muistaa, että tieto ei ole staattista, vaan tämän päivän innovatiivinen tieto 

on huomenna jo osa organisaation ydintietoa. Kilpailuedun saavuttamiseksi ja yllä-

pitämiseksi hiljainen tieto pitää saada koko organisaation käyttöön ja yhdistää eks-

plisiittiseen tietoon parempien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseksi. Tämä vaatii 

organisaatiolta jatkuvaa oppimista sekä uuden tiedon hankintaa. Yhdistämällä tie-

don strategia liiketoimintastrategiaan organisaatio kykenee analysoimaan, millaista 

tietoa tarvitaan jo olemassa olevan lisäksi, jotta saadaan aikaan haluttu muutos eli 

toisin sanoen päästään liiketoimintastrategian määrittämään tavoitetilaan. Selkeä ja 

yksityiskohtainen liiketoimintastrategia auttaa myös ymmärtämään, millaista dataa 

tarvitaan. Kuten kuviossa 8 on kuvattu, organisaation pitää analysoida lisäksi osaa-

misen nykytila ja peilata sitä liiketoimintastrategiaan. (Becerra-Fernandez & Sab-

herwal 2001, 25-26; Davenport et al. 2001, 122; Zack 1999, 134, 142) 
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KUVIO 8. Tietoaukon ja strategisen aukon analyysi (Zack 1999, 136)  

 

Pérez-Bustamante (1999) painottaa tietokulttuurin luomista organisaatioon, jotta 

kaikki tieto saadaan koko organisaation käyttöön ja hyödynnettäväksi. Ensim-

mäiseksi hän mainitsee jo organisaation strategiassa esiintuotavan tavoitteen hank-

kia, luoda, kartuttaa, suojella ja hyödyntää tietoa kaikilla organisaation tasoilla (ks. 

myös Davenport et al. 1998). Toisena tekijänä hän kehottaa vahvistamaan työnte-

kijöiden autonomiaa, jotta he uskaltavat ilmaista mielipiteensä ja jakaa tietoaan. Or-

ganisaation on tärkeää myös luoda riittävä infrastruktuuri ideoiden tukemiseksi ja 

jakamiseksi sekä olla rajoittamatta luovuutta. (Pérez-Bustamante 1999, 14) 

 

Tietokulttuurin vahvistamiseksi organisaation pitää hyödyntää eri tutkimusnäkökul-

mien tieto, sillä se voi lisätä ideointia ja hiljaisen tiedon jakamista, edistää proaktii-

vista ratkaisun etsimistä sekä yleistä ymmärrystä organisaatiota koskevista ongel-

mista. Organisaation kannattaa lisäksi jopa etsiä monipuolisuutta ja sisäistä moni-

naisuutta, sillä se mahdollistaa toimintaympäristöltä tulevien muutosten hallitsemi-

sen. Pérez-Bustamante (1999) mainitsee lopuksi tärkeyden luoda kulttuuri (ks. 

myös Allen 1977), joka tähtää ulkoisen tiedon sisäistämiseen ja yhdistämiseen or-

ganisaation sisäisiin ajatuksiin ja kokemuksiin. (Pérez-Bustamante 1999, 14) 
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Tietoa saadaan sekä organisaation sisäisistä että ulkoisista lähteistä, joita kumpia-

kin tulisi hyödyntää. Sopivia tietolähteitä ovat tieteelliset tutkimustulokset, organisa-

torinen data, faktat ja luvut, sidosryhmien arvot ja huolenaiheet sekä oma ammatil-

linen kokemus ja arviointi. Tieteellisten tutkimusten tuloksia löytyy parhaiten akatee-

misista julkaisuista. Tutkimustuloksia on saatavilla usealta tieteenalalta ja se myös 

päivittyy jatkuvasti. Organisatorinen tieto voi olla taloudellista tietoa, kuten kustan-

nukset, tai se voi olla asiakkailta saatavaa tietoa, kuten asiakastyytyväisyys. Organi-

satorinen tieto voi olla myös ns. kovaa tietoa, kuten tuottavuustaso tai pehmeitä 

elementtejä sisältävää tietoa, kuten näkemykset organisaatiokulttuurista. Organisa-

torisen tiedon avulla voidaan havaita ongelmat, joihin tarvitaan johtajien huomiota. 

(Barends et al. 2014, 7-9)  

 

Ammatillinen kokemus on hiljaista tietoa, joka kertyy ajan mittaan kokemuksista, 

joita tulee samanlaisia ratkaisuja tehtäessä. Se eroaa intuitiosta, mielipiteestä ja us-

komuksesta siinä, että kokemuksessa heijastuu erityinen tieto, jota kertyy vaikkapa 

tehdessä toistuvasti samaa asiaa. Sidosryhmiltä saatava tieto voi tulla tavarantoi-

mittajilta, asiakkailta, osakkeenomistajilta tai organisaation hallitukselta. Sidosryh-

mien arvot ja huolet heijastavat asioita, jotka ne näkevät tärkeinä. Sidosryhmiltä 

saatava tieto on olennaista paitsi nykypäivänä tärkeänä nähtävien eettisten valinto-

jen lisäksi, myös luotaessa viitekehystä muualta saatavan tiedon analysointiin. Ku-

viossa 9 on esitettynä eri tietolähteet, jotka tuottavat arvokasta tietoa organisaation 

päätöksenteon perustaksi. (Barends et al. 2014, 10-11) 
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KUVIO 9. Tiedon tuottamisen lähteitä (Barends et al. 2014, 7) 

 

Saatavilla oleva tieto ei ole koskaan täydellistä ja se voi olla monella tavoin har-

haanjohtavaa. Tieto voi perustua johonkin lopulta ei niin luotettavaan tietoon tai toi-

saalta jonkun mielipide toiminnan tehokkuudesta ei perustukaan analysoituun tie-

toon. On myös mahdollista, että organisaation jonkin toimintatavan toimivuutta ei 

ole koskaan täysin analysoitu. Tästä syystä kaikki saatavilla oleva tieto pitäisi käydä 

kriittisesti läpi arvioimalla systemaattisesti ja tarkkaan tiedon luotettavuus ja rele-

vanttius. (Barends et al. 2014, 12)  

 

Organisaation tietostrategian mukaisesti pitää myös määritellä, kenen vastuulla on 

tiedon tuottaminen liiketoiminnan tarpeisiin (Markkula & Syväniemi 2015, 17). Tie-

don käyttämistä voidaan tehostaa ottamalla käyttäjät mukaan tiedon tuottamisen 

prosessiin. Tiedon tuottamisessa tapahtuvan yhteistyön kautta sitoutuminen tiedon 

hyödyntämiseen todennäköisesti lisääntyy ja tiedon hyödynnettävyys on parempaa. 

Toimiva yhteistyö vaatii kuitenkin molemmilta osapuolilta säännöllistä ja aktiivista 

panostusta. (Husman & Johanson 2015, 83) Seuraavassa luvussa käsitellään tar-

kemmin tiedon hyödyntämistä.  
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2.2.2 Tiedon hyödyntäminen  

 

Digitaalinen vallankumous ja internet mahdollistavat yhä suuremman tietomäärän. 

Tieto on helposti muunnettavissa ja jaettavissa, mikä mahdollistaa entistä paremmin 

tuotteiden ja palveluiden räätälöinnin, samoin kuin oikeiden päätösten tekemisen 

lähinnä asiakasta olevien työntekijöiden toimesta. Toisaalta tiedon välitön saata-

vuus ja sen nopea hyödyntäminen uusissa liikeideoissa tuo paineita entistä nope-

ampaan päätöksentekoon. Tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen vaatii yksilöiltä 

uudenlaista priorisointia, eikä keskittyminen vain rutiinitöiden tekemiseen ole enää 

riittävää. Organisaatioiden tehtävä onkin mahdollistaa suuren tietomäärän muunta-

minen hyödynnettäväksi tiedoksi, jolloin tiedon hallinta on mahdollista ilman, että se 

vie aikaa normaalien työtehtävien tekemiseltä. (Mohrman et al. 2002, 139)  

 

Skyrme ja Amidon (1997) ovat määrittäneet seitsemän kriittistä menestystekijää, 

joilla tieto saadaan organisaation käyttöön hyödynnettäväksi ja joka edelleen mah-

dollistaa tiedolla johtamisen. Ensimmäisenä on jo aikaisemminkin mainittu tiedon 

vahva linkitys liiketoiminnan tavoitteisiin, jolloin tietoon liittyvät prosessit tukevat lii-

ketoimintaa. Lisäarvon tuottaminen, kuten esimerkiksi parempi asiakaspalvelu, on 

selvästi tuotu esiin. Menestyvässä organisaatiossa myös ymmärretään, miksi tieto 

on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Toiseksi menestystekijäksi he esittävät vision ja 

arkkitehtuurin, jotka määrittävät tulevaisuuden tahtotilan, sekä tarvittaessa myös 

sen, millaista tietoa tarvitaan ja millaisilla prosesseilla voidaan vahvistaa tiedon ar-

voa. (Skyrme & Amidon 1997, 33) 

 

Skyrme ja Amidonin (1997) esittelemä kolmas tekijä ottaa kantaa tiedon johtami-

seen, joka ei ole yksin organisaation johdon toimenpide vaan siihen vaikuttavat 

kaikki organisaation jäsenet. Tiedon johtamista tuetaan johdon toimien lisäksi luo-

malla organisaatioon tiedon kulttuuri, joka perustuu avoimuuteen, innovaatioihin, 

oppimiseen, kyseenalaistamiseen ja dialogiin. Tietokulttuurissa on myös tietoon liit-

tyviä rooleja ja taitoja. Neljäs menestystekijä on tiedon luomisen ja jakamisen kult-

tuuri, joka valtaistaa yksilöitä, tukee epävirallista yhteistyötä sekä kannustaa tiedon 

jakamiseen läpi organisaation ja maantieteellisten rajojen. Viides menestystekijä 

painottaa jatkuvaa oppimista, jota tapahtuu organisaation jokaisella tasolla. Koko 
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organisaatio oppii menestyksestä ja virheistä, ja myös itse oppimista jaetaan. 

(Skyrme & Amidon 1997, 33) 

 

Kuudes kohta on hyvin kehittynyt teknologinen infrastruktuuri, joka tukee tietotyö-

läisten yhteistyötä. Se pitää sisällään sekä määritellyt tietokannat että välineet yh-

teydenpitoon. Teknologian pitää olla helposti saavutettavissa ja helppo käyttää. Vii-

meinen seitsemäs menestystekijä muodostuu systemaattisesta organisaation tieto-

prosessista aina tiedon hankinnasta sen hyödyntämiseen. Tiedon lähteiden tulee 

olla helposti tiedostettavissa, olivat ne sitten tietokantoja tai yksittäisiä henkilökoh-

taisia tietoja. Tiedon hyödyntämisen menestystekijät on kuvattu alla olevassa kuvi-

ossa 10. (Skyrme & Amidon 1997, 33) 

 

 
KUVIO 10. Tiedon hyödyntämisen kriittiset menestystekijät (Skyrme & Amidon 

1997, 33) 

 

Tietoyhteiskunta ja tiedon määrän valtava kasvu ovat mahdollistaneet pääsyn suu-

reen tietomäärään, jota on saatavilla eri lähteistä ja eri muodoissa. Toisaalta tämä 

on aiheuttanut sen, että organisaatiot tuntevat hukkuvansa suureen tietomäärään. 

Saatavilla olevaa raakadataa ei osata muuntaa liiketoiminnassa hyödynnettäväksi 
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tiedoksi ja edelleen positiivisiksi tuloksiksi. Organisaatioilta puuttuu taito yhdistää, 

analysoida ja käyttää dataa päätösten pohjaksi eli tiedolla johtamisen taito. Suurin 

osa organisaatioista ei onnistu muuntamaan dataa tiedoksi ja siitä edelleen tulok-

siksi ja vain osa organisaatioista onnistuu tekemään sen joko satunnaisesti tai osit-

tain. Tässä data-analytiikka on keskeinen tekijä. (Davenport et al. 2001, 117-118; 

Karanth & Mahesh 2015, 261) 

 

Dataa on saatavilla mm. sähköposteista, dokumenteista, myynnistä, asiakkaista, 

verkkosivujen käynneistä, kilpailijoista, sosiaalisesta mediasta ja tulevaisuuden 

trendeistä. Nykypäivänä puhutaan big datasta, joka tarkoittaa digitaalisen informaa-

tion eksponentiaalista kasvua. Big datan yhteydessä puhutaan sen kolmesta omi-

naisuudesta: dataa on saatavilla paljon (volume), se leviää nopeasti (velocity) ja sitä 

on monessa eri muodossa (velocity). Tällainen tieto on strukturoimatonta, ja siitä on 

hyötyä vain, mikäli dataa pystytään käsittelemään siten, että se lopulta johtaa tietä-

mykseen ja toimintaan. (Karanth & Mahesh 2015, 262; Kosonen, 2019) 

 

Kaikki tieto on erikseen arvioitava seuraavien periaatteiden mukaisesti: Mistä ja mi-

ten tieto on kerätty? Onko se paras mahdollinen tieto? Onko tietoa riittävästi pää-

töksenteon perustaksi? Onko mahdollista, että tieto on vääristynyt johonkin suun-

taan? Kuinka luvut on laskettu? Ovatko ne tarkkoja ja luotettavia? Miten data kerät-

tiin ja kuinka tulos mitattiin? Tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon kohdalla 

on mietittävä, miten tutkimus toteutettiin. (Barends et al. 2014, 12) 

 

Riittävän laadukas tieto ei yksinään riitä, vaan datan hyödyntämiseksi sitä on osat-

tava käyttää oikealla tavalla. On määriteltävä, mihin ongelmaan haetaan ratkaisua. 

Kaikki organisaation kannalta tärkeä tieto ei ole näkyvässä muodossa, sillä organi-

saation työntekijöillä on paljon hiljaista tietoa, jota organisaation pitäisi pystyä hyö-

dyntämään. Tärkeää onkin, että organisaatiossa on luotu kulttuuri tiedon luomiseen 

ja jakamiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä yleisesti tiedon johtamiseen. (Jalonen 

2015, 40-41, 63; Kosonen, 2019)  
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Tiedon hyödyntämisessä pitää keskittyä parhaaseen mahdolliseen saatavilla ole-

vaan tietoon. Kunnollisen tiedon tuottaminen vaatii järjestelmän, joka tuottaa käyt-

tökelpoista tietoa. Vaikka hyvä tieto yleensä maksaa, huonon tiedon käyttäminen 

maksaa vielä enemmän. Kun käytetään luotettavaa tietoa, tehtyjen päätösten taso 

luonnollisesti kasvaa. On kuitenkin muistettava, että pelkkä tieto ei ole suoraan rat-

kaisu ongelmaan. Mikään tieto ei myöskään ole ratkaiseva eli se ei yksin todista 

mitään asioita, eikä se ole ajaton ja muuttumaton totuus. Koska ympäristö muuttuu, 

organisaation kyky sopeutua muuttuvaan tilanteeseen muodostuu kriittiseksi teki-

jäksi. Tiedon hyödyntämiseksi tarvitaan ymmärrystä kontekstista sekä kriittistä ajat-

telutapaa. Tieto kuitenkin mahdollistaa tekemään paremmin perustellun päätöksen. 

(Barends et al. 2014, 13, 16; Cohen 2012, 288)  

 

Tiedon arvo syntyy jalostuksen kautta. Sisäinen tieto yhdistetään ekosysteemistä 

saatavaan ulkoiseen tietoon, jolloin saadaan kokonaisvaltainen kuva nykytilan-

teesta. Samalla luodaan liiketoiminnan prosesseja tukevat tietoprosessit. Tieto van-

henee nopeasti, eikä sen arvo nouse varastoimalla. Datan jalostaminen tiedoksi 

vaatii liiketoimintaosaamisen lisäksi kykyä analysoida sitä. Analytiikan avulla da-

tasta saadaan tietoa, joka tukee sekä päätöksentekoa että tehtäviä toimenpiteitä. 

(Markkula & Syväniemi 2015, 36, 72) 

 

Useat organisaatiot ovat ymmärtäneet analytiikan merkityksen ja pyrkineet teke-

mään siitä keskeisen osan kilpailustrategiaa. Analytiikan hyödyntäminen uuden tie-

don löytämisessä, jokapäiväisessä päätöksenteossa ja strategisten aloitteiden te-

kemisessä mahdollistaa erottumisen kilpailijoista. Tiedon analysointi auttaa ymmär-

tämään, mitä, miksi ja miten tehdyt päätökset vaikuttavat liiketoimintaan. Samoin 

organisaatio pystyy analysoinnin avulla luomaan selvän kuvan tulevaisuuden tren-

deistä ja liiketoiminnan mahdollisuuksista. (Karanth & Mahesh 2015, 263) 

 

Verrattuna Skyrme & Amidonin (1997) aikaisemmin mainittuun seitsemään kriitti-

seen menestystekijään Davenport et al. (2001) luoma malli muodostuu kolmesta 

tekijästä: sisältö, muutos ja tulokset. Sisältötekijä muodostuu muun muassa strate-

gisista, ammattitaitoon liittyvistä, organisatorisista ja dataan liittyvistä tekijöistä. 
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Muutostekijä sisältää toimet, joilla data analysoidaan ja lopulta hyödynnetään pää-

töksenteossa. Tulokset puolestaan ovat ne muutokset, jotka perustuvat tiedon ana-

lysointiin ja tehtyihin päätöksiin. Ne voivat olla muutoksia joko käytöksessä, proses-

seissa ja ohjelmissa tai talouteen liittyvissä asioissa. (Davenport et al. 2001, 120)  

 

Davenport et al. (2001) ottaa kantaa myös tiedon hyödyntämiseen liittyviin taitoihin 

ja kokemukseen. On huomioitava, että kukaan ei yksin pysty hallitsemaan kaikkia 

tarvittavia taitoja datan muuttamiseksi tiedoksi. Sen sijaan kunkin alan ammattilaiset 

yhdessä saavat muutoksen aikaan. Datan muuttamiseksi tiedoksi tarvitaan tietova-

raston hallinnoijia, liiketoiminta-analyytikoita ja tiedon mallintajia, päätöksentekijöitä 

sekä tulosvastuullisia johtajia, jotka vastaavat siitä, että tehty päätös toteutetaan ja 

tulokset saavutetaan. (Davenport et al. 2001, 122-123) 

 

Tiedon hyödyntämiseksi edellä mainittujen roolien omaavilla henkilöillä pitää olla 

riittävästi taitoa ja kokemusta. Tarvitaan teknologisia, mallinnukseen ja analytiik-

kaan liittyviä taitoja sekä ymmärrystä datasta. Paras ymmärrys datasta tulee useim-

miten kokemuksen kautta. Liiketoimintaan liittyvä tietämys on luonnollisesti tärkeintä 

päätöksentekijöille ja tulosvastuullisille, mutta heidän lisäkseen siitä on apua datan 

mallintajille ja analyytikoille datan käsittelemiseksi ja parantamiseksi vastaamaan 

päätöksentekijöiden kysymyksiä. Viestintään ja yhteistyöhön liittyvät taidot puoles-

taan varmistavat, että päätöksentekijät osaavat esittää tarpeensa oikealla tavalla 

muille tiedon hyödyntämisprosessissa mukana oleville. Samoin on tärkeää, että 

analyytikot osaavat esittää tulokset ymmärrettävinä päätöksentekijöille. (Davenport 

et al. 2001, 123-125) 

 

Ennen kuin mainittua Davenport et al. (2001) luomaa kolmivaiheista tiedolla johta-

misen mallia voidaan tuloksellisesti toteuttaa, tarvitaan vielä sopiva ympäristö datan 

muuntamista varten ja toimintamallia tukevat ylemmän tason johtajat. Ylin johto voi 

omalla käytöksellään toimia esimerkkinä tiedon hyödyntämiseksi sekä tarvittavien 

toimenpiteiden toteuttamiseksi. Osa datan analysoinnista voidaan automatisoida ja 

osa analysoinnin tuloksista kääntää päätöksiksi ja toimenpiteiksi ilman ihmisen toi-

mintaa siinä välissä. Tämä sopii kuitenkin vain strukturoiduimmille ja rutiininomai-

sille päätösprosesseille. Tärkeämpien päätösten tekemiseksi taitavat ihmisresurssit 
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ovat tärkeämpiä kuin aikaisemmin. Analyyttisten taitojen lisäksi kyky käyttää eri läh-

teistä peräisin olevaa datakokoelmaa laajemmissa strategisissa konteksteissa tulee 

yhä tärkeämmäksi. (Davenport et al. 2001, 134, 136-137) 

 

On huomioitava, että Davenport et al. (2001) mallin ensimmäisillä vaiheilla eli sisäl-

löllä ja muutoksilla on vain vähäinen merkitys, mikäli viime kädessä ei tehdä muu-

toksia koko organisaatiossa. Lopulta vain prosessi tehdyn päätöksen toteutta-

miseksi ja sitä seuraavat muutokset ovat se, mikä määrittää vaikutuksen organisaa-

tion suorituskykyyn ja tuo lisäarvoa. (Davenport et al. 2001, 132-133)  

 

Datasta voidaankin nähdä muodostuvan tietoa kahden toistuvan ja toisiinsa kytkök-

sissä olevan prosessin kautta. Analyyttinen prosessi tekee datasta hyödynnettä-

vissä olevaa tietoa, ja päätöksentekoprosessissa tehdään päätökset perustuen kor-

kealaatuiseen ja hyvin analysoituun tietoon. Analyyttisessä prosessissa tarvitaan ti-

lastollisen analyysin, hypoteesin luomisen ja testaamisen sekä matemaattisen mal-

lin lisäksi sujuvaa yhteistyötä analyytikoiden ja johtajien välillä. Analyytikoilla ja joh-

tajilla pitää olla samanlaiset tavoitteet, odotukset ja aikataulu parhaaseen tulokseen 

pääsemiseksi. (Davenport et al. 2001, 128, 130-131)  

 

Prosessin toista vaihetta eli varsinaista päätöksentekoprosessia on vaikea ymmär-

tää, dokumentoida tai parantaa, sillä se on kunkin päätöksentekijän mielessä ja pää-

tös on aina lopulta jonkun ihmisen tekemä. Ympäröivän kulttuurin lisäksi myös or-

ganisaatiokulttuuri vaikuttaa lopulliseen päätöksentekoon. Viime aikoina jotkin orga-

nisaatiot ovat ottaneet tavaksi analysoida tehdyt päätökset myöhemmin. Tietoisuus 

päätöksentekoprosessista sekä oppiminen tehtyjen päätösten onnistumisista ja 

epäonnistumisista antaa mahdollisuuden parantaa päätöksentekijöiden tehok-

kuutta. (Davenport et al. 2001, 131-132) 

 

2.3 Tutkimuksen viitekehys 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu ketterän organisaation, sen 

itseohjautuvat tiimien sekä Spotifyn luoman heimomallin teorioista yhdistettynä tie-
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dolla johtamisen teoriaan. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten itseohjautuvien tii-

mien eli tässä tapauksessa heimomallin kautta voidaan toteuttaa ketterän organi-

saation toimintamallia. Lisäksi tarkastellaan, miten heimomalli tukee tiedolla johta-

mista tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen kautta. Kuviossa 11 on esiteltynä tämän 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys.  

 

 
KUVIO 11. Tutkimuksen viitekehys 

 

Tässä tutkimuksessa ketterää organisaatiota tarkastellaan erityisesti McKinsey & 

Companyn (Aghina et al. 2017) luoman määritelmän kautta. McKinseyn mukaan 

ketterällä organisaatiolla on viisi peruspilaria, joiden ominaisuuksiin ketteryys perus-

tuu: strategia, rakenteet, prosessit, ihmiset sekä viimeisenä teknologia, joka on ra-

jattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Verohallinto on valinnut peruspilarien ominai-

suuksista tarkemmat kehittämiskohteet, jotka on merkitty oranssilla kuviossa 12. 

Strategiassa on keskitytty jatkuvaan priorisointiin ja fokusointiin, rakenteissa tarve-

pohjaisiin tiimirakenteisiin ja prosesseissa ketteriin toimintatapoihin ja kokeilukult-

tuuriin. Ihmisten osalta Verohallinto on ottanut kehittämiskohteiksi ihmiskeskeisen 

johtamisen ja itseohjautuvuuden vahvistamiseen.  
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KUVIO 12. Verohallinnon ketterän organisaation kehittämiskohteet (Luoto & Mäkkeli 

2019) 

 

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, jossa ei voida tarkkaan tietää, mitä tulevai-

suudessa tapahtuu, tuo oman lisänsä organisaatioiden päätöksenteon kontekstiin. 

Ketterien organisaatioiden nopeat kokeilut, tekeminen ja oppiminen auttavat mini-

moimaan riskiä sekä tukemaan innovatiivisempaa toimintaa. Ketterien organisaa-

tioiden ajatusmaailmaan kuuluu myös epävarmuuden hyväksyminen ja päätös pyr-

kiä olemaan kilpailijoita nopeampi uusien asioiden kokeilemisessa. (Aghina et al. 

2017, 12) 

 

Ketterien organisaatioiden nopeat iterointikierrokset ja kokeilut perustuvat viikon tai 

kahden pituisiin sprintteihin. Näiden lyhyiden toimintajaksojen aikana tiimit pitävät 

säännöllisiä tarkistuksia, joissa on mahdollista seurata toimeksiannon edistymistä, 

ratkaista mahdollisia ongelmia sekä tarvittaessa muuttaa suuntaa. Sprinttien välissä 

tiimin jäsenet pitävät katselmointeja sekä suunnittelevat ja keskustelevat saavute-

tuista tuloksista ja asettavat tavoitteet seuraavalle sprintille. Tiimit on valtaistettu 

olemaan suoraan yhteydessä asiakkaaseen, jotta ne voivat tehdä päätöksiä ja vas-
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tata asiakkaiden tarpeisiin. Tällainen jäsennelty lähestyminen innovaatioihin sääs-

tää aikaa, vähentää uudelleen tekemistä ja mahdollistaa luovat ratkaisut. (Aghina et 

al. 2017, 13) 

 

Ketterien organisaatioiden toimintatapa perustuu jaettuun tavoitteeseen, ja ne mit-

taavat ennemminkin liiketoiminnallisia vaikutuksia kuin toimintaa sellaisenaan. Jotta 

ketterät organisaatiot pystyvät toimimaan edellä mainitulla tavalla nopeissa syk-

leissä, tiedon pitää olla läpinäkyvää. Tällöin tiimit pääsevät nopeasti ja helposti kä-

siksi tarvitsemaansa tietoon ja voivat jakaa sitä myös muiden hyödynnettäväksi. 

Ketterät organisaatiot painottavat jatkuvan oppimisen lisäksi nopeaa, tehokasta ja 

jatkuvaa päätöksentekoa. Suurten päätösten sijaan nopeiden syklien välissä teh-

dään pienempiä päätöksiä, testataan ne käytännössä ja tehdään tarpeelliset muu-

tokset seuraavaa iterointikierrosta varten. (Aghina et al. 2017, 13-14)  

 

Tässä tutkimuksessa nojaudutaan tiedolla johtamisen osalta Skyrme & Amidonin 

(1997) määrittelemiin seitsemään tiedon hyödyntämisessä huomioitavaan kriitti-

seen menestystekijään, jotka on jo aiemmin esitetty kuviossa 10 (sivu 36). Menes-

tystekijöiden toteutumisen lisäksi organisaatiolla pitää olla määriteltynä tiedon stra-

tegia, joka on linkitetty liiketoimintastrategiaan. Tiedon strategiassa määritellään, 

mitä organisaatio jo tietää ja mitä sen pitäisi tietää, mistä tietoa saadaan ja miten 

sitä hyödynnetään. Tiedon strategian toteuttaminen onnistuu näiden menestysteki-

jöiden, kuten tiedon johtamisen, tietokulttuurin ja systemaattisen tietoprosessin 

avulla.  

 

Tässä tutkimuksessa oletetaan, että ketterän organisaation itseohjautuviin tiimeihin 

perustuvalla heimomallilla voidaan tukea tiedolla johtamista. Oletus perustuu kette-

rän organisaation toimintatapaan, joka tukee tiedon tuottamista ja tiedon hyödyntä-

mistä ja vahvistaa siten tiedolla johtamista. Kuten edellä mainittiin, ketterän organi-

saation heimomallissa itseohjautuvat tiimit ovat keskiössä, tieto on läpinäkyvää, tie-

don tuottaminen on kaikkien vastuulla ja toiminta perustuu ekosysteemeihin ja yh-

teistyöhön. Heimoilla on yhteiset työskentelytilat ja -tavat, jotka tukevat tiedon tuot-

tamista ja jatkuvaa oppimista. Heimot tukevat strategista johtamista ja visio on jaettu 

toiminnan tasolle. Heimojen tiimit toimivat vahvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa 
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ja ne on valtaistettu tekemään päätöksiä. Päätöksenteko on nopeaa perustuen 

sprinttimäiseen toimintaan ja kokeiluihin.   

 

Heimomallin itseohjautuvien tiimien tuloksellinen toiminta perustuukin pitkälti samoi-

hin menestystekijöihin kuin mitä tiedolla johtamisen onnistuminen edellyttää. Näitä 

menestystekijöitä ovat mm. strategian merkitys toiminnassa, visio, itseohjautuvat tii-

mit, tiedon johtaminen, yhteistyö, työskentelytilat, jatkuva oppiminen, kokeilukult-

tuuri, läpinäkyvyys ja prosessit. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 

heimomalli tukee tiedon tuottamista ja tiedon hyödyntämistä.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT  
 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirisessä osiossa käytetty tutkimusmene-

telmä, käytetty aineisto ja sen keruu sekä analysointimenetelmä. Lisäksi luvussa 

käsitellään tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia.  

 

3.1 Tutkimusstrategia ja tutkimusmenetelmä  

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadulliselle tutkimukselle 

on ominaista, että aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa ja tiedon-

keruun välineenä suositaan ihmistä. Tutkimusjoukkoa ei valita satunnaisesti vaan 

kohdejoukko on tarkoituksenmukainen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164) 

Laadullinen tutkimus pyrkii kontekstuaalisuuteen, tulkintaan sekä ymmärtämään toi-

mijoiden näkökulmaa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusote on subjektiivinen ja 

moninainen, sillä se perustuu tutkittavien kokemukseen. Tutkimuskohde ja tutkija 

ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 22-23)  

 

Tarkemmin sanottuna tämä tutkimus on tapaustutkimus eli case-tutkimus, joka on 

yksi liiketaloustieteen yleisimpiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimus voi kohdistua yh-

teen tai useampaan tietyllä tarkoituksella valittuun tapaukseen, joka voi olla yritys 

tai sen osa. Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, joka keskittyy valitun ilmiön (eli 

tapauksen) syvälliseen ymmärtämiseen tosielämän kontekstissa. Se soveltuu hyvin 

tutkimukseen, jossa halutaan lisätä tietoa esimerkiksi organisaatiosta ja siihen liitty-

västä ilmiöstä. Se ei suoranaisesti ole metodologia vaan ennemminkin tutkimusstra-

tegia, jossa voidaan hyödyntää useampia metodologioita kuten haastatteluja, ha-

vainnointia ja erilaisia dokumentteja. Tapaustutkimuksen aineistonkeruumenetelmä 

tulee valita siten, että se on mahdollisimman tarkoituksenmukainen. (Koskinen, Ala-

suutari & Peltonen 2005, 154, 157; Yin 2014, 4, 17) 

 

Tutkimuksen lähestymistavaksi kannattaa valita tapaustutkimus, mikäli ongelmaa 

voidaan lähestyä mitä-, miten- tai miksi-kysymysten kautta. Laadullinen tapaustut-

kimus sopii hyvin kartoittavaan tutkimukseen, jos kohteena on jokin nykyhetken elä-
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vässä elämässä oleva ilmiö, josta on vain vähän empiiristä tutkimusta ja tarkoituk-

sena on löytää uusia näkökulmia. Tapaustutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu 

myös se, että tutkija voi kontrolloida tapahtumia vain vähän. (Hirsjärvi et al. 2009, 

138; Yin 2014, 9, 12)  

  

Tapaustutkimuksen ”tapaus” kannattaa hahmottaa tutkimusongelmaksi, joka mää-

ritellään joko hallinnollisesti tai alueellisesti. Yhden tutkimuksen käyttämistä voidaan 

perustella esimerkiksi tapauksen kriittisyydellä, jolloin se vahvistaa, haastaa tai laa-

jentaa teoriaa. Tapaus voi olla myös ääritapaus tai ainutlaatuinen, jolloin se tuottaa 

siitä huolimatta tärkeää tietoa. Toisaalta se voi olla paljastava, jolloin sen kautta 

päästään tutkimaan tapausta, josta ei ole aikaisempaa tutkimusta. Tällöin tutkimuk-

sella on arvoa, koska se on uusi tutkimuskohde. Tapaustutkimuksen taustalla on 

esiymmärrys, joka sitoo sen arkisiin, ei-tieteellisiin käsitteisiin ja tapoihin ymmärtää 

maailmaa. (Koskinen et al. 2005, 159-161, 173) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi sopi hyvin tapaustutkimus, sillä tutkimuk-

sessa haluttiin kartoittaa heimomallia näkökulmasta, josta ei ole olemassa aikai-

sempaa tutkimusta. Kohteeksi valikoitui yksi organisaatio eli Verohallinto ja sen osa 

(analytiikkaorganisaatio), jossa heimomalli on käytössä. Verohallinnon heimomallin 

tavoitteena on vahvistaa tiedolla johtamista, kokeilla uudenlaista organisoitumista 

työntekijäkokemuksen parantamiseksi sekä maksimoida ketterien ja asiakaskes-

keisten menetelmien hyödyt.   

 

Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin Verohallinnon heimomallia ja sitä, miten se tu-

kee tiedolla johtamista. Verohallinnon heimomallissa toimi tutkimushetkellä viisi hei-

moa, jotka olivat olleet toiminnassa alkuvuodesta 2019 lähtien. Heimot muodostui-

vat analyytikoista ja osana tiimiä toimi myös heimojen ulkopuolisia asiantuntijare-

sursseja. Lopullinen arviointi ja päätös heimokonseptin käyttämisestä on tarkoitus 

tehdä touko-kesäkuussa 2020. Verohallinnon ketterän organisaation viitekehyksenä 

oli käytetty mukaillen McKinsey & Companyn mallia, jonka viidestä ketterän organi-

saation peruspilarista oli keskitytty neljään ja määritelty niiden sisällä vielä tarkem-

mat kehityskohteet (aikaisemmin esitetty kuvio 12). Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena oli myös selvittää, miten heimomalli oli muuttanut tiedolla johtamista ja mitä 
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mahdollisia muutostarpeita mallissa oli. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, 

miten heimomallilla voidaan tukea tiedolla johtamista. 

 

3.2 Tutkimuksen aineisto ja aineiston keruu  

 

Haastattelu on yleinen tapa kerätä laadullista aineistoa. Se on joustava menetelmä, 

joka sopii monenlaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastattelu perustuu vuorovaikuttei-

seen tilanteeseen, joka on ennalta suunniteltu ja haastattelija toimii tilanteen ohjaa-

jana. Haastattelu on myös esimerkiksi havainnointia nopeampi tapa kerätä tietoa 

vaikkapa yrityksen prosesseista tai rakenteista. Lisäksi haastattelun avulla on mah-

dollista saada tietoa ihmisten antamista merkityksistä asioille, heidän tulkintojaan 

niistä sekä taustalla olevista motiiveista. Haastateltavan onkin pystyttävä luotta-

maan, että hänen kertomisiaan käsitellään luottamuksellisesti. (Eskola & Suoranta 

2000, 85; Hirsjärvi & Hurme 2008, 34; Koskinen et al. 2005, 106) 

 

Haastateltaville kerrottiin haastattelujen aluksi tutkijan taustasta ja tutkimuksen tar-

koituksesta. Lisäksi kerrottiin, että tutkimuksesta on luotu tietosuojaseloste, tulok-

sista ei tule ilmi vastaajan henkilöllisyys ja että haastattelujen litteroinnit hävitetään, 

kun pro gradu on hyväksytty. Kaikilta haastateltavilta pyydettiin myös kirjallinen 

suostumus tietojen keräämiseen.  

 

Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna haastatteluun on useimmiten helppo saada 

suostumus haastateltavilta, sillä haastateltavat tietävät suurin piirtein, mitä heiltä 

odotetaan. Lisäksi haastattelu koetaan yleensä miellyttäväksi ja lähellä arkea ole-

vaksi toiminnaksi. Haastattelutyyppi kannattaa valita tutkimusongelman perusteella, 

sillä eri tyyppiset haastattelut tuottavat erilaista tietoa. Esimerkiksi teemahaastattelu 

rajaa haastattelua eri tavoin kuin avoin haastattelu, mutta toisaalta taas mahdollis-

taa strukturoitua haastattelua paremmin mahdollisuudet yksilöllisille vastauksille ja 

tulkinnoille. Tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua eli teemahaastattelua, 

joka on tehokas ja joustava menetelmä ja sen avulla voidaan saada syvällistä tietoa 

tietystä teemasta. (Eskola & Suoranta 2000, 88; Hirsjärvi & Hurme 2008, 11, 35; 

Koskinen et al. 2005, 105) 
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Teemahaastattelulla on helppo varmistaa vastausten saaminen tutkimuskysymyk-

siin kohdentamalla haastattelu tiettyihin teemoihin. Teemahaastattelussa ei kuiten-

kaan ohjata vastauksia antamalla kysymyksiin valmiita vastausvaihtoehtoja kuten 

strukturoidussa haastattelussa. Haastattelussa on myös mahdollista tarpeen vaa-

tiessa suunnata tiedon hankintaa sekä selvittää vastausten taustalla olevia motii-

veja. Teemahaastattelu huomioi vastaajien tulkinnat asioista. Haastateltavien asi-

oille antamat merkitykset ovatkin keskeisiä, samoin kuin merkitysten syntyminen 

vuorovaikutuksessa. Tähän tutkimukseen haastattelut sopivat hyvin, sillä yleisesti 

haastattelun avulla saadaan paremmin uutta tietoa asiasta, jota on kartoitettu vä-

hän, kuten tässä tapauksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34-35, 47-48; Koskinen et 

al. 2005, 105) 

 

Haastattelun laatua on mahdollista lisätä tekemällä etukäteen hyvä haastattelu-

runko. Teemahaastattelussa haastattelukysymykset on mietitty etukäteen ja ne ovat 

kaikille samat. Vastausvaihtoehtoja ei kuitenkaan ole etukäteen määritelty, kuten 

strukturoidussa haastattelussa, vaan jokainen haastateltava vastaa kysymyksiin 

omin sanoin. Puolistrukturoidun haastattelun etuja on, että kysymykset on mahdol-

lista esittää satunnaisessa järjestyksessä ja lisäkysymyksiä voi tulla jopa haastatel-

tavan toimesta. Tämä luo haastateltavalle suuremman vapauden haastattelun to-

teutukseen. Myös teemojen syventämisen sekä vaihtoehtoisten lisäkysymysten 

miettiminen etukäteen on hyödyllistä, sillä teemahaastattelu ei ole vain pääteemojen 

esittämistä. Itse haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. (Eskola & 

Suoranta 2000, 86; Hirsjärvi & Hurme 2008, 184; Koskinen et al. 2005, 104)  

 

Myös tässä tutkimuksessa haastattelun pääkysymykset oli määritelty etukäteen ja 

käyty läpi kohdeorganisaation edustajan kanssa. Lisäksi teemaan liittyville pääky-

symyksille oli mietitty valmiiksi selventäviä alakysymyksiä, jotta vastauksissa pääs-

täisiin riittävän tarkalle tasolle. Haastatteluissa hyödynnettiin mahdollisuutta vaih-

della kysymysten järjestystä ja lisäksi joistakin esille tulleista uusista asioista tehtiin 

haastateltavien toimesta tarkentavia lisäkysymyksiä.  

 

Haastattelukysymysten teemat liittyivät heimomalliin ja tiedolla johtamiseen. Haas-

tattelujen avulla oli tarkoitus selvittää, miten ketterän organisaation ominaispiirteet 
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toteutuvat Verohallinnon heimomallissa ja miten siirtyminen heimokonseptiin on su-

junut. Kysymyksissä keskityttiin erityisesti valittuihin kehittämiskohteisiin. Haastat-

telujen avulla oli lisäksi tarkoitus selvittää, millaisia mahdollisia esteitä heimot ovat 

kohdanneet toiminnassaan ja millaisia muutostarpeita nykymallissa on. Haastatte-

lujen tärkein tehtävä oli selvittää, miten heimomallin avulla pystytään tukemaan tie-

dolla johtamista. Liitteenä 1 on tutkimuksen haastattelurunko. 

 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin tekemällä puolistrukturoitu haastat-

telu Verohallinnon heimomalliin liittyville asiantuntijoille. Haastateltavia oli yhteensä 

11 henkilöä, joista neljä oli heimopäälliköitä, kolme heimossa työskentelevää ana-

lyytikkoa, kaksi esimiestä sekä kaksi johdon edustajaa. Esimiehet toimivat tällä het-

kellä heimopäälliköiden tai analyytikoiden esimiehenä ja ovat siten mukana heimo-

mallissa ja sen kehittämisessä. Molemmat johdon edustajat ovat myös mukana hei-

momallikokeilussa. Haastateltavien nimet saatiin Verohallinnon yhteyshenkilöltä. 

Kaikkiin listalla olleisiin ei oltu yhteydessä vaan pyrittiin saamaan jokaisesta ryh-

mästä riittävä ja tasapuolinen edustus. Haastatellut edustivatkin hyvin heimomallia 

sen eri näkökulmista, mikä takasi riittävän monipuoliset vastaukset tutkimuskysy-

myksiin. 

  

Molemmat heimopäälliköiden haastattelut, yksi analyytikoiden haastattelu sekä esi-

miesten haastattelu toteutettiin parihaastatteluina. Loput eli yhden analyytikon haas-

tattelu ja molempien johdon edustajien haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluna. Joh-

don haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina aikataulusyistä. Ne oli helpompi 

saada aikataulutettua haluttuun ajankohtaan, kun ajankohdasta piti sopia vain yh-

den haastateltavan kanssa. Toinen analyytikkojen haastattelu taas toteutettiin yksi-

löhaastatteluna, koska halukkaita haastateltavia ei esitetyllä aikataululla saatu 

enempää. Haastattelujen edetessä ei koettu olevan tarvetta lisähaastatteluille.  

 

Lähtökohtaisesti tämän tutkimuksen haastattelut haluttiin pitää parihaastatteluna, 

sillä ryhmähaastattelussa tutkittavasta ilmiöstä tulee esille melko spontaanisti huo-

mioita ja tietoa. Ryhmähaastattelu etenee usein myös hyvin keskustelumaisesti ja 

sen avulla on mahdollista saada samanaikaisesti tietoa usealta vastaajalta. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 61, 63) Tässä tutkimuksessa parihaastattelut toimivat hyvin, 
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sillä haastateltavat toisaalta täydensivät toisiaan, mutta toisaalta toisen kommentti 

saattoi herättää uusia ajatuksia. Yhden parihaastattelun toinen haastateltu osapuoli 

totesi haastattelun jälkeen sen olleen paljon miellyttävämpi kokemus kuin mitä hän 

etukäteen oli ajatellut.  

 

Kaikki haastattelut toteutettiin kasvokkain kohdeorganisaation neuvottelutiloissa, 

jotta ne voitiin toteuttaa rauhallisessa ympäristössä. Yhdessä haastattelussa jou-

duttiin aivan haastattelun lopuksi vaihtamaan neuvotteluhuonetta päällekkäisen 

huonevarauksen vuoksi. Tilanvaihto ei kuitenkaan vaikuttanut haastattelun kulkuun, 

vaan haastattelu jatkui sujuvasti uudessa tilassa. Yhdessä parihaastattelussa kes-

kityttiin heimomallin osalta enemmän sen toimivuuteen ja haasteisiin, sillä jo etukä-

teen oli tiedossa, että heimojen käynnistymisessä oli ollut haasteita. Samoin etukä-

teen oli tiedossa, että haastatteluun voidaan käyttää hieman vähemmän aikaa kuin 

muissa parihaastatteluissa. Siinä vaiheessa suurin osa muista haastatteluista oli jo 

tehty ja niistä olivat tulleet esille mm. heimojen tavoitteisiin ja yleiseen toimintaan 

liittyvät asiat, kuten tavoitteet, päätöksenteko, ideointi ja muutostarpeet, eikä niihin 

ollut enää tarvetta keskittyä.   

 

Haastattelut on hyvä nauhoittaa ja litteroida. Haastatteluaineiston luotettavuutta hei-

kentää huono tallenteiden kuuluvuus, litteroinnin sääntöjen muuttuminen kesken 

kaiken, samoin kuin luokittelun sattumanvaraisuus. Haastattelun laatua parantaa 

se, että litterointi tehdään mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 185) Tässäkin tutkimuksessa kaikki haastattelut nauhoitettiin varmuu-

den vuoksi kahdella nauhurilla. Haastattelujen kesto oli 53-91 minuuttia. Haastatte-

lut tehtiin loka-marraskuussa 2019 viikoilla 43-45, ja pääkysymykset lähetettiin 

haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi päivää tai kahta ennen haastattelua. Litte-

rointi oli ulkoistettu Tutkimustie Oy:lle. Haastattelujen nauhat lähetettiin Tutkimus-

tielle aina heti tehdyn haastattelun jälkeen. 

 

Erilaisen jo olemassa olevan empiirisen datan, kuten organisaation dokumenttien 

(kokousmuistiot, esitykset, raportit, vuosikertomukset, ohjeistukset) käyttämisellä on 

mahdollista tuoda tutkimukseen laajempi näkökulma (Eriksson & Kovalainen 2008, 
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126). Tutkimustulosten vahvistamiseksi ja rikastuttamiseksi myös tässä tutkimuk-

sessa käytettiin muuta aineistoa. Verohallinnosta saatiin taustatiedoiksi heimojen 

toimintaan, kehittämiseen ja resursointiin liittyviä sisäisiä dokumentteja (Koskimäki, 

Luoto, Tiainen & Antipin 2019; Luoto & Mäkkeli 2019; Verohallinto 2019a, 2019b ja 

2019c).  

 

Verohallinnon sisäisistä dokumenteista muodostui tutkijalle tietovaranto, joka Yinin 

(2014) mukaan lisää tapaustutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi tietovaranto antaa 

muille tutkijoille mahdollisuuden käyttää samaa aineistoa uudelleen tutkijan ja tutki-

mukseen osallistuneiden luvalla. (Yin 2014, 123, 127) Tässä tutkimuksessa tausta-

tietoja hyödynnettiin erityisesti haastattelukysymyksiä mietittäessä ja niiden rele-

vanttiuden varmistamisessa. Dokumenteista oli hyötyä myös heimomallin organisoi-

tumisen ja resursoinnin ymmärtämisessä.  

 

3.3 Aineiston analysointimenetelmä 

 

Aineiston analyysin tavoitteena on pystyä järjestämään laaja aineisto yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi, kyetä analysoimaan itse aineisto sekä tulkita analyysissä saadut 

havainnot ja löydökset (Eriksson & Koistinen 2014, 33). Laadullisia aineistoja voi-

daan analysoida erilaisilla analyysimenetelmillä, mutta aineiston keruumenetelmä 

asettaa rajat analyysille. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruun ja tutkimus-

menetelmän välinen vuorovaikutus korostuu, koska sisällöllisiä tekijöitä ei ole sa-

malla tavoin määritelty kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Aineisto on kerättävä 

sisällöltään ja muodoltaan niin, että se mahdollistaa analyysin ja analyysitapaa on 

hyvä miettiä jo aineistoa kerättäessä. Teemahaastattelun avulla kerätty aineisto on 

usein runsas ja elämänläheinen, mikä tekee analysoinnista yleensä mielenkiintoi-

sen, mutta toisaalta myös haastavan ja työlään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 135; Kyrö 

2004, 98, 107) 

 

Aineiston analysointi on hyvä aloittaa mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen, 

kun aineisto on tuore ja inspiroi tutkijaa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 135). Jotta tämän 

tutkimuksen aineistoa päästiin analysoimaan mahdollisimman pian haastattelujen 

jälkeen, Tutkimustielle oli kerrottu etukäteen haastattelujen ajankohdat, oletettu 
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kesto ja haastateltavien määrä. Mikäli haastattelun ajankohtaan tuli muutoksia, 

myös siitä informoitiin Tutkimustietä. Litterointitöille oli tehty varaukset yrityksen jär-

jestelmään, ja haastattelujen litteroinnit olivat valmiina seitsemän päivän sisällä teh-

dystä haastattelusta. Kaikkien haastatteluaineistojen valmistumista ei odotettu, 

vaan aineistoa lähdettiin lukemaan heti ensimmäisten haastattelujen jälkeen.  

 

Laadullisten aineistojen analyysitapoja on olemassa useita ja tutkijalla on hyvä olla 

vähintäänkin aavistus siitä, millaisia analyysimahdollisuuksia on. Analyysimenetel-

miä ovat mm. teemoittelu, tyypittely ja sisällönerittely. Laadullisen aineiston analy-

sointitekniikkaa onkin mahdollista vaihtaa, jos tuntuu, että joku tapa ei johda mihin-

kään tai ei muuten tunnu toimivalta. Laadullisen aineiston käsittelyn alkuvaiheessa 

on usein siedettävä epätietoisuus siitä, miten aineiston käsittely etenee. (Eskola & 

Suoranta 2000, 160-162) 

 

Aineiston analyysi aloitetaan lukemalla ja silmäilemällä aineisto useampaan kertaan 

läpi. Samalla mietitään aineiston piirteitä ja tehdään muistiinpanoja. Näiden muis-

tiinpanojen avulla on tarkoitus alustavasti hahmottaa aineistoa, jolloin on mahdol-

lista huomata jonkin teeman toistuminen useampaan kertaan. Yksityiskohtaista 

analyysia ei pidä aloittaa ilman edellä mainittua tutustumisvaihetta, jotta olennaiset 

asiat tulevat aineistosta esiin. Alustavat merkkaukset auttavat myös löytämään ai-

neiston kiinnostavimmat kohdat ja helpottavat teemoitusta. Aineiston tutustumiseen 

pitää muistaa varata riittävästi aikaa. Aikaa tarvitaan enemmän, mikäli aineisto on 

suuri, sen valmistumisen ja analyysin välillä on kulunut aikaa tai aihe ei ole tutkijalle 

tuttu. (Koskinen et al. 2005, 231)  

 

Aineistosta on ensin pyrittävä löytämään ja erottamaan tutkimusongelman kannalta 

keskeisimmät teemat. Aineiston kiinnostavimmat teemat on hyvä käydä läpi useam-

paan kertaan, jotta voidaan varmistua niiden tärkeydestä sekä hahmottaa teemojen 

sisäinen rakenne. Toisaalta teemoituksessa saattaa tulla esille asioita, joista ei ole 

kysytty. Onnistuneessa teemoittelussa teoria ja empiria ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. (Eskola & Suoranta 2000, 174-175; Koskinen et al. 2005, 232) Tarkempi 

tutustuminen aineistoon on yleensä helppo aloittaa teemahaastattelun teemoihin 

perustuen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 141). 
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Tämän tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin teemoitusta, joka on suositeltava 

analysointitapa käytännön ongelman ratkaisemisessa kuten tässäkin tutkimuk-

sessa. Teemoituksen tarkoitus on luonnollisesti myös löytää vastaukset tutkimus-

ongelmiin, jolloin tutkimustulokset tukevat käytännön intressiä. (Eskola & Suoranta 

2000, 178-179) Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysia noudat-

taen teorialähtöisesti eli deduktiivisesti, sillä tutkimus nojautui teoriassa esitettyihin 

malleihin. Toisin sanoen aineiston analyysiä ohjasi valmis aikaisemman tiedon pe-

rusteella luotu teoria, ja tutkimuksen teoriaosassa oli hahmoteltu valmiiksi katego-

riat, joihin aineisto suhteutetaan. Teorialähtöinen analyysi sopi tähän tutkimukseen 

hyvin, sillä teorialähtöisen analyysin tavoitteena on yleensä aikaisemman tiedon 

testaaminen uudessa kontekstissa eli tässä tutkimuksessa heimomallin hyödyntä-

minen tiedolla johtamisessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110-111) 

 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus oli kirjoitettu jo lähes valmiiksi ennen haas-

tattelujen aloittamista, mikä mahdollisti sekä haastattelukysymysten linkittämisen 

viitekehykseen että aineiston analysoinnin aloittamisen heti haastattelujen jälkeen. 

Tutkimuksen haastatteluteemoina toimivat heimomalli ja tiedolla johtaminen. Litte-

roidussa aineistossa suurin osa vastauksista oli jo näiden teemojen mukaisessa jär-

jestyksessä, mutta kuten teemahaastattelulle on mahdollista, kaikkia kysymyksiä ei 

oltu esitetty tietyssä järjestyksessä. Siten myös vastaukset saattoivat olla eri järjes-

tyksessä tai vastaukset sisälsivät myös toiseen pääteemaan kuuluvia vastauksia. 

Aineiston purkaminen alkoikin vastausten siirtämisellä kahden edellä mainitun pää-

teeman alle, sillä kuten Hirsjärvi & Hurme (2008, 148) toteavat, aineiston käsittelyä 

on helppo jatkaa tutkimusongelmien ja teorian kautta. Kaikki käsittelyt tehtiin teks-

tinkäsittelyohjelmalla.  

 

Pääteemojen alle siirtämisen jälkeen vastauksia koodattiin eli etsittiin avainsanoja 

tai niihin liittyviä aiheita, kuten priorisointi, itseohjautuvuus, sprinttimäinen toiminta-

tapa, tarvittava tieto, tiedon tuottaminen. Näihin aihepiireihin liittyvät vastaukset tum-

mennettiin. Vastauksia myös redusoitiin poimimalla vain olennaiset vastaukset. 

Avainsanojen ja aiheiden koodauksen jälkeen kysymysten kohdalle merkittiin, mitä 
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Verohallinnon valitsemaa kehittämiskohdetta tai tiedolla johtamisen menestysteki-

jää kysymys koskee eli luotiin alateemat (esimerkiksi strategia, ihmiset, linkitys lii-

ketoimintaan, tiedon johtaminen). Kuten Koskinen et al. (2005, 232) ohjeistaa, seu-

raava vaihe on vastausten jäsentely teemoittain. Koska vastaukset olivat laajoja ja 

heimomallissa ja tiedolla johtamisen edellytyksissä on samoja piirteitä, saattoivat 

jotkin vastaukset koskea useampaakin alateemaa. Tällöin saadusta vastauksesta 

siirrettiin tietyn teeman alle ko. teemaa koskeva kohta vastauksesta. 

 

Edellä mainitun alateemoituksen, luokittelun ja koodauksen avulla saatiin vastauk-

set kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jotka koskivat Verohallinnon va-

litsemia kehittämiskohteita ja heimomallin tuomia muutoksia tiedolla johtamiseen 

Verohallinnossa. Lisäksi vastauksista nousi esille selviä ongelmia ja muutostarpeita, 

jotka myös luokiteltiin omiksi kokonaisuuksiksi (esimerkiksi resursointi, vanha toi-

mintatapa). Nämä luokat vastasivat kolmanteen alakysymykseen, mitä muutettavaa 

heimomallissa vielä on. Taulukossa 1 on havainnollistettu, miten aineiston analy-

sointi eteni pääteemasta alateemoihin ja edelleen luokitteluun valituiksi kehittämis-

kohteiksi ja tiedolla johtamisen menestystekijöiksi etsien niihin liittyviä avainsanoja 

ja aihepiirejä.  

 

TAULUKKO 1. Aineiston analyysissä käytetyt teemat ja luokittelut 

PÄÄTEEMA Alateema  Kehittämiskohde / me-
nestystekijä 

Avainsana / aihepiiri 

Heimomalli 
(ketterä orga-
nisaatio) 

Strategia Jatkuva priorisointi ja 
fokusointi 

heimojen työt, priorisointimene-
telmä, asiakas, ongelmat, visio 

Rakenteet Tarvepohjaiset tiimira-
kenteet 

resursointi, tarpeet, yhteistyö, roolit, 
heimojen rakenne 

Prosessit Ketterät toimintatavat reagointi, sprinttimäisyys 

Kokeilukulttuuri ideointi, virheet, toiminnan arviointi, 
palaverit 

Ihmiset Ihmiskeskeinen johta-
minen 

esimiehet, esimieskokeilu 

Itseohjautuvuuden vah-
vistaminen 

toimintatapa, päätökset, tuki 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 1. (jatkuu) 

Tiedolla johta-
minen 

Strategialinkitys priorisointi, painopisteet, asiakas 

Visio ja arkkitehtuuri tavoitetila, heimojen fokus, tukipro-
sessit 

Tiedon johtaminen tietämys, arvostus, johdon esimerkki, 
tietoon liittyvät roolit 

Tiedon jakaminen ja luominen valtaistaminen, työtilat, killat, palave-
rit, läpinäkyvyys 

Jatkuva oppiminen palaverit, oppiminen, arviointi, tilat 

Tietoprosessi asiakas, tiedon määritys & lähteet, 
hyödyntäminen 

 

Analyysiin päätteeksi tiedolla johtamisen menestystekijään yhdistettiin heimomallin 

piirre, jotta saatiin vastaus pääkysymykseen, miten heimomallilla voidaan tukea tie-

dolla johtamista. Tämän luokittelun perusteet on esitetty seuraavassa taulukossa 2.  

 

TAULUKKO 2. Tiedolla johtamisen ja heimomallin piirteiden yhdistäminen 

PÄÄTEEMA Menestystekijä Avainsana / aihepiiri Heimomallin piirre 

Tiedolla joh-
taminen 

Strategialinkitys priorisointi, painopisteet, asia-
kas 

strategialähtöisyys, asiak-
kaan merkitys, arvon-
luonti 

Visio ja arkkiteh-
tuuri 

tavoitetila, heimojen fokus, tu-
kiprosessit 

strategialähtöisyys, hei-
momallin rakenne ja roo-
lit 

Tiedon johtami-
nen 

tietämys, arvostus, johdon esi-
merkki, tietoon liittyvät roolit 

johdon esimerkki, yhtei-
söt, autonomisuus, jaettu 
johtajuus, yrittäjämäinen 
toiminta 

Tiedon jakaminen 
ja luominen 

valtaistaminen, työtilat, killat, 
palaverit, läpinäkyvyys 

toiminta ja päätöksen-
teko tiimitasolla, yhteis-
työ ja ekosysteemiajat-
telu, työtilat, tiedon lä-
pinäkyvyys, jaettu johta-
juus, yhteisömäisyys 

Jatkuva oppimi-
nen 

palaverit, oppiminen, arviointi, 
tilat 

nopeat iterointikierrokset 
ja kokeilut, suoritusorien-
toituneisuus, jatkuva op-
piminen, nopea ja jatkuva 
päätöksenteko 

Tietoprosessi asiakas, tiedon määritys & läh-
teet, hyödyntäminen 

standardoidut työtavat, 
yhteisömäisyys 
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3.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli toisin sanoen 

tutkimuksen kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voidaan toden-

taa useammalla tavalla. Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli 

pätevyys. Validiudella tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä 

on tarkoitus mitata. Tutkimuksen validiutta voidaan tarkastella eri näkökulmista, jol-

loin puhutaan ennustevalidiudesta, tutkimusmenetelmävalidiudesta ja rakennevali-

diudesta. (Hirsjärvi et al. 2009, 231-232)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa validius ja reliaabelius poikkeavat perinteisestä, mikä 

ei kuitenkaan vapauta tutkijaa toteuttamaan tutkimusta miten tahansa. Tutkimuksen 

on tarkoitus paljastaa tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin 

mahdollista. Tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon jo tietojen keruuvaiheessa ja kyse 

on tutkijan tulkinnoista ja hänen käsitteistöstään, johon tutkittavien käsityksiä yrite-

tään sovittaa. Tämän vuoksi keskeiseksi nousee käsiteanalyysi ja validiudesta eri-

tyisesti rakennevalidius. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 188-189) 

 

Rakennevalidiudesta puhuttaessa olennaista on, että tutkimus koskee sitä, mitä sen 

on oletettu koskevan eli tutkimuksessa käytetään käsitteitä, jotka heijastavat tutki-

tuksi aiottua ilmiötä. Toisin sanoen tutkijan on pystyttävä dokumentoimaan, miten 

hän on päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan tutkittavien maailmaa juuri valitsemal-

laan tavalla. Tutkijan on pysyttävä perustelemaan menettelynsä uskottavasti ja siitä 

huolimatta toinen tutkija voi päätyä erilaiseen tulokseen ilman, että sitä välttämättä 

pidetään tutkimusmenetelmän heikkoutena tai tutkimuksen heikkoutena. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 187, 189) 

 

Tämän tutkimuksen validiteettia pyrittiin vahvistamaan käyttämällä ketterään orga-

nisaatioon, itseohjautuviin tiimeihin, heimomalliin ja tiedolla johtamiseen yleisesti lii-

tettyjä käsitteitä, jotka tulevat esille tutkimuksen teoriaosuudessa. Aineiston analyy-

sissä tehty luokittelu perustui näille käsitteille.  
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Laadullisessa tutkimuksessa lähimmäksi perinteistä reliabiliteettia päästään aineis-

ton laatua koskevilla alueilla. Tällöin reliaabelius koskee pikemminkin tutkijan toi-

mintaa eli kuinka luotettavaa tutkijan analyysi aineistosta on, kuin haastateltavien 

vastauksia. Reliaabelius koskee esimerkiksi sitä, onko kaikki käytettävissä oleva 

materiaali huomioitu ja litterointi tehty oikein. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189)  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa myös tekemällä tarkka se-

lostus tutkimuksen toteuttamisen kaikista vaiheista. Vaiheiden selostus pitää sisäl-

lään aineiston tuottamiseen liittyvät olosuhteet ja paikat, kuten myös haastatteluihin 

käytetyn ajan, mahdolliset häiriötekijät ja virhetulkinnat sekä tutkijan oman itsearvi-

oinnin tilanteesta. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysissä keskeistä on luo-

kittelujen tekeminen. Luokittelun syntymisestä pitää kertoa sen lähtökohdat ja luo-

kittelujen perusteet. Samoin tulosten tulkinnasta on kerrottava, millä perusteella tul-

kintoja esitetään ja mihin päätelmät perustuvat. Tässä kannattaa tutkimusselostei-

den rikastuttamiseksi käyttää esimerkiksi suoria haastatteluotteita. (Hirsjärvi et al. 

2009, 232-233)   

 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi on pyritty kertomaan mahdolli-

simman tarkasti, miten aineisto on kerätty, keitä ja kuinka montaa haastateltiin ja 

miten heidät valittiin. Haastateltavien henkilöllisyyden paljastuminen on kuitenkin 

pyritty salaamaan. Aineiston analysointimenetelmää käsittelevässä luvussa (luku 

3.3) on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti analysoinnin lähtökohdista, ai-

neiston käsittelystä ja varsinaisesta analysoinnista. Analysointivaiheen teemoitte-

lusta ja luokittelusta on luotu taulukko (taulukko 1 luvussa 3.3), josta ilmenee ana-

lysoinnin perusteeksi luodut teemat ja luokat. Tutkimusselosteiden rikastuttamiseksi 

ja tulkintojen perusteiksi on tutkimustuloksista kertovassa luvussa 4 käytetty myös 

suoria haastatteluotteita.   

 

Tässä tutkimuksessa tutkijalla ei ollut suhdetta tapauksen kohteena olleeseen koh-

deorganisaation, kuten esimerkiksi työsuhde, vaan tutkija toimi täysin organisaation 

ulkopuolisena tutkijana. Tapaustutkimuksen ominaispiirteiden mukaisesti tutkija ei 

omalla roolillaan tai asemallaan voinut kontrolloida kohteena olevaa tapausta.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET  
 

Tässä luvussa kuvataan empiirisen tutkimuksen analyysin tulokset. Ensimmäisessä 

alaluvussa käydään läpi ketterän organisaation ominaispiirteiden toteutuminen hei-

momallissa. Sulkuihin on merkitty varsinaiset Verohallinnon valitsemat kehittämis-

kohteet. Jotta voidaan osoittaa, miten heimomallilla voidaan tukea tiedolla johta-

mista, tuloksissa käydään läpi myös muut kuin kehittämiskohteiksi otetut McKinseyn 

mallin ketterän organisaation ominaispiirteet. Toisessa alaluvussa käsitellään hei-

momallin tuomia muutoksia tiedolla johtamiseen ja kolmannessa alaluvussa käy-

dään läpi muutostarpeet, joita heimomallissa tällä hetkellä on sen toimivuuden sekä 

tiedolla johtamisen kannalta. Neljännessä alaluvussa vedetään tulokset yhteen ja 

pohditaan niiden sijoittumista aiempiin tutkimuksiin.  

 

4.1 Ketterän organisaation ominaispiirteiden toteutuminen heimomallissa  

 

Strategia (jatkuva priorisointi ja fokusointi) 

 

Verohallinnon heimosto muodostuu viidestä heimosta, jotka ovat digitaalinen talous, 

asiakaskäyttäytyminen, valikoinnit ja sääntötyö, vaikuttavuuden mittaaminen sekä 

raportointi (Koskimäki et al. 2019). Näistä jokainen heimo edustaa yhtä strategiassa 

määriteltyä painopistealuetta. Painopistealueista tulevan heimojen fokuksen lisäksi 

niiden tavoitteet tulevat Verohallinnon strategiasta.  

 

Heimojen tehtävät, joista käytetään uuden mallin mukaisesti nimitystä ”ongelma”, 

tulevat tilausmenettelyn kautta. Tilaukset menevät priorisointilistalle, jota erikseen 

nimetty priorisointiryhmä käy läpi, ja josta ongelmat menevät heimon backlog-lis-

talle. Priorisointilistan kriteerejä on jokin aika sitten päivitetty, kun siinä huomattiin 

muutostarpeita. On myös määritelty, mitä asioita ongelmasta pitää olla tiedossa ti-

lausta tehtäessä. Priorisointilistan avulla pyritään keskittymään oikeasti merkityksel-

listen, liiketoiminnan kannalta olennaisten ongelmien ratkomiseen, Kokonaisuudes-

saan heimomallin tilausmenettely ja priorisointi ovat selkiyttäneet tekemistä. 
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”(…) ylemmästä strategiasta sitten, elikkä kaikki nää heimojen tekemiset tulee 

olla sieltä strategiasta johdettuja, ja sieltä sitten kun tulee, ni sieltä se aikanaan 

pääty sitte, jonkinlainen tilaus tehtäväksi sitte siihen vaikka tiimiin missä työs-

kentelen.”  

 

Aiemmin Verohallinnon analyytikot saivat ratkottaviksi tehtäviä, mutta heimomallin 

myötä tavoitteena on ollut siirtyä isompien ja olennaisten ongelmien ratkaisemiseen 

ja joissakin heimoissa on jo päästy tällaiseen toimintatapaan. Tämän toimintatavan 

tarkoituksena on sekä analyytikoiden ammattitaidon parempi hyödyntäminen että 

isompien kokonaisuuksien ratkaisemiseen keskittyminen. Heimomallin myötä ana-

lyytikot kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja työn arvostus on tullut esille.  

 

”(…) backlog (…) tehtävät jotka sinne on valittu mutta priorisointi nyt ollaan mie-

titty juurikin sitä priorisointia ja kehitetty ja nimenomaan sitä et milloin sinne tuo-

daan niitä asioita sinne priorisointiryhmään. Meillä on semmonen pieni priori-

sointiryhmä joka käy niitä priorisointeja kriteerien mukaan läpi …  vielä kehitetty 

sitä et millain ne asiat tuodaan sinne priorisointiryhmään. Minkälainen esiselvi-

tys siitä asiasta pitää olla ja minkälainen taustatieto. Mihinkä sitä käytetään ja 

mitä haetaan tai oikeestaan et mikä on se ongelma. Kun tässä on iso juttu se 

että me ei, se heimo sais itse ratkaista sen ongelman. (…) elikkä sillon siellä 

sitten käytetään laajasti sitä analyytikkoporukan osaamista.” 

 

Asiakkaan merkitys on heimomallissa tärkeä. Analyytikot käyvät toimeksiannon läpi 

yhdessä asiakkaan kanssa, jotta kumpikin osapuoli ymmärtää, millaisia tuloksia ta-

voitellaan. Yhteistyö ja jatkuva dialogi asiakkaan kanssa on koettu erittäin merkittä-

väksi. Sekä priorisointilistan käyttö että yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollistavat 

hyvin priorisoidun ja fokusoidun heimon toimintatavan.  

 

Heimomalli tukee heimojen tavoitteiden juontamista strategiasta sekä jaetun vision 

ja mission toteutumista. Haastatteluista tuli hyvin esille, että heimoissa toimivat ovat 

tietoisia Verohallinnon visiosta ja missiosta ja he tiedostavat heimojen tukevan stra-

tegista toimintaa. Heimomallin tavoitteena on myös vahvistaa tietoon perustuvaa 
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päätöksentekoa. Analyytikot tuottavat asiakkaalle analysoitua tietoa päätöksenteon 

tueksi ja käyvät ongelman ratkaisun läpi yhdessä asiakkaan kanssa.  

 

”(…) kyl meil nyt on, myöskin se vakaa (…) pyrkimys siihen että ne perusteet 

jotka, joilla sitten määritellään et mitä ruvetaan tekeen ja mitä ei et ne ois, aina 

vaan enemmän faktaan perustuvia. Et siel mahollisimman vähän ois semmosii, 

mutu-tyyppisii ratkasui (…) Paljon tehään töitä sen eteen et se.. ja olis nimen-

omaan tietoa, jolla johdetaan eikä, fiiliksiä.” 

 

”(…) kyllä joo ehdottomasti että kun lopputulos, luovutetaan niin kyllähän se 

siinä, esitellään myöskin. Että miten sitä, on tulkittava ja mitä se pitää sisällään. 

Ja mitä reunaehtoja siihen liittyy.”  

 

Heimojen yhtenä tehtävänä on toimintaympäristön seuraaminen muutosten huo-

maamiseksi ja niihin reagoimiseksi. Heimot toteuttavat tätä tuottamalla tietoa sekä 

havaitsemalla ilmiöitä.  

 

Rakenteet (tarvepohjaiset tiimirakenteet) 

 

Kaikki analyytikot on tällä hetkellä kiinnitetty 100 % heimotoimintaan. Analyytikkojen 

lisäksi ongelmien ratkaisemiseen yhdessä asiakkaan kanssa tarvitaan liiketoimin-

nan substanssiosaamista, joiden resursointi tapahtuu tapauskohtaisesti allokaa-

tioperusteella. Kun asiakas tekee aloitteen ongelman ratkaisemisesta, hän on va-

rautunut antamaan mukaan sopivan substanssiresurssin. 

 

”(…)analyytikot on sataprosenttisesti, mut sit on, just sieltä liiketoimintapuolelta 

ku ne tekee kaikkee muutaki eikä niitä tarviikaan siis koko ajan. Niin ne on sit 

jollain, osuudella aina, ja ei välttämättä edes kauheen pitkää aikaa, sillee että 

sen yhen asian mikä on tilattu niin sen saa tehtyy.” 

 

Perusresursoinnin suunnitelma tehdään etukäteen vuositasolla yhteistyössä liike-

toiminnan kanssa. Yksiköt antavat tietyn määrän resursseja heimojen käyttöön kes-

kustelemalla Verohallinnon johtoryhmässä. Jo ennen heimomallia analyytikoilla on 
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ollut apuna substanssiosaajien verkosto, mutta heimomallin myötä osaajapooli on 

kasvanut, kuten myös varatun resurssin määrä. Yhteistyö resursointiin liittyen koe-

taan pääosin toimivaksi, kunhan resurssi saadaan käyttöön. Kokonaisuudessaan 

heimomallilla pyritään siihen, että tiimeillä on käytössään tarvittava substanssiosaa-

minen, koska analyytikot eivät pysty ratkaisemaan toimeksiantoja ilman liiketoimin-

nasta tulevaa asiantuntijaresurssia. Heimomallin koetaankin tehostaneen työsken-

telyä, kun tiimissä on allokaatioperusteella mukana substanssiosaaja. 

 

”(…) ennen tätä heimomalliaki niin, noissa meidän hommissa on ollu sellanen, 

niin sanottu verkosto missä on ollu sitte eri substanssialojen asiantuntijoita ketkä 

on osallistunu meidän analyyseihin (…) tilanne on kyllä varmaan kokonaisuu-

dessaan parantunu että, nyt näitä sataprosenttisia tai ketkä on vaikka 50-pro-

senttisestikin niitä on enemmän ku vaikka, vuosi sitten.” 

 

”(…) mutta nyt juttuja pystyy vaan tosi paljon nopeemmin edistään ku siinä sa-

massa tiimissä on, teknisemmän puolen porukkaa ja sitte semmosta mitkä te-

kee vähä erilaisia asioita, niin ne on heti saatavilla, et pystyy pistään vaan viestiä 

että, pystyyks tekeen jotain tai selvittään jotain, niin se on tehostanu ihan hir-

veesti kyllä sitä hommaa.” 

 

Verohallinto on hyvin perinteinen hierarkkinen linjaorganisaatio, johon etsitään hei-

momallin kautta muutosta sekä mahdollisuutta toimia ketterämmin. Heimomalli si-

joittuu suoraan johtoryhmän alle, mikä tuo myös heimomallille tiettyä uskottavuutta 

ja sitoutuneisuutta, vaikka se onkin vasta kokeiluvaiheessa. Ylijohtajat omistavat 

heimot, ja koko heimomallilla on heimomallin kehittämisestä vastaava konseptin 

omistaja.  

 

Heimomalli on uusi toimintatapa, joka on aiheuttanut muutoksia muun muassa joh-

tamiseen ja esimiestyöhön. Heimomalli on lähtenyt liikkeelle Verohallinnon ylim-

mästä johdosta ja organisaation ylimmän johdon koetaankin suhtautuvan heimo-

mallin kokeiluun positiivisesti. Sen sijaan keskijohdossa on koettu olevan jonkin ver-

ran vastustusta uutta mallia kohtaan, ja koetaan, että ei ole uskallusta lähteä kokei-

lemaan, mitä uudella toimintamallilla voisi saavuttaa. Johdon nähdään pyrkivän 
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poistamaan esteitä, mutta esteiden poistamisen tahto ja voimakkuus voisi ajoittain 

olla suurempi.  

 

”(…) johtajat suhtautuu, varsin positiivisesti et sieltä suunnalta on aika vahvakin, 

tahtotila ja tuki saada, asia, toimimaan (…)” 

 

”(…) nii tai sit se tahto jos niit esteitä tulee, niin miten ne sitte millasella voimalla 

ja tahdolla ne sitte poistetaan (…)” 

 

Toisaalta yhteistyö liiketoiminnan kanssa on ollut toimivaa, mutta siinä nähdään 

vielä myös kehitettävää, jotta organisaation sisäistä yhteistyötä ja ekosysteemiajat-

telua voitaisiin parantaa.  

 

”(…) että ei ole luottamusta siihen, ei oo myöskään läpinäkyvyyttä siihen että 

mikä se meiän malli täysin on siinä, mitä se on. Et ei oo nähty, ei oo tuloksia 

siitä. Ja ehkä pelko just siitä et ei haluta menettää sitä resurssinohjausvaltaa 

mikä tällä hetkellä yksiköillä on (…)” 

 

Heimomalliin liittyviin rooleihin on pyritty tuomaan selkeyttä ja määrittelemään kun-

kin vastuut. Haastattelujen toteuttamisen ajankohtana esimieskokeilu oli vielä 

alussa, mutta heimomallin liittyen oli määritelty, että samassa heimossa toimivilla 

on kaikilla sama esimies. Haastatteluja tehtäessä oli sovittuna palaveri, jossa oli 

tarkoitus käydä muun muassa esimiehen, heimopäällikön, agile coachin ja tiimi-

coachin rooleja läpi ja selkiyttää kunkin vastuita.    

 

Heimoille on varattu Verohallinnon pääkonttorilta Helsingistä yhteiset työtilat, joissa 

on huomioitu heimolaisten erilaiset tarpeet työvälineiden suhteen (kuten lisänäytöt). 

Melko pian haastattelujen jälkeen heimolaisille oli tulossa siirtyminen uusiin yhteisiin 

tiloihin, joiden suunnittelussa on myös huomioitu saatu palaute aikaisemmista ti-

loista. Etätöiden tekeminen jopa kolme päivää viikossa on kuitenkin mahdollista ja 

sen hyödyntäminen onkin hyvin yleistä. Skypen käyttö kommunikoinnissa on tavan-

omaista. Muitakin sähköisiä työvälineitä on otettu käyttöön ja niiden hyödyntämistä 

opetellaan vielä.    
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Prosessit (ketterät toimintatavat ja kokeilukulttuuri) 

 

Heimot pyrkivät sprinttimäiseen toimintatapaan, jossa kokonaisuus pilkotaan pie-

nempiin osiin ja saatuja tuloksia käydään läpi tilaajan eli asiakkaan kanssa. Sprint-

timäinen toiminta mahdollistaa myös sen, että jos väliin tulee ratkottavaksi kiireelli-

sempi ongelma, alkuperäistä ongelmaa ei tarvitse kokonaan laittaa sivuun, vaan 

osa on jo valmiina. Toisaalta kaikkea toimintaa ei tällä hetkellä tarvitse toteuttaa 

sprinttimäisesti, vaan osa töistä on lähtökohtaisesti jo hyvin lyhytkestoista. Sprintti-

mäinen toiminta on koettu heimoissa hyväksi.   

 

”(…) toi sprinttimäinen tekeminen on kyllä, todettu hyväksi että, suunnitellaan ja 

tehdään ja sitte katotaan mitä on tullu ja esitellään se tilaajalle (…) pilkotaan 

sitte vähä pienempiin osiin ni se on ehdottoman hyvä (…)” 

 

Asiakas koetaan tärkeänä keskustelukumppanina. Ketterän toiminnan takaamiseksi 

analyytikot tekevät yhteistyötä suoraan asiakkaan kanssa ilman turhia välikäsiä, ku-

ten esimiehiä tai heimopäälliköitä. Asiakkaan kanssa pidetään katselmointipalave-

reja, joissa kerrotaan työn etenemisestä ja tehdään tarvittaessa muutoksia. Tällai-

nen toimintatapa varmistaa substanssiosaajien saamisen mukaan, pitää keskuste-

luväylän avoinna ja takaa parhaan lopputuleman.  

 

”(…) tärkee keskustelukumppani (…) ongelman kuvaamisessa ja sen tarkenta-

misessa (…) keskustellaan suoraan. Ettei siitä tuu sitten, muita väliin. Esimer-

kiks esimiehiä tai heimopäälliköitä.” 

 

Heimo arvioi omaa toimintaansa sprinttien jälkeen. Varsinaiset sprintteihin kuuluvat 

järjestelmälliset retrospektiivit puuttuvat vielä monen heimon toiminnasta, mutta te-

kemistä käydään läpi tiimipalavereissa ja muissa epävirallisissa keskusteluissa. Tii-

mit saattavat myös itse huomata keskusteluissaan, miten jonkin asian olisi voinut 

tehdä toisin. Heimojen toiminnalle on asetettu mittarit, joita tosin ei vielä ole käytetty. 

Heimotoiminnassa mukana olevilta kerätään palautetta toiminnasta.  
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”(…) kyllä me jo aika paljon sitä mietitään vaikka ei meilläkään sitä muodollista 

oo että se tulee sit keskustelussa muuten (…)” 

 

”(…) viikottainen palaveri missä, käydään tulevia töitä ja myöskin mennyttä 

mutta, osittain sitä tulee siellä tehtyä (…) retrohengessä ei oo, arvioitu vielä 

omaa toimintaa.” 

 

Kokonaisuudessaan heimomallin myötä tekemisen on koettu vahvistuneen ja yh-

dessä tekemisen lisääntyneen. Heimomalli on lähentänyt heimoissa olevia, sillä hei-

moille on varattu yhteinen tila, ja substanssiosaajat ja teknisen puolen asiantuntijat 

ovat resursoinnin kautta osa heimomallia. Yhteisessä tilassa istumisen lisäksi hei-

momallin on koettu helpottaneen yhteydenottamista toisiin heimolaisiin ja nopeutta-

neen vastausten saamista, kun ollaan osa samaa toimintamallia.  

 

Koko Verohallinnossa on myönteinen suhtautuminen virheisiin ja niitä pidetään 

mahdollisuutena oppia. Jos virheitä tulee, ne pyritään luonnollisesti korjaamaan 

mahdollisimman nopeasti. Virheitä ei tarvitse pelätä tai peitellä, vaan niistä myös 

keskustellaan avoimesti. Yleisesti ymmärretään, että se joka ei tee mitään, ei myös-

kään tee virheitä. Kokeilemiseen kannustetaan, vaikkakin tiettyjen reunaehtojen 

puitteissa, sillä heimot toimivat herkkäluonteisen aineiston kanssa.  

 

”(…) kyl siis virheet sallitaan (…) tällaista kokeilemistahan suorastaan kannus-

tetaan (…) sillä reunaehdolla että me ollaan kuitenkin äärimmäisen, herkkäluon-

teisen aineiston kanssa tekemisissä (…)” 

 

Verohallinnon intrassa on ideoiden esittämispaikka, ja näistäkin ideoista osa saattaa 

lopulta tulla heimojen työstettäväksi. Varsinainen ideointi on heimoissa osa analyy-

tikoiden työtä, miten jokin ongelma ratkaistaan. Ideointiin ei ole varattuna erillistä 

työaikaa, mutta ideointi yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa koetaan tärkeäksi. 

Ideointia tehdään esimerkiksi lounaalla tai työpalavereissa. Toisaalta heimoissa ol-

laan ymmärretty ns. vapaan ideoinnin tärkeys, sillä heimojen työtiloihin on toivottu 
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vapaampaa työskentely-ympäristöä, jossa on erillisiä sohvaryhmiä ja juoma-auto-

maatteja tukemassa ajatustenvaihtoa ja vapaampaa keskustelua. Toisten kanssa 

sparrailu on heimomallin myötä lisääntynyt.  

 

Priorisointi ja backlog-listan käyttö töiden tekemiseksi mahdollistavat myös ketterät 

toimintatavat. Priorisointiryhmä ottaa kantaa tärkeiden asioiden tekemiseksi ja toi-

saalta backlog-lista toimii heimojen työlistana, jolloin ongelmiin pystytään reagoi-

maan riittävän nopeasti. Heimomallilla on pyritty reagointinopeuden kasvattami-

seen, mikä vaihtelee vielä heimoittain, johtuen mm. heimojen erilaisista toimintaval-

miuksista.  

 

Koko heimostolla on tällä hetkellä viikoittainen heimomiitti, jossa käsitellään heimo-

mallia. Siinä on tarkoitus tuoda esiin kehittämiskohteita ja kertoa ajankohtaiset asiat 

kaikille heimomallissa mukana oleville. Heimomiitissä on jo tuotu esille onnistumisia 

hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja se koetaan tällä hetkellä erittäin tärkeäksi tiedon-

lähteeksi heimokokeilun kehittymisestä ja sen etenemisestä. Se on myös poistanut 

tarpeen välittää tietoa sähköpostilla.  

 

Heimojen omissa palavereissa pääpaino on ajankohtaisissa asioissa. Viikkopalave-

reissa käydään pääosin läpi työtilannetta ja esitellään tuotoksia toisillekin tiimeille. 

Viikkopalaverit ovat hyvä keino nopeaan reagointiin heimon toiminnassa. Vielä ei 

ole esimerkiksi kahden heimon välisiä palavereja, joissa voidaan jakaa opittuja asi-

oita.  

 

Epäviralliset pikapalaverit ovat lisääntyneet heimomallin myötä, kun heimolaiset is-

tuvat samoissa työtiloissa. Kahvipöytä- ja lounaskeskusteluja hyödynnetään toisten 

sparrailussa. Samoin samassa tilassa istuminen tukee ns. nopeita keskusteluja toi-

sen työpöydän äärellä. Etätöitä tehdään paljon, mutta analyytikot ovat tottuneet 

käyttämään esimerkiksi nopeita Skype-palavereja.  

 

”(…) kyllä tosi paljon myös epävirallista tai semmosta just (…) siis just kahvi-

pöytäkeskustelua, ja sitten ihan muutenkin saattaa kysellä joltain pitempään 

täällä olleelta analyytikolta jotain apuja tai muuta.” 
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Heimoresursseihin liittyen on luotu prosessi, jolla projektit voivat tilata heimoresurs-

seja käyttöönsä tai heimo voi tilata yksiköiltä lisää resursseja heimoon. Heimotyö-

hön liittyen on sovittu, että ensisijaisesti sovitaan työstä, eikä henkilöstä. Heimojen 

resursseille on nimetty yksi yhteinen resurssivastaava, ja resurssitarpeet käsitellään 

viikoittain heimojen yhteisessä priorisointikokouksessa. (Verohallinto 2019b) Resur-

soinnin prosessista vastaa hanketoimisto. Luotu prosessi mahdollistaa resursoinnin 

joustavuuden ja läpinäkyvyyden.  

 

”(…) yksiköt antaa ne resurssit ne alkuperäset resurssit on keskusteltu siellä(…) 

mut sit jos näit resursseja varataan ihan tekemiseen joko heimojen, tai me juuri 

heimoista haluttas varata sielt verotusyksiköistä niitä ni sit meil on siihen sella-

nen, kehittämis- ja tietohallintoyksikös hanketoimisto.” 

 

Verohallinnossa on käytössä paljon erilaisia mittareita, mutta niiden hyödyntäminen 

on vielä melko alkutekijöissään, samoin kuin heimojen toiminnalle asetettujen mit-

tarien käyttö. 

 

Ihmiset (ihmiskeskeinen johtaminen ja itseohjautuvuuden vahvistaminen)  

 

Töiden jakaminen heimoissa ja tiimeissä tapahtuu ilman heimojen ulkopuolista oh-

jausta. Johto ei puutu missään vaiheessa heimojen tekemiseen. Heimojen tehtävät 

tuleva backlog-listalle, josta heimopäällikkö katsoo sopivat tiimit ja tekijät ja varsi-

nainen toteutus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Tiimin aloitettua työt heimo-

päällikkö toimii tiimin tukena, mutta myöskään hän ei ohjaa tiimin sisäistä toimintaa. 

Heimojen toimintatapa perustuu paitsi vastuun jakamiseen myös valtaistamiseen, 

sillä heimoilla on päätösvalta omaan toimintaan liittyvistä asioista. Heimon ja tiimien 

sisäiset päätökset tehdään keskustellen.  

 

Tiimit toimivat itseohjautuvasti luottaen kunkin tekijän ammattitaitoon sekä tukien 

yhdessä tekemistä ja asioiden ratkaisemista. Tehtävän tultua tiimille asiakkaaseen 

otetaan yhteyttä aloituspalaverin pitämiseksi. Aloituspalaverissa käydään läpi tarvit-

tavat tarkennukset ja lisäselvitykset toimeksiantoon. Sen jälkeen tiimi suunnittelee 



67 
 

toteutuksen itsenäisesti miettien sopivan ratkaisumallin sekä jakaen työn ratkaisua 

tukeviin osioihin. Yleensä varsinkin ongelmanratkaisun alkuvaiheessa substanssi-

osaajaa tarvitaan paljon.  

 

”(…) heimo lähtis sen jälkeen hyvinki itseohjautuvasti miettimään et mitkä on ne 

menettelyt ja roolitukset jonka, kautta he haluu sit sitä ongelmaa, lähtee ratko-

maan.” 

 

Heimomalliin on syksyllä 2019 liitetty mukaan myös esimiehet ja puhutaankin ns. 

esimieskokeilusta. Kokeilun myötä heimopäälliköille tarjotaan esimiestyö palveluna 

hallintoyksiköstä. Tämä tarkoittaa, että hallintoyksiköstä voi tarvittaessa tilata erilai-

sia, kuten urasuunnitteluun tai työssä jaksamiseen liittyviä palveluita. Heimopäälli-

köt vastaavat työnjohtamisesta heimoissa eli sopivien tekijöiden nimeämisen lisäksi 

heimopäälliköt varmistavat, ettei heimoissa tehdä töitä toistensa kanssa ristiin. Esi-

mieskokeilun kautta palautetta tullaan keräämään mm. työtyytyväisyydestä, ja ana-

lyytikoiden kokemuksen mittaamiseen on jo olemassa työkalu.  

 

Heimoihin on nimetty tai ollaan nimeämässä (riippuen heimon toimintavalmiudesta) 

myös agile coacheja ja tiimi-coacheja, joiden on tarkoitus tukea ketterien toiminta-

tapojen toteuttamisessa sekä tiimin toiminnassa ja heimokulttuurin luomisessa. Li-

säksi itseohjautuvuuden vahvistamiseen on kiinnitetty huomiota. Heimomallissa no-

jataan pitkälti muilta tiimin jäseniltä saatavaan kollegiaalisen tukeen, mutta heimo-

päälliköiden on yhdessä esimiesten kanssa tarkoitus käydä jokaisen kanssa osaa-

miskeskustelut osaamistarpeiden kartoittamiseksi.  

 

Heimomallin tarkoitus on tukea itseohjautuvuutta, itsenäistä tekemistä ja omaa ke-

hittymistä. Heimomallin yhtenä hyvänä piirteenä onkin koettu mahdollisuus muodos-

taa työpareja ja tiimejä yhdessä sparraamiseen ja aitoon yhdessä tekemiseen aiem-

paa helpommin. 

 

”(…) saatetaan vähän sparrailla sitte niissä meneillään olevissa analyyseissä, 

vaihtaa ajatuksia että missäs te ootte menossa ja, teillähän, mikäs kokemus tai, 
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kuinka tekisit tämän tai näin et siinä vaihdetaan kyllä ajatuksia sitte, vaikka ol-

laankin tolla lailla, ei olla fyysisesti läsnä.” 

 

Heimomalli tukee jatkuvaa oppimista monin tavoin. Yleisesti organisaation myöntei-

nen suhtautuminen virheisiin tukee mahdollisuutta oppia virheistä. Ideointi osana 

työtä ja erityisesti heimolaisten erilaiset epäviralliset ideointi- ja keskustelupalaverit 

ja sparrailut mahdollistavat toisilta oppimisen sekä oman osaamisen kehittämisen. 

Varsinaisesti vasta mallin seuraavassa vaiheessa on tavoitteena perustaa jaostoja 

ja kiltoja, jossa saman teeman osaajat tai siitä kiinnostuneet muodostavat oppimis-

yhteisöjä. Tällä hetkellä on olemassa yhden osaamisalueen yhteisö.  

 

Koko heimoston yhteinen palaveri eli heimomiitti vahvistaa heimomallissa mukana 

olevien yhteistöllisyyttä. Heimojen tai tiimien omat palaverit sekä erilaiset satunnai-

setkin tapaamiset tukevat muilta oppimista ja vahvistavat yhteenkuuluvuuden tun-

netta. Heimoille varattujen yhteisten tilojen koetaan vahvistaneen yhteisöllisyyttä. 

Yhteisten tilojen myötä nopeat ajatustenvaihdot ovat helpompia. Vaikka etätöitä teh-

däänkin paljon, ongelmanratkaisun alkuvaiheessa kokoonnutaan yhdessä sub-

stanssiosaajien kanssa pääkonttorille Vallillaan, jotta voidaan varmistaa yhteistyön 

sujuminen myös myöhäisemmässä vaiheessa, jolloin palavereja pidetään paljon 

Skypen välityksellä. Heimojen tiloissa onkin neuvotteluhuoneita palavereja varten.  

 

Istuminen yhteisessä avotilassa edistää selvästi myös keskusteluyhteyden synty-

mistä ja keskinäistä sparrailua. Toisaalta heimomallin ei yksin nähdä lisänneen yh-

teisöllisyyttä, vaan yli yksikkörajojen menevät työtehtävät ovat muutenkin lisänneet 

yhteistyötä viime vuosien aikana. Verohallinnon heimomallista puuttuu toisaalta 

myös olennainen perusajatus eli jatkuva yhteistyö, jos kaikki olisivat aina toimistolla. 

Verohallinnon heimomallissa etätyö tuo omat haasteensa tiimiytymiseen.   

 

”(…) monitoimitila, monitoimitoimisto, ja siellä on heimoille oma semmonen 

isompi alue käytössä. Ja se on kyllä tosi hyödyllinen, että siitä voi sitten köpö-

tellä just sille tyypille ketä sitten sattuu tarvimaan. Ja se on mun mielestä ollu 

just näiden yksikkörajojen kaatamisessa hyvä, että ne on ainakin, tämmöset 
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henkiset välimatkat supistuneet samalla kun fyysinen välimatka on supistunut, 

että on kyllä tosi hyvä (…)” 

 

”(…) se tietysti et ihmiset on aika paljon etänä ni se mun mielestä mikä tosta 

heimokonseptista tavallaan osittain puuttuu tai sitä ei ehkä, koettu mitenkään 

välttämättömäks kun on ajateltu että kaikki on aina toimistolla -tyyppisesti. On 

just, siis oishan siitä hyötyy kun se, niillä agilirituaareilla voidaan tukea myös 

tiimiytymistä (…)” 

 

Seuraavassa kuviossa 13 on kuvattu yhteenvetona, miten McKinseyn mallin mukai-

set ketterän organisaation ominaispiirteet tulevat esille Verohallinnon heimomal-

lissa. Kuviossa on kunkin peruspilarin (strategia, rakenteet, prosessit ja ihmiset) 

kohdalla esitetty ensimmäiseksi kursiivilla, mitkä heimomallin piirteet heijastavat ke-

hittämiskohteiksi otettujen ominaispiirteiden toteutumista. Tutkimustuloksiin on 

otettu mukaan myös muut ominaispiirteet kuin Verohallinnon valitsemat kehittämis-

kohteet, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva heimomallin tuesta tiedolla johtami-

seen eli vastaus tämän tutkimuksen pääkysymykseen.  
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KUVIO 13. Ketterän organisaation ominaispiirteiden toteutuminen  

 

4.2 Heimomallin tuoma tuki tiedolla johtamiseen  

 

Heimomallin tuomaa tukea tiedolla johtamiseen tarkastellaan Skyrme ja Amidon 

(1997, 33) määrittelemien kriittisten menestystekijöiden kautta. Teknologiainfra-

struktuuri on jätetty huomioimatta, sillä Verohallinto on jättänyt teknologiset ratkaisut 

heimomallin ulkopuolelle. 

 

Tiedon linkitys liiketoimintaan 

 

Heimot tukevat strategista johtamista tuottamalla tietoa ja havaitsemalla ilmiöitä 

siitä, mihin suuntaan toimintaympäristössä ollaan menossa. Heimomalliin liittyvissä 

dokumenteissakin on määritelty, että ”toiminnallinen analytiikka yhdessä substans-

sin kautta tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi” (Verohallinto, 2019c). 
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Asiakkaan roolin merkitys ja sen ymmärtäminen on heimomallin toiminnan kannalta 

olennaista. Heimot tuottavat ratkaisuja asiakkaille, mutta ongelmat ratkaistaan jat-

kuvassa dialogissa heidän kanssaan. Liiketoimintalähtöisyys on ongelmienratkai-

sussa tärkeää, jotta pystytään luomaan lisäarvoa asiakkaalle. 

 

Visio ja arkkitehtuuri   

 

Heimojen tavoitteet ja toimintamalli johdetaan strategiasta, jolla pyritään pääse-

mään haluttuun tavoitetilaan. Heimomallin kautta kaikille on selvää, mitkä ovat hei-

mon tavoitteet. Samoin itse heimojen fokus perustuu strategiaan, sillä kaikki viisi 

heimoa edustavat Verohallinnon painopistealueita.  

 

”(…) heimojen tavotteethan lähtee sieltä strategian tavotteista.” 

 

”(…) meidän heimon tekemisessä se kyllä näkyy tavallaan, että kaikki tekemi-

nen tavallaan edistää niitä strategisia tavoitteita.” 

 

”(…) heimoilla on oma visio/strategia minkä tulis olla sitten linjassa verohallin-

non, strategian kanssa.”  

 

Heimomallia varten on luotu tukiprosesseja, jotka pyrkivät toisaalta tukemaan mallin 

onnistumista, mutta toisaalta vahvistamaan tiedolla johtamista. Esimerkiksi heimo-

resurssien varaamiseen luotu prosessi varmistaa sekä heimossa 100 % toimivien 

että pienemmällä osuudella toimivien substanssiosaajien saatavuuden. Koko hei-

momallin tavoitteena on saada resurssit ja osaaminen tehokkaampaan käyttöön ja 

lyhentää töiden läpimenoaikaa. Myös uusi esimieskokeiluun liittyvä prosessimalli tu-

kee heimomallin toimintaa ja pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan heimomallin 

hyvän toiminnan. Esimieskokeilussa on määritelty, että esimiestyö toteutetaan pal-

velujen tuottamisen kautta.  

 

  



72 
 

Tiedon johtaminen 

 

Tiedon johtaminen on osa tiedolla johtamista ja tiedon johtamista voidaan vahvistaa 

esimerkiksi määrittelemällä tietoon liittyviä rooleja ja taitoja. Tähän liittyen Verohal-

linnossa analyytikoiden työ nähdään erittäin tärkeänä ja siihen on haluttu panostaa. 

Analyytikoiden rooli koko prosessissa on tärkeä, mutta sen lisäksi tarvitaan myös 

yhteistyötä liiketoiminnan kanssa. Lisäksi tiedon johtamista voidaan vahvistaa luo-

malla tietämykseen liittyvä kulttuuri. Kaikki haastatellut kokivat, että tietämystä ar-

vostetaan ja se näkyy Verohallinnon toiminnassa muun muassa analyytikoiden työn 

arvostamisena johdonkin toimesta. Koettiin myös, että tietämyksen ja asiantuntijuu-

den arvostus näkyy kuuntelemisena ja kunnioituksena, ja avainasemaan pääsemi-

nen on mahdollista ilman useiden vuosien virka-aikaa.  

 

”(…) ku yhdistetään viel tää tiedolla johtaminen ni siihen sit analytiikka viimes-

tään siinä vaiheessa pitäs jo olla suunnitteluski mukana miettimäs et mitä tietoo 

ruvetaan nyt keräämään ja tukemaan seuraamaan sitä kehittymistä (…)” 

 

Tiedolla johtaminen koetaan Verohallinnossa tärkeäksi ja sitä halutaan vahvistaa. 

 

”(…) tiedolla johtaminen on meillä se tosi tärkee kokonaisuus. Me halutaan sitä 

vahvistaa. Sillon tää analytiikka yhdessä tietysti tän substanssiosaamisen 

kanssa mitä on niin ne tuottaa päätöksenteon tueksi sitä aineistoa meille. Se on 

tosi tärkee (…)” 

 

Organisaation johto toimii esimerkkinä tiedolla johtamisessa tuomalla tiedolla johta-

misen tärkeyttä ja tavoitteita esille.  

 

”(...) jos isossa kuvassa katsoo niin sinne pitää tietysti ylimmän johdon olla esi-

merkkinä ja siitä viedä sitä myöskin laajemmin muihin foorumeihin ja muille toi-

mijoille. Se toiminta ylipäätänsä perustuis siihen tietopohjaiseen ajatteluun (…)” 

 

Toisaalta Verohallinnossa halutaan painottaa, että tiedon tuottaminen ja tiedolla joh-

taminen on kaikkien tehtävä. Tiedon läpinäkyvyys on tärkeää. Tavoitteena on, että 



73 
 

tiedon merkitys ymmärretään organisaation jokaisella tasolla ja päätöksiä pyritään 

tekemään yhä enemmän tietoon perustuen.  

 

”(…) kaikki tavallansa tuottaa sitä tietoa.” 

 

”(…) kyllä se mun mielestä on jokaisen vastuulla, ja tavallaan että aina on sen 

oman tekemisen tai niiden tavallaan valintojen mitä siinä työssä tekee, niin nii-

den pitäis perustua johonkin, todennettuun tietoon ”…)” 

 

Tiedon johtamiseen liittyy myös toisilta oppiminen, asioiden kyseenalaistaminen ja 

dialogi asiakkaan kanssa.  

 

”(…) pyritään tietysti ehdottomasti siihen että heimon sisällä jaetaan sitä osaa-

mista ja tietoa.” 

 

Tietoa luova ja jakava kulttuuri 

 

Heimomalli perustuu itseohjautuvien tiimien toiminnalle, jossa valta annetaan tii-

meille ja myös yksilöt valtaistetaan. Heimomallilla voidaan aikaisempaa paremmin 

tukea analyytikoiden verkostoitumista sekä tiedon jakamista. Vaikka kaikki eivät 

edelleenkään työskentele heimoille varatuissa tiloissa Vallilassa, vaan tekevät etä-

töitä muualta Suomesta käsin, on heimomalli lyhentänyt henkisiä välimatkoja. Tämä 

näkyy siinä, että muut heimolaiset ovat tulleet tutummiksi, jolloin heiltä on aikaisem-

paa helpompi kysyä mielipidettä tai neuvoa. 

 

Verohallinnonkin heimomalliin on tarkoitus liittää killat ja jaostot, jotka mahdollistavat 

tiedon luomisen ja jakamisen helpommin niiden kautta. Jo nyt Verohallinnossa on 

heimomallin ulkopuolisia sisäisiä asiantuntijaryhmiä sekä menetelmäryhmä, jossa 

on jäseniä myös muualta kuin heimoista. Analyytikoilla on tiedon jakamiseksi käy-

tössään esimerkiksi tietopankki koodeista ja Microsoft Teams -työtiloja. Myös intra 

toimii tiedon lähteenä. Työkalut koetaan yleisesti toimiviksi, eikä kenellekään pitäisi 

olla epäselvää, mihin kanaviin voi itse jakaa tietoa.  
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Tiedon luomista ja jakamista tukevat myös yhteiset palaverit ja heimoille varatut yh-

teiset tilat. Heimomiitin lisäksi omissa heimopalavereissa esitellään tuloksia ja me-

nettelyitä, miten jokin on tehty. Avoimella monitilaympäristöllä pyritään tukemaan 

tiedon luonnollista jakamista normaalin kanssakäymisen kautta. Samoin heimopääl-

liköiden yhteistyön ja priorisointiryhmän toiminnan kautta voidaan välttää samojen 

asioiden tekeminen toisessa heimossa uudestaan.  

 

”(…) mutta itse asiassa tohonki asiaan toi heimo voi tuoda helpotusta et ku jos 

me kumminki ollaan aika, koko heimosto aika sillee tiivis niin, sit aina ihmiset 

tietää mitä ne on tehny ite, ja sit voi kysyy et onks joku tehny tän tyyppistä, ni se 

liikkuu paljo paremmin sillee tuolla (…)” 

 

”(…) voi saada tosi paljon tehostusta just että, ei tehä samoja asioita eri pai-

koissa (…)” 

 

Priorisointiryhmän toiminta ja backlog-listan käyttö tuovat läpinäkyvyyttä toimintaan, 

kun on selvästi tiedossa, miten heimoille tulevat toimeksiannot priorisoidaan. 

Backlog-listan kautta toimeksiannot ovat puolestaan kaikkien nähtävillä, ja heimo-

resurssien varaamiseen ja vahvistamiseen on tehty toimintamalli, joka antaa lä-

pinäkyvyyden resursointiprosessiin. Lisäksi heimomallin kautta on mahdollisuus yh-

dessä vaikuttaa toiminnan suuntaamiseen.  

 

”(…) me puhutaan tavallaan yhdellä suulla, heimosto puhuu esimerkiks vaikka 

nyt prosessiomistajiin päin (…)” 

 

Jatkuva oppiminen 

 

Tehtyjen päätösten ja tulosten analysointia tehdään jonkin verran ja sitä pyritään 

lisäämään koko ajan. Verohallinnossa on kyllä ymmärretty, että myös asetettujen 

tavoitteiden toteutumista pitäisi seurata.  

 

”(…) vaihtelevasti. Joissakin asioissa analysoidaan mutta se on varmasti sella-

nen osa-alue mistä mun mielestä meidän pitää vielä kehittää (…)” 
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”(…) varmaan toi ajatusmalli sen merkitys tärkeys on kyllä, todella hyvin käsit-

tääkseni ymmärretty ja siihen ollaan vielä enemmän, aikasempaa enemmän pa-

nostamassa (…)” 

 

Kokonaisuudessaan heimoston toimintaa arvioidaan jo nyt ja mallia muutetaan sitä 

mukaa, kun on tarvetta. Heimot arvioivat omaa toimintaansa tiimipalaverien kautta 

ja varsinaiset retrospektiivit ovat tulossa, kunhan heimojen toiminta pääsee parem-

min alkamaan. Toimintaa kehitetään myös asiakkailta saadun palautteen perus-

teella ja jatkossa asetettujen mittarien kautta.  

 

Koko heimomallin tavoitteena on vahvistaa toisilta oppimista ja tukea kehittymistä. 

Tällä hetkellä heimon ja tiimin sisäiset palaverit kuten myös koko heimoston yhteiset 

tilat toimivat väylänä muilta oppimiseen.  

 

”(…) pyritään tietysti ehdottomasti siihen että heimon sisällä jaetaan sitä osaa-

mista ja tietoa. (…) tuetaan vaikka tällä meidän monitilaympäristöllä. Olis hel-

pompi jakaa tietoa kun ihmiset on siinä ääressä (…)” 

 

Heimomalli sekä yhteiset palaverit ja tilat nähdään selvästi hyvänä toimintatapana 

lisätä ajatustenvaihtoa toimijoiden kesken. Lisäksi sen nähdään kasvattavan ym-

märrystä paitsi koko Verohallinnon toiminnasta myös toisten toimintatavoista ja 

osaamisesta.  

 

”(…) no siis ollaan siirrytty yhteisiin tiloihin, se tuo osan siitä että sit tulee ihan 

semmosena, ei-työkanssakäyminen on luontevampaa. Ja sitte ku ollaan muo-

dostettu näitä heimoja, niin sitte se työn ohjaaminen ja seuranta mikä siinä on 

menny sit mikä aikasemmin on menny yksikkötasolla niin on nyt heimotasolla. 

jollon siel on samassa heimossa useista yksiköistä analyytikoita niin on nähny 

sitä kautta sitte ite muiden yksiköiden tekemistä enemmän. Eli yhteistyö muiden 

yksiköiden pääanalyytikoiden ja muiden yksiköiden analyytikoiden kanssa on 

lisääntyny merkittävästi, että se mun kokonaiskuva Verohallinnon toiminnasta 
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on kasvanu täs näin. Et vaikka aikasemminki oltiin, pääanalyytikot teki paljon 

yhteistyötä mut kuitenki siihen arkitekemiseen ei menty ihan hirveesti (…)” 

 

Systemaattinen organisaation tietoprosessi 

 

Ongelman ratkaisemiseksi analyytikot määrittelevät tarvittavan tiedon yhdessä asi-

akkaan kanssa. Heti toimeksiannon aluksi käydään asiakkaan kanssa läpi tarvitta-

vat tarkennukset, samoin kuin tarpeen mukaan itse prosessin aikana. Lopuksi 

useimmiten analyytikko esittelee saadun tuloksen asiakkaalle, jotta voidaan varmis-

taa saadun tuloksen ymmärtäminen ja kertoa siihen mahdollisesti liittyvät reunaeh-

dot. On myös mahdollista, että johonkin tehtyyn havaintoon halutaan pureutua vielä 

syvemmälle.  

 

Verohallinnon käytössä on monista eri tietolähteistä saatavaa tietoa. Varsinaisen 

analysoidun tiedon tuottaminen on heimomallissa analyytikoiden vastuulla yhdessä 

substanssiosaajien kanssa. Analyysissä dataan yhdistetään kokemusperäinen tieto 

ja asiantuntijuus. Analyytikon työssä on tärkeä tietää, mistä tarvittavan tiedon löytää. 

Toisaalta koko organisaatiossa kaikki tuottavat tietoa, jota voidaan käyttää analytii-

kassa. Verohallinnossa hyödynnetään myös ulkopuolista tietoa ja sosiaalisia ver-

kostoja. Hiljaisesta tiedosta kiinnisaaminen on aina vaikeaa, eikä siihen ole osoittaa 

mitään varsinaista ratkaisumallia. Verohallinnossa koetaan kuitenkin, että hiljaista 

tietoa hyödynnetään ja heimomalli antaa mahdollisuuden sen parempaan hyödyn-

tämiseen.  

 

”(…) tää heimomalli periaattees antaa ainaki mahollisuudet myöskin ton hiljasen 

tiedon, paremmalle siirtämiselle. Just sen takii että jos siinä tehdään yhdessä, 

tiimimäisesti sitä työtä niin sillon jos se henkilö jolla sitä hiljast tietoo on niin on 

siinä mukana niin, välittyy jotenki sen tekemisen kautta. Muut näkee sen teke-

misen paljon paremmin. Kuin että aikasemmin se istu ja, huoneessaan ja kirjotti 

jotain raportteja (…)” 

 

Tieto on lähtökohtaisesti kaikille avointa ja myös keskeneräiset asiat pyritään pitä-

mään julkisina. Analyytikoilla on käytössään hyvät työvälineet ja tietokannat, joihin 
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heillä on laajat datan käyttöoikeudet. Varsinaista teknologista infrastruktuuria ei kui-

tenkaan käsitellä tässä gradussa.   

 

4.3  Heimomallin muutostarpeet tiedolla johtamisen näkökulmasta 

 

Tehdyistä haastatteluista nousi esiin myös selkeitä heimomallin muutostarpeita. 

Osa niistä tuli esiin ongelmien kautta ja osa suoraan haastateltavien omista kom-

menteista liittyen siihen, mihin he lähtisivät panostamaan heimomallissa, jotta se 

saataisiin toimimaan nykyistä paremmin. Nykyisistä ongelmista huolimatta heimo-

malli koettiin kaiken kaikkiaan mahdollisuutena tehokkaaseen toimintatapaan tie-

dolla johtamisen vahvistamiseksi. Heimomallin muutostarpeet on luokiteltu kolmen 

isomman kokonaisuuden alle, jotka ovat resurssit ja pysyvät moniosaajatiimit, pro-

sessit ja yhteistyö asiakkaan kanssa sekä heimomallin aito käyttöönotto.  

 

Resurssit & pysyvät moniosaajatiimit  

 

Resurssisuunnittelu tehdään vahvasti etukäteen ulottuen pitkälle tulevaisuuteen. 

Tällainen resurssisuunnittelu ei mene yksiin priorisointimallin kanssa, jolloin osa toi-

meksiannoista saattaa olla kiireellisiäkin, eikä sitä voida toteuttaa vasta usean kuu-

kauden kuluttua. Pitkän aikavälin suunnittelu ei myöskään tue ketteriä toimintamal-

leja.  

 

Resurssien riittävyys koetaan tällä hetkellä toiminnan pullonkaulaksi. Heimoissa on 

pulaa sekä kiinteästi heimoissa työskentelevistä analyytikoista että myös substans-

siosaajista, jotka toimivat heimoissa tietyllä työosuudella. Substanssiosaajien re-

surssien ei koeta menevän yksiin analyytikkoresurssien kanssa, eikä aina ymmär-

retä, että heimoille pitää antaa substanssiosaamista ongelman ratkaisemiseksi. 

Substanssiosaajiin liittyen heimon ratkaistavaksi saattaa myös tulla ongelma, johon 

ei löydy osaajapoolista sopivaa substanssiosaajaa.  

 

Joissakin heimoissa tiimin muodostaa yksi henkilö ja sitä ei koeta motivoivaksi. Liian 

vähäisten resurssien takia työ on edelleen ”tulipalojen sammuttelua”, josta oli tar-

koitus päästä pois heimomallin avulla. Joissakin heimoissa resursseja on riittävästi 
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toimeksiantojen toteuttamiseen, mutta isompien tavoitteiden saavuttamiseen ei ny-

kyresursseilla kuitenkaan pystytä.   

 

Heimomallin perustana toimivat moniosaajatiimit eivät myöskään täysin toteudu 

tässä mallissa. Verohallinnon heimomalli on rakennettu analyytikkojen ympärille, jol-

loin heimojen pysyvät tiimit muodostuvat vain analyytikoista, jotka edustavat yhtä 

osaamisaluetta. Substanssiosaajien resurssit on allokoitu tietyllä prosenttiosuudella 

heimoihin, jolloin he eivät ehkä ole käytettävissä toisten töiden takia juuri silloin kuin 

heitä tarvittaisiin heimoissa. Kun suuri osa organisaatiosta ei toimi heimoperiaatteen 

mukaisesti, tulee ketteryyden suhteen ongelmia. Samoin ilman pysyviä moniosaa-

jatiimejä ei saada aikaan heimomallin tarkoituksena olevaa tiimin yhteenkuulu-

vuutta, jolla pystytään paremmin vastaamaan annettuihin tavoitteisiin ja toisaalta 

kehittämään jotakin uutta.  

 

”(…) sit haetaan se osaaminen siihen tiimiin tai sitten muodostetaan se tiimi. 

Mutta se että ne ei oo, ku siin on se huono puoli on se ku ne ei oo pysyviä 

tiimejä, ja se on täs tämmöses tekemises ois ihan a ja o ku on haastavia ongel-

mia mitä me ratkotaan niin se ois se löytys se tiimi, muodostuis se tiimikoheesio. 

Jos ei sitä muodostu ni se on semmosta yksittäistä sit semmosta asiantuntija-

työtä ja sit joku kasaa sen tiimin kasaan ja niin pois päin. Se ei oo semmosta 

kestävää jatkuvaa se kehittäminen sen tietyn aiheen ympärillä (…)” 

 

Aito tiimiytyminen ei toistaiseksi ole toteutunut heimomallissa, johtuen ainakin osit-

tain myös siitä, että vain analyytikot toimivat pysyvästi heimoissa, jolloin moniosaa-

jatiimit eivät toteudu. Moniosaajatiimien avulla on tarkoitus saada laaja-alaisemmin 

tietämys, kokemus ja ammattitaito käyttöön, mikä on itseohjautuvien tiimien toimin-

nan perusta. Aidoissa pysyvissä moniosaajatiimeissä olisi analyytikoiden lisäksi 

muuta osaamista, jota ongelmien ratkaisussa ja tiedolla johtamisessa tarvitaan.  

 

”(…) mutta se et onko nää heimot hyvä ku ne on analyytikkojen ympärillä… 

Mutta se että Verohallintohan ei oo analytiikkakehittämisorganisaatio, vaan pi-

täs kehittää jotain muuta ku analytiikkaa ja mitä se on (…)” 
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”(…) saada mahollisimman pysyvii resurssei sitten tai jos ei oo pysyvä resurssi 

ni ainaki ois jonkinlainen osaajapoolimalli mis ois nimettyjä henkilöitä mistä sitte 

vois lainata yhteisesti sovistusti niin että ois lähitulevaisuudelle jo selkeesti mää-

ritellyt ne tekemiset ja mitä seuraavaks otetaan. Et tehään ne varaukset ajoissa 

sitte (…)” 

 

Prosessit ja yhteistyö asiakkaan kanssa  

 

Priorisoinnin ja tilausmenettelyn prosesseja tarvitsee vielä hioa. Tilausmenettelypro-

sessissa määritellään, kenellä on tilausoikeus, osapuolten vastuut ja se, mitä tapah-

tuu työtilauksen asettamisen jälkeen. Tilausmenettelyprosessi sisältää myös lomak-

keen, jossa määritellään tarvittavat lähtötiedot tilauksen tekoa varten. Tilausmenet-

telyä oli haastatteluhetkellä tarkennettu, mutta koettiin, että siinä on edelleen tar-

kentamista. Tarkempaa määrittelyä vaatisi vielä se, kenellä on oikeus tilata hei-

moilta töitä. Samoin tilausmenettelyyn liittyvän viestinnän sisältöä oli tarve täsmen-

tää.  

 

”(…) kaks semmosta, asiaa mitkä pitää laittaa kuntoon joista toinen on tilaus-

menettelyn, saaminen niin että sen kaikki ymmärtäis ja toimii tehokkaasti ja toi-

nen on se priorisointimenettely mikä pitää saada toimimaan tehokkaasti (…)” 

 

”(…) ei kuitenkaan oltu määritelty ihan loppuun asti ja niitä on joutunut, määrit-

telemään tässä sitten aika paljonkin alkaen vaikkapa siitä että, miten heimolta 

tilataan töitä tai kuka sieltä voi tilata töitä tai keneltä sieltä tilataan töitä ja niin 

edelleen (…)”  

 

Heimoille tulee lisäksi töitä ns. ohituskaistan kautta. Ohituskaistan töitä kutsutaan 

myös ad hoceiksi niiden kiireellisyyden takia, eikä niitä voi jättää hoitamatta. Näissä 

toimeksiantajina voivat olla esimerkiksi OECD tai ministeriöt. Vähäisten resurssien 

takia esimerkiksi yhden kuukauden aikana on tehty vain ohituskaistalta tulleita toi-

meksiantoja, jolloin kaikki muu työ on jäänyt odottamaan. Vaikka ohituskaistalta tu-

levat työt keskeyttävät kaiken muun, voidaan niistä Verohallinnon näkökulmasta 

myös oppia jotain uutta. Heimomallin tavoitteena on, että kun muut työt on pilkottu 
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riittävään pieniin osiin, eivät ohituskaistaltakaan tulevat kiireelliset toimeksiannot 

keskeytä koko prosessia pitkäksi aikaa. Töiden pilkkomisella voidaan jo valmiiksi 

saatu osa jättää odottamaan seuraavaa vaihetta.   

 

Heimomalliin liittyvien prosessien hiomiseksi tarvitaan tehostettua yhteistyötä asiak-

kaiden kanssa, jotta käytänteet saadaan toimiviksi ja molemmat osapuolet ovat tyy-

tyväisiä. Prosessien kirkastamiseksi tarvitaan vielä vastuiden määrittelyä. Yhteis-

työllä voidaan varmistaa myös molempien osapuolten toiveiden toteutuminen sekä 

yhteisen tavoitteen määrittely ja sen ymmärrys. Jos molemmat osapuolet kokevat, 

että heimomallia pitää muuttaa, sen muuttaminen on tässä kokeiluvaiheessa vielä 

helppoa. Yhteistyön ja ekosysteemiajattelun hengessä osapuolten pitää olla valmiit 

avoimeen keskusteluun.  

 

”(…) ku me mennään ens vuoteen ni kyl meil täytyy olla joku selkee scope mitä 

me tehdään ja mitä liiketoiminta ajattelee et me tehään, et me ollaan samaa 

mieltä siit asiasta (…)” 

 

Kun koko organisaatio ei toimi ketterän organisaation periaatteiden mukaisesti, tu-

lee väistämättä ongelmia. Ketterän organisaation toiminta-ajatuksen ja -mallin ol-

lessa uusi pitää viestintää olla todella paljon.  

 

”(…) ehkä se alkukankeus, johtui just siitä tästä, heimon, ketterän mallin ja sit-

ten, mun organisaation projektimallin yhteensovittamisesta myöskin (…) oike-

astaan lähti jo siitä että, mitkä on, tai mitä ne heimon työt on (…)” 

 

Heimomallin aito käyttöönotto  

 

Verohallinnossa toimii uuden taustalla ainakin joidenkin heimojen osalta edelleen 

vanha toimintamalli. Vanhan toimintamallin lisäksi uuden heimomallin aitoa toimin-

taa häiritsee vanhat työt. Ns. vanhat projektimuotoiset työt ovat jostain syystä veny-

neet aikataulussaan ja ne aiheuttavat ylimääräistä työtä, joka on pakko tehdä.  
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”(…) siellä on paljon semmosta projektimuotoista tekemistä, mitkä on.. erinäi-

sistä syistä aikataulut viivästyneet (…) Mutta joo, lähinnä tommosia vanhoja pro-

jektihäntiä sitten, mitkä yllättäen vielä työllistäneet (…)” 

 

Heimomallin käyttöönotossa on selvästi puutetta uskaltaa ottaa uusi toimintatapa 

käyttöön. Vanhan toimintamallin piirissä toimivat henkilöt ovat todenneet, etteivät 

totutut menettelyt enää toimi ja se on heidän mielestään askel taaksepäin. Heimojen 

koetaan vieneen kaikki resurssit, mutta ei ymmärretä, että samalla myös työt ovat 

siirtyneet heimoihin. Kun toimeksiannot menevät priorisointiprosessin läpi, pelätään 

myös, ettei omia asioita saa enää läpi entiseen tapaan, jolloin pääanalyytikot olivat 

yksiköiden omistuksessa.  

 

”(…) et pitäis se puhe mikä siellä ylätasolla, ylijohtajatasolla käydään että tää 

on hyväksytty, nää on ne heimot ja nää on ne liiketoiminnalliset alueet mitä ne 

lähtee ratkasee ni pitäs sit samalla ne puheet muuttaa teoiks. Niin se on jääny 

ihan puolitiehen (…)” 

 

On myös tullut esille, että heimomallin lisäksi toimii vanha toimintamalli, jossa sa-

maa kehittämistyötä tehdään heimoissa ja yksiköissä. Yksiköissä ei ole halua luo-

pua omasta tekemisestä ja lähteä kokeilemaan, millaisia tuloksia uudella toiminta-

mallilla saavutettaisiin. Luottamus ja aito usko uuden toimintamallin tuottavuuteen 

puuttuu.  

 

”(…) sit me tullaan sanomaan et no meil ois tämmönen muutama analyytikko 

mitkä vois auttaa näitä ni sit meil on 50 ihmistä ketä yritätä ratkoo niit samoi 

ongelmii ni sit ne kattoo vähän et no ei ehkä me tehään tää kuitenki ite täällä(…)” 

 

”(…) mikä se sitoutumisen aste on tähän heimotoimintaan näillä yksiköillä että 

alkaako ne koskaan edes täs näin (…)”  

 

Vanha tai muutoin rinnalla oleva toimintamalli pitäisi unohtaa ja ottaa heimomalli 

käyttöön. Toisaalta heimomallissa mukana oleville pitäisi selvästi antaa aikaa mallin 
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kehittämiseen ja työrauha heimomallin mukaisille oikeille työtehtäville. Heimolaisilla 

on selvästi vahva usko heimomallin tuomiin hyötyihin.  

 

”(…) vaikuttaa tosi hyvältä ja kaikki palikat on tavallaan valmiina, että nyt vaan 

sitten, pitäis päästä niiden toimeksiantojen kimppuun (…) että sais sen työrau-

han niille heimo-asioille (…)” 

 

”(…) oikeesti saatais keskittyä myöskin elikkä se, työ ei ois niin repaleista (…) 

saatais hetkeksi rauha ottaa muutama vähän isompi, työtehtävä haltuun ja läh-

teä oikeesti koeponnistamaan sitä heimomallia ja tekemään tiimissä sitä 

työtä(…)” 

 

”(…) mutta jos tää konsepti pitäis saada toimimaan niin nyt se käytännössä tar-

koittaa sitä että kun meillä on niin paljon muuta tekemisiä niin meillä ei oo sen 

konseptin kehittämiselle itse asiassa varaa, ei mitään koska kaikki muut työt on 

tärkeämpiä (…)” 

 

Heimomallin tuomiin hyötyihin uskotaan myös tiedolla johtamisen näkökulmasta. 

Kun analyytikot ovat järjestäytyneet heimoihin ja pystyvät paremmin hyödyntämään 

omaa ammattitaitoaan sekä toistensa osaamista, potentiaali päästä hyviin tuloksiin 

on suuri. Myöskin heimojen toiminnan perustuminen Verohallinnon strategiaan 

mahdollistaa paremman tiedolla johtamisen.  

 

”(…) kyl mä kokisin että tämmönen tiedolla johtamisen tukeminen ammattimai-

sen analytiikan avulla, ni kyl siel on ihan jäätävä potentiaali vielä saavuttamatta 

tai avaamatta. Ja heimolla haetaan nyt sitä et ensimmäisenä kysymyksenä täs 

pitäs esittää että kuinka hyvin meillä nyt Verohallinnossa oikeesti menee suh-

teessa liiketoiminnan tavotteet, ni näistä kysymyksistä lähtee. Ja jos niis on jo-

tain mätää ja johtuen nyt siitä et meillä on tietosuus heikko ni sillonha asialle 

pitää tehä jotain. Ni nythän tässä vähän ilmeisesti näitten heimojen avulla pyri-

tään tuomaan, mä nään näin tän asian (…)” 

 



83 
 

4.4 Tulosten pohdinta ja yhteenveto 

 

Tässä kappaleessa peilataan tutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin. Ensin 

pohditaan, miten luotu heimomalli heijastaa ketterän organisaation ominaispiirteitä 

ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Sen jälkeen pohditaan, miten heimomalli on vai-

kuttanut tiedolla johtamiseen. Lopuksi esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

ja pohditaan yleisesti heimomallin piirteiden tuomaa tukea tiedolla johtamiseen, mitä 

ei aikaisemmin ole tutkittu.   

 

Vaikka Verohallinto on julkishallinnon organisaatio, joita pidetään usein jäykkinä, 

myös sillä on tarvetta toimia ketterästi. Kuten McKinsey & Companyn (2019) rapor-

tissa todetaan, muutos kohti ketterää organisaatiota lähtee arvon määrityksestä ja 

sen linkittämisestä strategiaan (Brosseau et al. 2019, 5). Verohallinnon heimot 

edustavatkin strategiassa määriteltyjä painopisteitä ja niiden toimeksiannot pitäisi 

olla strategisesti tärkeitä ja priorisoida laadittujen kriteerien mukaisesti.  

 

Siirtyminen ketterään toimintatapaan ja ennen kaikkea ajattelumalliin ei kuitenkaan 

tapahdu itsekseen eikä helposti. Ketteryys lähtee ennen kaikkea johdon ajatteluta-

van muutoksesta, mutta ketterän organisaation toimintamallin toteutumiseksi tarvi-

taan sen lisäksi tiettyjä organisaation ominaisuuksia tai toimintoja.  

 

Seuraavaksi pohditaan aikaisempiin tutkimuksiin perustuen, miten ja miksi heimo-

malli pääosin toteutuu, mitkä ovat suurimpia esteitä ketteryydelle ja heimomallin to-

teutumiselle, ja mitä se käytännössä merkitsee tiedolla johtamisen näkökulmasta. 

Saatuja tutkimustuloksia pohditaan erityisesti Denningin (2016b) ja Paasivaaran et 

al. (2013) tutkimusten sekä McKinseyn mallien (Aghina et al. 2017; Brosseau et al. 

2019) kautta, joista ensimmäistä käytettiin tehdyn tutkimuksen viitekehyksessä.  

 

Verohallinnon heimomallilla on ylimmän johdon vahva tuki. Lähtökohtaisesti Vero-

hallinnon heimomallissa toteutuvat hyvin Denningin (2016b) listaamat ketteryyden 

periaatteet, jolloin tiimi toimii itsenäisesti ilman organisaation johdon puuttumista toi-

meksiantoihin ja käy yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet läpi sekä raportoi tulok-
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sista suoraan asiakkaalle. Heimomallin tiimit toimivat hyvin itseohjautuvasti päät-

täen itse toimintatavastaan ja arvioiden työhön tarvittavan ajan. Tiimien tavoitteena 

on mitata ja arvioida omaa toimintaansa sekä muuttaa suuntaa tarvittaessa tavoit-

teenaan jatkuva parantaminen. Tämä tosin vaihtelee vielä eri heimojen välillä, joh-

tuen niiden toiminnan erilaisista valmiusasteista. Verohallinnossa koetaan, että or-

ganisaation johto on pyrkinyt poistamaan esteitä heimomallin toiminnalta, joskin 

joissakin tapauksissa se voisi tapahtua vielä voimakkaammin. (Denning 2016b, 4) 

 

Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on tullut esille, siirtyminen ketterään toimin-

tatapaan ei ole helppoa varsinkaan isoissa organisaatioissa. Ketterän toimintatavan 

toteutumiseksi muutoksia tarvitaan organisaation rakenteisiin, prosesseihin ja ihmi-

siin, eikä ketterä toimintatapa toteudu, jos vain osa organisaatiosta toimii ketterästi. 

Tämä näkyy mm. resursoinnissa, joka on usein isoissa organisaatioissa haasteelli-

sempaa, kun prosessiin pitää kytkeä mukaan useampi kehittämistiimi ja organisaa-

tioyksikkö. Lähdettäessä muuttamaan toimintaa kohti ketteryyttä, organisaatio tar-

vitsee uudenlaisen ajattelutavan ja kulttuurin, jotta ketterä ajattelutapa voi toteutua. 

Sen toteuttamiseksi tarvitaan sisäisiä verkostoja ja tehostettua viestintää ekosys-

teemiajattelun luomiseksi. (Brosseau et al. 2019, 2; Paasivaara et al. 2013, 134-

135)   

 

On tiedossa, että missään vaiheessa koko Verohallinnon organisaatio ei pysty toi-

mimaan ketteryyteen perustuen. Heimojen kanssa liitoksissa olevien organisaatio-

yksikköjen pitäisi kuitenkin vähintäänkin tukea ketteryyttä eli omata ketterä ajattelu-

tapa, ellei jopa itsekin siirtyä ketterään malliin. Nyt ongelmia tulee yhteistyössä tois-

ten yksiköiden kanssa, mikä heijastuu paitsi heimomallin aidossa käyttöönotossa 

myös resursoinnissa. Joustava resursointi olisi myös helpompi toteuttaa, jos subs-

tanssiosaajat, jotka ovat heimoissa ikään kuin lainassa, työskentelisivät itsekin ket-

terää toimintatapaa noudattavassa yksikössä. Se helpottaisi muutakin yhteistyötä 

eri yksiköiden ja toimintojen kesken, mikä on ketterälle organisaatiolle tärkeää.  

 

Toki vielä parempi olisi, jos tarvittava asiantuntijuus olisi kiinteästi osana heimomal-

lia, kuten yleisesti muiden organisaatioiden heimoissa on (Fernandes 2017). Itse-
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ohjautuvat tiimit ovat moniosaajatiimejä, jotka toimivat autonomisesti läpi organisaa-

tiorajojen tavoitteenaan lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Itseohjautuvissa tii-

meissä on myös kaikki tarvittava tieto, osaaminen ja valta toimia yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. (Denning 2016b, 4-6) Nyt aitojen moniosaajatiimien puuttuminen 

hidastaa tekemistä eli toisin sanoen estää ketterän toimintatavan toteutumisen. Sa-

moin koska substanssiosaaja ei aina pysty irtautumaan muista töistä tarvittavalla 

hetkellä, ei synny aitoa tiimiytymistä, ja pitkän aikavälin kehittämistyö jää toteutu-

matta.  

 

Itseohjautuvat tiimit perustuvat vakaalle ekosysteemille, jossa tiimit pääsevät hyö-

dyntämään yhteistyötä ja asiantuntijuutta läpi organisaation ja koko tiimin toiminta 

on läpinäkyvää. Ekosysteemiajatteluun perustuen organisaatiossa on myös elinvoi-

maisia tieto- ja käytäntöyhteisöjä. Tiimien verkosto hyödyntää paitsi sisäistä myös 

ulkoista ekosysteemiä ja luo aktiivisia kumppanuuksia. Ketterät organisaatiot toteut-

tavat nopeita päätös- ja oppimissyklejä, jotta voidaan vastata muuttuvan toimin-

taympäristön asettamiin vaatimuksiin. Tämä mahdollistaa organisaation kyvyn inno-

voida ja toimia ketterästi. Ketteryyden mukaisesti suunnittelussa, budjetoinnissa ja 

katselmoinneissa on siirrytty lyhyempiin neljännesvuosittaisiin sykleihin. (Aghina et 

al. 2017, 9-10, 12) Myös aito yhteistyö asiakkaiden kanssa on ketterän organisaa-

tion perusta, jolloin organisaatio sopeuttaa kaiken toimintansa asiakkaan tarpeiden 

mukaan (Denning 2016b, 5). 

 

Verohallinnon heimomallin toteutumista hidastaa laajemman sisäisen ekosysteemin 

puuttuminen. Ekosysteemiajattelua toki on jo, kun yhteistyötä tehdään asiakkaiden 

kanssa ja muiden yksiköiden suhtautuminen heimomalliin on pääosin positiivista. 

Heimomallia ei kuitenkaan ole täysin omaksuttu kaikkien yksiköiden toimesta, vaan 

heimoille tarkoitettuja asioita tehdään muualla. Selkeä asiakkaiden tuki heimomal-

lille on vielä vaiheessa. Kuten tutkimustuloksistakin tuli esiin, heimomallissa tarvi-

taan vielä tiivistettyä asiakasyhteistyötä. Mallin kehittämiseksi ja myymiseksi orga-

nisaation sisällä heimomallin toimintatavan pitäisi perustua asiakkaiden tarpeisiin. 

Tällöin myös heimomalliin liittyvät tavoitteet, prosessit, järjestelmät ja käytännöt saa-

daan toimiviksi. Ekosysteemiajattelun ja aidon asiakaslähtöisyyden kautta voitaisiin 
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myös taata parhaan mahdollisen yhteistyön toteutuminen ja asiantuntijaresurssin 

saatavuus.  

 

Heimot pyrkivät toiminnassaan sprinttimäiseen toimintaan, joka tukee nopeita pää-

tös- ja oppimissyklejä, vahvistaen innovointikykyä ja ketterää toimintaa. Toisaalta 

Verohallinnon perustoiminta perustuu vielä vanhanaikaiseen vuositason suunnitte-

lutapaan, joka ei ole ketterä. Esimerkiksi heimojen resursointi tapahtuu vuodeksi 

eteenpäin, jolloin suunnitteluajankohtana ei voida tietää tarkkoja resurssi- tai osaa-

mistarpeita. Tämä tulikin tutkimuksessa esiin heimomallin toimivuutta estävänä piir-

teenä.    

 

Tieto- ja käytäntöyhteisöjen luominen heimomallin piiriin on vielä kesken, koska hei-

momalli on kokeiluvaiheessa. Toisaalta, jos tieto- tai osaamisyhteisöjä luotaisiin ak-

tiivisesti jo nyt, se voisi lisätä kiinnostusta heimomallia kohtaan, viedä heimomal-

liajattelua eteenpäin koko organisaatiossa ja tukea sen aitoa käyttöönottoa. Samoin 

tiimien verkosto voisi hyödyntää näitä yhteisöjä ja tukea omalta osaltaan sisäisen 

ekosysteemin kehittymistä, varsinkin jos substanssiosaajia ei voida tai haluta resur-

soida kiinteästi osaksi heimoja.  

 

Seuraavaksi pohditaan heimomallin ja tiedolla johtamisen yhteyttä ja sitä, mitä muu-

toksia heimomallilla on saatu aikaan tiedolla johtamisessa. Tutkimuksessa tarkas-

teltiin tiedolla johtamista Skyrme & Amidonin (1997) määrittelemien kriittisten me-

nestystekijöiden kautta, joiden kautta tieto saadaan organisaation hyödynnettäväksi 

ja mahdollistamaan tiedolla johtaminen. Tämän näkökulman lisäksi saatuja tiedolla 

johtamiseen liittyviä tutkimustuloksia tarkastellaan Cohenin (2012) prosessin ja Da-

venport et al. (2001) mallin näkökulmista.   

 

Julkishallinnonkin puolella on huomattu tiedolla johtamisen tärkeys. Se nähdään lu-

paavana keinona julkisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

Samoin julkishallinnon organisaatioiden odotetaan toimivan ketterämmin ja siirtyvän 

palvelutuotannossa proaktiiviseen ja tosiaikaista dataa hyödyntävään johtamiseen. 

(Jalonen 2015, 40-41) Tämän vuoksi Verohallintokin haluaa heimomallin avulla toi-
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mia ketterämmin ja vahvistaa kykyään vastata tietoyhteiskunnan muutosten muka-

naan tuomiin haasteisiin. Ketteryyden avulla voidaan hyödyntää myös kokeilukult-

tuuria. Heimomallin kautta Verohallinnossa on lähdetty vahvistamaan tiedolla johta-

mista, joka nähdään erittäin tärkeänä. 

 

Tiedolla johtamisen on tarkoitus saada aikaan kestävää liiketoimintaetua, parantaa 

tuottavuutta ja minimoida riskejä. Cohenin (2012) mukaan tiedolla johtaminen koos-

tuu kolmesta elementistä, jotka ovat analytiikka, päätöksenteko ja ongelmanrat-

kaisu. Tiedolla johtaminen lähtee liikkeelle tiedon tehokkaasta analysoinnista, joka 

mahdollistaa päätöksenteon ja johtaa ongelmanratkaisuun. Ennen prosessia on kui-

tenkin tiedostettava ongelma, syy siihen ja kuinka se voidaan ratkaista. (Cohen 

2012, 286-287) Verohallinnon heimomalli kattaa tästä prosessista ensimmäisen vai-

heen eli analytiikan. Päätöksenteko on heimomallin ulkopuolella eli siihen ei sinäl-

lään voida mallilla vaikuttaa, vaikka mallin avulla tuotetaankin analysoitua tietoa 

päätöksenteon tueksi. Samoin malli ei suoraan vaikuta tehtyjen päätösten ja tulos-

ten analysointiin.   

 

Verohallinto on rakentanut heimomallin analytiikkaorganisaation ympärille, sillä ana-

lyytikot nähdään Verohallinnossa erittäin tärkeinä toimijoina. Heimomallilla on sel-

västi pystytty tuomaan koko organisaatiossa esille analytiikan tärkeyttä, ja analyyti-

kot kokevat, että heidän työtään arvostetaan. Kuten Markkula & Syväniemi (2015, 

72), Karanth ja Mahesh (2015, 263) ja Davenport et al. (2001, 117) ovat tutkimuk-

sissaan tuoneet esille, yhä useampi organisaatio ymmärtää data-analytiikan merki-

tyksen tiedolla johtamisessa ja nostaa sen osaksi kilpailustrategiaansa.  

 

Heimomallilla on pystytty vastaamaan Skyrme & Amidonin (1997, 33) määrittämiin 

vaatimuksiin, joilla tieto saadaan organisaation hyödynnettäväksi ja edelleen edes-

auttamaan tiedolla johtamista. Varsinaisen päätöksenteon sekä päätösten ja tulos-

ten analysoinnin jäädessä tämän heimomallin ulkopuolelle ei luodulla mallilla kui-

tenkaan voida varmistaa, että analysoitujen tulosten perusteella tehdään päätöksiä. 

Tämän heimomallin heikkoutena onkin, ettei se kata Davenport et al. (2001) tiedon 

hyödyntämisen mallista kuin kaksi ensimmäistä vaihetta eli sisällön ja muutokset. 
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Viimeinen eli tulokset-vaihe jää mallin ulkopuolelle ja juuri tämä vaihe on se, joka 

tuo arvoa koko prosessille. (Davenport et al. 2001, 120, 132)  

 

Kuten jo edellä mainittiin, päätöksentekijät eivät kuulu Verohallinnon heimomalliin, 

vaan päätös tehdään mallin ulkopuolella. Heimomallissa koko ongelmanmäärittely-

prosessi lähtee liikkeelle toimeksiannon tarkemmasta määrittelystä, jossa analyyti-

kot varmistavat asiakkaan tavoitteet, odotukset ja aikataulun. Tämä on myös Da-

venport et al. (2001) mukaan tärkeä analyyttisen prosessin vaihe. Vaikka heimomalli 

ei kata päätöksentekovaihetta, voidaan sanoa, että analyytikot tukevat päätöksen-

tekoa myös käymällä analysoidun tiedon läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Siten taa-

taan ymmärrys saadusta tuloksesta sekä sen mahdollisista rajoitteista. Kuten tutki-

muksetkin osoittavat, varsinainen päätöksentekoprosessi on vaihe, johon vaikuttaa 

useampi asia. Päätös on aina lopulta jonkun ihmisen tekemä ja se ei välttämättä 

perustu analysoituun tietoon. (Davenport et al. 2001, 130-131)   

 

Verohallinnossa on voimakas tahto tiedolla johtamiseen, josta tämä analyytikoiden 

ympärille luotu heimomalli on yksi osoitus. Organisaation johto toimii esimerkkinä 

pyrkien omassa toiminnassaan vahvistamaan tiedolla johtamista, joten siltäkin osin 

Verohallinnossa ollaan menossa enemmän kohti tiedolla johtamisen kulttuuria. Tie-

don johtamisen ja tiedolla johtamisen kulttuureilla voidaan luoda toimintaympäristö, 

jossa päätökset perustuvat yhä enemmän analysoituun tietoon. Ilman tiedon johta-

misen (Skyrme & Amidon 1997, 33) ja tiedolla johtamisen kulttuuria (Davenport et 

al. 2001, 134), jotka molemmat lähtevät ylemmän johdon esimerkistä, tiedolla joh-

taminen jää vain käsitteeksi tai puheeksi ilman tekoja.  

    

Ketterä organisaatio perustuu itseohjautuviin tiimien verkostoon, joka toimii nopean 

oppimisen ja nopeiden päätöksentekojen sykleissä. Suurten päätösten sijaan teh-

dään pienempiä päätöksiä nopeiden syklien välissä, testataan ne käytännössä ja 

tehdään tarpeelliset muutokset seuraavaa iterointikierrosta varten. Pyrkimällä nope-

ampaan uusien asioiden kokeilemiseen voidaan vähentää jatkuvasti muuttuvan toi-

mintaympäristön tuomia riskejä. Jotta ketterät organisaatiot pystyvät toimimaan 

edellä mainitulla tavalla nopeissa sykleissä, pitää tiedon olla läpinäkyvää. Se mah-

dollistaa myös tiimien pääsyn nopeasti ja helposti käsiksi tarvitsemaansa tietoon 
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sekä sen jakamisen edelleen muille hyödynnettäväksi. (Aghina et al. 2017, 3, 12-

14) 

 

Kuten jo ketteryyden pohdinnan yhteydessä tuli esille, heimomalli perustuu edellä 

mainituille itseohjautuville tiimeille. Myös Verohallinnossa kokeilukulttuuri on otettu 

yhdeksi kehittämiskohteeksi. Kaikki tieto on organisaatiossa lähtökohtaisesti 

avointa ja keskeneräisetkin asiat pidetään avoimina. Tehdyn tutkimuksen mukaan 

analyytikot kokivat, että heillä on riittävä pääsy tietoon ja heimomallin kautta tiedon 

jakaminen muille on lisääntynyt. Heimomallilla pyritään muutoinkin vahvistamaan 

toiminnan läpinäkyvyyttä, joka näkyy mm. resursoinnin prosessissa ja ongelmien 

priorisoinnissa ja backlog-listan käytössä. Eli siten voidaan sanoa, että Verohallin-

non heimomalli tukee tiedon läpinäkyvyyttä.  

 

Kokeilukulttuuria voidaan heimomallin sisällä hyödyntää tiimien sprinttimäisen toi-

minnan kautta, siltä osin kuin sprinttimäisyys toteutuu. Koko organisaation kokeilu-

kulttuuria ei yksittäisen heimomallin kautta voida luoda, mutta heimot voivat toimia 

kokeilukulttuurin esimerkkinä. Nopeisiin päätöksiin ja kokeilukulttuuriin perustuen 

heimot voivat tuottaa analysoitua tietoa tiedolla johtamisen perustaksi, mutta varsi-

naiset päätökset analysoidun tiedon perusteella tehdään heimojen asiakkaiden toi-

mesta heimomallin ulkopuolella.  

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Verohallinnon heimomalli on vahvistanut monella 

tavoin tiedolla johtamista. Heimojen olemassaolo ja koko toiminta perustuu strate-

giaan, ja heimot tuottavat tietoa priorisoitujen ja strategisesti tärkeiden ongelmien 

ratkaisemiksi. Tiedon tuottamista tukevat erityisesti tehokkaampi tiedon jakaminen, 

tiedon läpinäkyvyys ja varmistettu asiantuntijaresurssin saatavuus sekä yhteiset tilat 

ja palaverit. Heimomallin kokonaisuus vahvistaa tiedon hyödyntämistä, kun tiedon 

tuottaminen tehdään strategiaan perustuen ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tällä 

heimomallilla ei tosin voida varmistaa, että päätös lopulta tehdään tuotetun tiedon 

perusteella, sillä päätökset tehdään heimomallin ulkopuolella. Heimomalli on kuiten-

kin Verohallinnon keino vahvistaa tiedolla johtamista ja tuoda esille tiedolla johtami-

sen tärkeyttä. 
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Lopuksi vedetään vielä yleisesti yhteen tutkimuksen tulokset, eli käydään läpi, miten 

heimomallilla voidaan tukea tiedolla johtamista. Toisin sanoen esitellään heimomal-

lin piirteet, jotka tukevat tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liitettyjä menestys-

tekijöitä. Tulosten pohdinta perustuu aiemmin taulukossa 2 (sivu 55) esitettyyn ai-

neiston analyysissä tehtyyn luokitteluun.   

 

Heimomallin useat ketterän organisaation ominaispiirteet tukevat tiedon tuottamista 

ja hyödyntämistä. Näitä tutkimustuloksissa esille tulleita piirteitä ovat mm. toiminnan 

linkitys strategiaan, yhteinen tavoitetila ja visio, asiakaslähtöisyys, tiimien valtaista-

minen, itseohjautuvuus, jaettu johtajuus, tiedon johtamiseen liittyvät toimenpiteet, 

aktiivinen yhteistyö, työskentelytilat, jatkuva oppiminen ja kehittäminen, kokeilukult-

tuuri, yhteisömäisyys, läpinäkyvyys ja päätöksentekoon liittyvät prosessit. Tutkimus-

tuloksia peilataan tutkimuksen viitekehyksessä käytettyihin teorioihin, jotka käsitel-

tiin alatutkimuskysymysten yhteydessä.   

 

Heimojen toiminta tukee liiketoimintastrategiaa, jolloin asiakaslähtöisyys on heimo-

jen menestyksekkään ja tulosta tuottavan toiminnan perusta. Heimojen tavoitteet 

perustuvat myös strategiasta johdettuun yhteiseen tavoitetilaan ja visioon. Heimojen 

lisäksi muu organisaatio tai heimojen kanssa yhteistyössä toimivat yksiköt toimivat 

ketterän toimintamallin mukaisesti tai vähintäänkin ketteryyttä tukien. Heimoihin liit-

tyvät prosessit ovat ketteriä ja roolit selkeitä, jolloin organisaation rakenne tukee 

tiedolla johtamista. Heimojen tiimit ovat itseohjautuvia, toimien arvon luomiseksi asi-

akkaalle. 

 

Organisaation johto toimii esimerkkinä tiedon johtamisessa. Organisaatiossa on ym-

märretty tiedon merkitys ja luotu vahva tietokulttuuri, jota tukevat erilaiset tietämyk-

sen ja toiminnan yhteisöt, kuten esimerkiksi killat. Tiimit toimivat autonomisesti, jae-

tun johtajuuden ja yrittäjämäisyyden periaatteella, jolloin kaikki tuottavat tietoa. Tie-

don jakamista ja luomista tukee ekosysteemiajattelu ja yhteistyö läpi organisaation. 

Tiimit on valtaistettu, ja toiminta ja päätöksenteko tapahtuu tiimitasolla. Heimoille on 

luotu yhteiset fyysiset ja virtuaaliset työtilat, joiden kautta tiedon jakaminen ja luomi-

nen on helppoa. Heimojen toiminnan ja siihen liittyvien prosessien lisäksi kaikki tieto 
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on läpinäkyvää. Tiimit toimivat verkostomaisesti ja hyödyntävät sekä sisäisiä että 

ulkoisia sidosryhmiä.  

 

Heimomalli perustuu nopeisiin iterointikierroksiin ja kokeiluihin. Tiimien ja heimoston 

palaverit tukevat jatkuvaa oppimista, arviointia ja kehittämistä. Myös heimojen yh-

teiset tilat mahdollistavat toisilta oppimisen. Nopeat kokeilut johtavat edelleen no-

peisiin ja jatkuvaan päätöksentekoon. Organisaation koko tietoprosessi on luotu tu-

kemaan asiakasyhteistyötä, jolloin tarvittava tieto voidaan helposti määritellä. Stan-

dardoidut työtavat ja yhteisömäisyys takaavat tiedon saatavuuden, sillä tiedon läh-

teet ovat selvästi tiedossa ja tieto on helposti saatavilla.  

 

Kuviossa 14 on yhteenvetona tässä tutkimuksessa esille tulleet heimomallin piirteet, 

jotka tukevat tiedolla johtamista.   

 

 

KUVIO 14. Tiedolla johtamista tukevat heimomallin ominaispiirteet  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tässä luvussa vastataan asetettuihin kolmeen alatutkimuskysymyksen sekä pää-

tutkimuskysymykseen, esitetään käytännön suosituksia ja pohditaan tutkimuksen 

tulosten yleistettävyyttä sekä tutkimuksen rajoituksia. Lopuksi esitetään mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita.  

 

5.1 Johtopäätökset ja käytännön suositukset 

 
 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten heimomallilla voidaan tukea 

tiedolla johtamista. Lisäksi tarkoitus oli kolmen alatutkimuskysymyksen avulla sel-

vittää, miten case-yrityksen eli Verohallinnon heimomallissa toteutuu kehittämiskoh-

teiksi otetut ketterän organisaation ominaispiirteet, mitkä ovat heimomallin tuomat 

muutokset tiedolla johtamiseen ja mitä Verohallinnon heimomallissa vielä pitää 

muuttaa, jotta sen avulla saadaan entisestään vahvistettua tiedolla johtamista. Seu-

raavaksi vastataan ensin asetettuihin alatutkimuskysymyksiin ja lopuksi vastataan 

päätutkimuskysymykseen.   

 

Miten kehityskohteiksi otetut ketterän organisaation ominaispiirteet toteutuvat Vero-

hallinnon heimomallissa?  

 

Verohallinnon heimomallissa on keskitytty tiettyihin McKinseyn luoman ketterän or-

ganisaation mallin peruspilareihin (strategia, rakenteet, prosessit ja ihmiset) sekä 

näiden ominaispiirteisiin. Siirtyminen ketterään toimintatapaan vaatii aina muutoksia 

organisaation rakenteisiin, prosesseihin ja ihmisiin, eikä siirtyminen ole helppoa var-

sinkaan isoissa organisaatioissa. Ketterä toimintatapa ei myöskään voi toteutua, jos 

vain osa organisaatiosta toimii ketterästi, mikä näkyy myös Verohallinnon heimo-

mallin toiminnassa. Vaikka on tiedossa, että koko organisaatio ei missään vai-

heessa pysty toimimaan ketteryyteen perustuen, heimomallin toteutuminen vaatii 

ketteryyttä siihen liitoksissa olevilta yksiköiltä. Tällöin voidaan vahvistaa yhteistyötä 

ja ekosysteemiajattelua läpi organisaation ja varmistaa heimojen tuloksellinen toi-

minta.  
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Strategiaan liittyvät ominaispiirteet toteutuvat heimomallissa monipuolisesti, sillä 

heimojen toiminta on onnistuttu kytkemään vahvasti Verohallinnon strategiaan. Hei-

mojen toiminta on fokusoitu strategisesti tärkeiden ja priorisoitujen ongelmien rat-

kaisuun. Sen sijaan rakenteisiin liittyvissä ominaispiirteissä löytyy kehittämiskoh-

teita, ja rakenteissa heijastuukin selvästi organisaation perinteinen hierarkkinen toi-

mintatapa ja pitkän aikavälin suunnittelu. Yhteistyötä eri yksikköjen välillä pitää vielä 

vahvistaa, ja resursointi tapahtuu liian etupainotteisesti, jotta heimojen toiminta voisi 

perustua aitoon tarvepohjaisuuteen. Tarvepohjaisen toiminnan tukemiseksi on kui-

tenkin luotu selkeä perusresursoinnin suunnitelma, ja heimoilla on käytössään asi-

antuntijaresurssi. Rakenteiden toimivuutta parantaa myös heimojen yhteiset fyysi-

set ja virtuaaliset tilat.  

 

Vaikka prosesseissakin on vielä hiottavaa, jotta ketteryyttä ja kokeilukulttuuria saa-

daan vahvistettua, heimomallin ympärille on onnistuttu luomaan mallia tukevia pro-

sesseja. Luotujen prosessien avulla on pystytty parantamaan toiminnan asiakasläh-

töisyyttä, joustavuutta ja läpinäkyvyyttä. Ihmisiin liittyvän peruspilarin ominaispiirtei-

den vahvistaminen on luonnollisesti vielä mallin mukaisesti kokeiluvaiheessa, ja nii-

den toteutumista heijastaa myös heimojen eriasteinen toimintavalmius. Osa hei-

moista on toimintatavoissa jo pidemmällä, mutta osa vasta käynnistää toimintaansa. 

Jo toiminnassa olevissa heimoissa ihmiskeskeinen johtajuus ja itseohjautuvuus 

ovat selkeästi kehittyneet.   

 

Mitkä ovat heimomallin tuomat muutokset tiedolla johtamiseen?  

 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, mitkä ovat heimomallin tuomat 

muutokset tiedolla johtamiseen eli miten ketterän organisaation peruspilarit (strate-

gia, rakenteet, prosessit ja ihmiset) ja niihin liitettävät ominaispiirteet tukevat tiedon 

tuottamista ja hyödyntämistä. 

 

Kukin ketterän organisaation peruspilari vaikuttaa useampaan tiedolla johtamisen 

menestystekijään. Verohallinnon ketterän organisaation strategiaan liittyvät omi-

naispiirteet tukevat vahvasti tiedon tuottamista, sillä heimot tuottavat tietoa strategi-
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assa määriteltyyn tavoitetilaan pääsemiseksi sekä vision saavuttamiseksi. Asiakas-

lähtöisen toiminnan mukaisesti tarvittava tieto määritellään yhdessä asiakkaan 

kanssa, jolloin voidaan varmistaa tiedon linkitys liiketoimintaan. Strategiaan perus-

tuen heimojen tehtävä on seurata toimintaympäristön muutoksia ja reagoida niihin, 

jotta tietoa voidaan hyödyntää paremmin. Myös koko heimojen toiminta perustuu 

strategiaan, jolloin ne tukevat tiedon hyödyntämistä tuottamalla tietoa päätöksen-

teon tueksi.  

 

Heimomallin rakenteisiin liittyvistä ominaispiirteistä tiedon tuottamista ja vision saa-

vuttamista tukevat strategiaan perustuvat tarvepohjaiset tiimirakenteet ja asiantun-

tiaresurssien saatavuus. Verohallinnon heimojen rakenteet perustuvat selkeille, ma-

talille rakenteille sekä selkeille rooleille ja vastuille. Heimojen hallinnointi tapahtuu 

toiminnan tasolla, mikä puolestaan tukee tietoa luovaa ja jakavaa kulttuuria. Vero-

hallinnossa on osoitettu heimoille yhtenäiset avoimet fyysiset ja virtuaaliset tilat, 

mikä mahdollistaa paremman tiedon luomisen ja jakamisen. Tiedon luomisen ja ja-

kamisen sekä varmistetun asiantuntijaresurssien käytön myötä tiedon tuottaminen-

kin on helpottunut.  

 

Heimomallin rakenteista tiedon hyödyntämistä tukee autonomisuus ja valtaistami-

nen. Verohallinnon heimomallilla pyritään kaiken kaikkiaan tukemaan tietoon perus-

tuvaa päätöksentekoa vahvistamalla tiedon johtamisen kulttuuria. Heimomallin mu-

kaisesti tiedolla johtaminen on kaikkien tehtävä, jota tukevat myös erilaiset tietoon 

liittyvät roolit sekä tietämyksen ja analyytikoiden työn arvostaminen.  

 

Ketterän organisaation prosesseihin liittyvät ominaispiirteet tukevat tiedon tuotta-

mista nopeiden kokeilujen ja kokeilukulttuurin avulla. Verohallinnon heimoilla on so-

vitut palaverikäytännöt ja toiminnassa pyritään sprinttimäisyyteen, mikä mahdollis-

taa toiminnan sujuvuuden ja heimon oman toiminnan jatkuvan kehittämisen. Lisäksi 

priorisointiprosessi ja backlog-listan käyttö mahdollistavat tiedon tuottamisen jatku-

vuuden. Tieto on läpinäkyvää, mikä tukee tietoa luovaa ja jakavaa kulttuuria ja tie-

don tehokkaampaa tuottamista. Systemaattinen heimomallin tietoprosessi puoles-

taan vahvistaa asiakkaan roolia tarvittavan tiedon määrittelyssä, jolloin varmistetaan 

tuotettavan tiedon oikeanlaisuus.   
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Prosessien mukaisesti heimoilla on kaikki tarvittava tieto käytössään ja se on lä-

pinäkyvää, mikä tukee tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Päätöksenteossa 

hyödynnetään hiljaista sekä myös organisaation ulkopuolista tietoa. Heimoissa 

omaan toimintaan liittyvä päätöksenteko perustuu nopeisiin kokeiluihin, jolloin se on 

nopeaa, tehokasta sekä jatkuvaa ja mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Saadut tulok-

set esitellään asiakkaalle, millä pyritään heimomallin osalta tukemaan tiedon hyö-

dyntämistä päätöksenteossa. Erilaisten mittareiden käyttöönotolla voidaan myö-

hemmässä vaiheessa vahvistaa tiedon hyödyntämistä.  

 

Ketterän organisaation ihmisiin liittyvät ominaispiirteet tukevat tiedon tuottamista ja-

ettuun johtajuuteen perustuen, mikä vahvistaa tietoa luovaa ja jakavaa kulttuuria. 

Myös Verohallinnon heimojen yhtenäinen yhteisö, jossa tietoa jaetaan avoimesti, 

tukee tiedon luomisen ja jakamisen kulttuuria. Vahva tiedon luomisen ja jakamisen 

kulttuuri puolestaan luo pohjan kaikkien toimesta tapahtuvalle tiedon tuottamiselle. 

Palaverit sekä avoimet toimintatavat ja -tilat tukevat tiedon yhteistä tuottamista ja 

hyödyntämistä. Verohallinnonkin heimomallissa toiminta perustuu itseohjautuvuu-

teen ja yrittäjämäisyyteen, ja heimolaiset on valtaistettu tekemään tietoon perustu-

via päätöksiä. Tiedon hyödyntämistä vahvistetaan edelleen tukemalla heimolaisten 

kehittymistä ja jatkuvaa oppimista erityisesti toisilta oppimisen kautta.   

 

Mitä toimenpiteitä heimomallissa tarvitaan, jotta tiedolla johtamista saadaan vahvis-

tettua? 

 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, mitä toimenpiteitä heimomal-

lissa tarvitaan, jotta tiedolla johtamista saadaan vahvistettua. Tutkimuksesta nousi 

esiin kolme päämuutostarvetta, jotka olivat resurssit ja pysyvät moniosaajatiimit, 

prosessit ja yhteistyö asiakkaan kanssa sekä heimomallin aito käyttöönotto.  

 

Tiedolla johtamisen vahvistamiseksi resursseihin ja pysyviin moniosaajatiimeihin pi-

tää panostaa, jotta heimoihin saadaan oikeasti itseohjautuvia moniosaajatiimejä, 

joilla on valta ja vastuu tehdä omaan toimintaansa liittyviä päätöksiä. Pysyvien mo-

niosaajatiimien avulla voidaan vahvistaa erityisesti tiedon tuottamista, kun heimoilla 
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on kaikki niiden tehokkaaseen toimintaan tarvittava osaaminen ja tieto. Substanssi-

osaajan tärkeä resurssi on heimon toiminnan kannalta olennaista. Heimot pystyvät 

ratkaisemaan ongelmat tehokkaammin ja lyhemmällä aikataululla ja sitä kautta tuot-

tamaan nopeammin tietoa päätöksenteon tueksi. 

 

Tiedon tuottamista ja tiedon hyödyntämistä voidaan vahvistaa hiomalla kuntoon pro-

sessit, kuten esimerkiksi resursointi. Toimivat prosessit varmistavat tiedon tehok-

kaan tuottamisen, kun saatavilla on paras mahdollinen tieto ongelman ratkaise-

miseksi. Toimivat prosessit nopeuttavat heimojen toimintaa, kun työhön ei tule kat-

koksia. Samalla toimivien prosessien kautta voidaan varmistaa, että tietoa tuotetaan 

strategian mukaisesti tärkeiden ongelmien ratkaisemiseksi.  

 

Tiedolla johtamisen näkökulmasta heimomallia pitää kehittää lisäksi yhteistyön suh-

teen. Yhteistyö erityisesti asiakkaiden kanssa on edellytys, jotta tietoa voidaan tuot-

taa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yhteistyö, ekosysteemiajattelun mukainen toi-

minta ja erilaiset tieto- ja käytäntöyhteisöt tukevat tiedon läpinäkyvyyttä, jakamista 

ja luomista, jolloin heimot voivat hyödyntää tiedon tuottamisessa monenlaista ja 

myös erittäin tärkeää hiljaista tietoa. Tieto on lisäksi kaikkien saatavilla ja hyödyn-

nettävissä. Asiakasyhteistyötä tarvitaan myös, jotta heimot pystyvät tukemaan pa-

remmin strategista johtamista. Toimivan asiakasyhteistyön kautta saadaan strategi-

sen päätöksenteon tueksi tietoa, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja päätökset voi-

daan tehdä tuotettuun tietoon perustuen.  

 

Jotta todellinen hyöty nyt kokeiluvaiheessa olevasta heimomallista saadaan irti ja 

sen piirteitä tai malliin liittyviä prosesseja voidaan muuttaa, tarvitaan laajemmalta 

joukolta ketterää ajatusmallia ja uskallusta ketterään toimintatapaan. Vanha toimin-

tamalli pitäisi unohtaa ja siirtyä käyttämään vain luotua heimomallia. Ilman organi-

saation eri yksiköiden välistä ekosysteemiajattelua ja yhteistyötä ei malli pysty lisää-

mään tiedolla johtamista halutulla tavalla. Heimoissa toimiville pitää antaa aikaa ja 

työrauha lähteä toteuttamaan nyt kokeilussa oleva heimomallin mukaista toimintaa 

eli heimomalli pitää ottaa aidosti käyttöön. Heimomallin kautta voidaan vahvistaa 

tiedon merkitystä vahvistamalla tietoon ja tietämykseen liittyvä kulttuuria ja kaiken 

kaikkiaan tukea tiedolla johtamista.  
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Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli vastata asetettuun tutkimuskysymykseen:  

 

Miten heimomallilla voidaan tukea tiedolla johtamista? 

 

Tiedolla johtaminen perustuu tiedon tuottamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Tie-

dolla johtamisen menestymisen edellytykset perustuvat tiedon linkitykseen liiketoi-

mintaan, vahvaan visioon ja arkkitehtuuriin, tiedon johtamiseen, tietoa luovaan ja 

jakavaan kulttuuriin, jatkuvaan oppimiseen ja organisaation selkeään tietoproses-

siin. Lisäksi tiedolla johtamiseen vaikuttaa teknologinen infrastruktuuri, joka oli tä-

män tutkimuksen ulkopuolella.  

 

Heimomallin avulla voidaan tukea tiedolla johtamista varmistamalla tiedon linkitys 

liiketoimintaan. Heimomalli linkittää tiedon liiketoimintaan, kun heimojen tekemä työ 

perustuu strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin ja heimot tuottavat strategisesti tär-

keää tietoa, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Samalla heimot tukevat 

oman toimintansa kautta strategista johtamista. Asiakasyhteistyö on heimojen toi-

minnassa erityisen tärkeää, jotta heimojen toiminta tukee liiketoimintaa ja luo asiak-

kaille lisäarvoa.  

 

Heimomalli tukee tiedolla johtamista jalkauttamalla vision heimojen toimintaan. Hei-

mojen tavoitteet ja toimintamalli sekä koko heimojen olemassaolon perustuminen 

strategiaan tukevat tiedolla johtamista strategialinkityksen kautta. Heimomallin tuki-

prosessien kautta varmistetaan heimojen toiminta, tiedon saatavuus heimojen käyt-

töön sekä muutoinkin vahvistetaan tietoon liittyvää arkkitehtuuria tuomalla esiin tie-

don merkitystä toiminnassa. Jalkauttamalla visio toimintaan heimomallin kautta 

sekä rakentamalla mallia tukevat tukiprosessit varmistetaan lisäksi, että tiedon tuot-

tamisen pohjaksi saadaan paras mahdollinen, strategisesti olennainen tieto, jota 

voidaan hyödyntää päätöksenteossa pyrittäessä kohti tavoitteita.  

 

Tiedon johtamista voidaan heimomallin avulla vahvistaa luomalla organisaatioon 

tietämykseen liittyvä kulttuuri, jossa on myös erilaisia tietoon liittyvä rooleja ja taitoja. 

Organisaation johdon tuki heimomallille on tärkeä, sillä sitä kautta organisaation 
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johto paitsi toimii tiedon johtamisen esimerkkinä, myös muutoin mahdollistaa hei-

mojen toiminnan. Tiedon johtamisen näkökulmasta heimomalli tukee tiedon tuotta-

mista kaikkien toimesta, samoin kuin tiedolla johtamisen eli analysoituun tietoon pe-

rustuvan päätöksenteon merkityksen ymmärtämistä. 

 

Heimomalli tukee tiedolla johtamista vahvistamalla tietoa luovaa ja jakavaa kulttuu-

ria. Heimoissa yksilöt ovat valtaistettuja toimimaan ja tekemään päätöksiä asiak-

kaan parhaaksi. Heimot hyödyntävät toiminnassaan erilaisia asiantuntijaryhmiä ja -

verkostoja, jotka voivat olla organisaation sisäisiä tai ulkopuolisia. Heimojen yhteiset 

palaverikäytännöt sekä virtuaaliset ja fyysiset työskentelytilat tukevat tiedon luo-

mista ja jakamista. Heimojen toiminta perustuu sekä tiedon että kaiken toiminnan 

läpinäkyvyyteen. Tietoa luovassa ja jakavassa kulttuurissa strategisesti tärkeän tie-

don tuottaminen on helpompaa, kun hyödynnettävissä on laaja asiantuntijajoukko 

ja tieto on kaikkien saatavilla. Organisaation kulttuurin mukaisesti myös päätöksen-

teko on avointa, mutta tietoon perustuvaa.  

 

Heimomalli tukee tiedolla johtamista myös jatkuvan oppimisen kautta. Heimot ana-

lysoivat tehtyjä päätöksiä ja tuloksia, ja pyrkivät jatkuvaan toiminnan kehittämiseen 

nopeaan päätöksentekoprosessiin perustuen. Toisilta oppiminen on heimojen si-

sällä erityisen vahvassa asemassa ja kehittymistä tuetaan. Jatkuvaa oppimista ja 

sitä kautta tiedolla johtamista tukevat lisäksi yhteiset tilat ja palaverit, joissa tietoa 

voidaan tuottaa myös yhdessä. Päätöksenteko tapahtuu heimojen sisällä tuotettuun 

ja analysoituun tietoon perustuen.   

 

Tiedolla johtaminen vaatii myös systemaattisen organisaation tietoprosessin. Hei-

momallin avulla linkitetään asiakas lähemmäs toimintaa, jolloin ongelman ja tarvit-

tavan tiedon määrittely tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Tulokset myös esitel-

lään asiakkaalle, jotta voidaan varmistaa saadun tiedon ymmärtäminen ja tukea sen 

käyttöä päätöksenteossa. Tietoprosessin mukaisesti kaikki tuottavat tietoa, ja hei-

momallissa hyödynnetään hiljaisen tiedon lisäksi organisaation ulkopuolista tietoa. 

Heimomallin mukaisesti tieto on lähtökohtaisesti kaikille avointa.  
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Kuviossa 15 on yhteenvetona tämän tutkimuksen tulos päätutkimuskysymykseen 

heimomallin tuottamasta tuesta tiedolla johtamiseen. 

 

 
KUVIO 15. Heimomallin tuoma tuki tiedolla johtamiseen  

 

Tehdyn tutkimuksen pohjalta voidaan esittää seuraavat käytännön suositukset siitä, 

mihin heimomallissa pitäisi kiinnittää huomiota, jotta se tukee tiedolla johtamista. 

 

Myös julkishallinnon organisaatio voi toteuttaa ketteriä toimintatapoja, mutta muutos 

on hidas, kuten yleensäkin isoissa organisaatioissa. Heimomallin avulla on mahdol-

lista toimia ketterämmin, joustavammin ja nopean arvontuoton periaattein. Lisäksi 

heimomalli mahdollistaa strategiaan perustuvan ja fokusoidun toiminnan sekä suu-

ren tietomäärän hallitsemisen ja tiedon hyödyntämisen. Yksittäisellä heimomallilla 

ei kuitenkaan voida täysimääräisesti toteuttaa ketteriä toimintatapoja, jos heimoihin 

liittyvät toiminnot ja prosessit eivät tue ketteryyttä. Heimojen toiminta vaatii onnistu-

akseen yhteistyötä ja ekosysteemiajattelua, jotka tukevat myös moniosaajatiimien 

toteutumista ja tiedon jakamista ja hyödyntämistä. 
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Julkishallinnon organisaatioiden tarve johtamistavan muutokseen, itseohjautuvuu-

den vahvistamiseen ja innovoivampaan ajattelutapaan on mahdollista heimojen 

kautta. Heimojen toiminta perustuu valtaistamiseen ja itseohjautuvien tiimien toimin-

taan, joissa nopeat kokeilut ja päätökset tukevat kokeilukulttuuria ja riskien hyväk-

symistä. Tämä vahvistaa tiedon asemaa organisaation tärkeimpänä resurssina ja 

uuden tiedon luomista, mahdollistaen samalla innovoivamman toimintatavan. 

 

Heimojen moniosaajatiimit mahdollistavat laaja-alaisemmin osaamisen ja tiedon 

hyödyntämisen. Heimomalli tukee myös sisäisen ja ulkoisen tiedon yhdistämistä, 

jolloin tieto saadaan paremmin organisaation käyttöön. Kytkemällä heimomalliin 

varsinainen päätöksenteko sekä tehtyjen päätösten ja tulosten analysointi, voidaan 

myös organisaation kokeilukulttuuria vahvistaa päätöksenteossa.   

 

5.2 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän tutkimuksen yleistettävyyttä rajoittaa, että Verohallinnon heimomallissa hei-

mot perustuivat analyytikoiden toiminnalle, joiden erityisenä tehtävänä on tuottaa 

analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi. Verohallinnon heimomalli ei myöskään pe-

rustu pysyviin moniosaajatiimeihin, vaan substanssiosaajat ovat tiimeissä allokaa-

tioperusteisesti tarpeen mukaan. Mikäli heimomalli perustuisi muille toimijoille kuin 

analyytikoille, olisi tiedon rooli heimossa erilainen. Toisaalta, koska heimomalli on 

analyytikkojen ympärillä, ei tämän heimomallin avulla myöskään voida taata, että 

päätös lopulta tehdään analysoidun tiedon perusteella. Mikäli heimomallissa olisi 

mukana myös päätöksentekijät, voisi se ohjata nopeaa päätöksentekoa ja kokeilu-

kulttuuria eri tavoin.  

 

Tapaustutkimus ja haastattelut toimivat hyvin tässä tutkimuksessa, sillä niiden 

kautta saatiin arvokkaita kokemuksia heimomallissa mukana olevilta perustuen hei-

dän kokemukseensa mallista. Tutkimuksen empiirinen aineisto saatiin haastattele-

malla 11 Verohallinnon heimomalliin kytköksissä olevaa toimijaa. Otos oli mielestäni 

riittävä, sillä osaan kysymyksistä saatiin hyvinkin samanlaisia vastauksia. Otos oli 

myös riittävä tuomaan esille erilaisia näkökulmia heimomallin toimivuudesta. Pari-
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haastattelut toimivat hyvin, tuottaen monipuolista tietoa ja vastaukset herättivät aja-

tuksia myös toisessa haastateltavassa, mikä lisäsi keskustelua heimomallista. 

Usein haastateltavat myös olivat selvästi samaa mieltä asiasta, mikä vahvisti vas-

tausten luotettavuutta.  

 

Tehty tutkimus antoi tuloksen heimomallin sen hetkisestä tilasta, ja koko heimomalli 

oli tutkimuksen toteuttamisen ajankohtana vielä kokeiluvaiheessa. Kaikki heimot ei-

vät myöskään olleet vielä päässeet aloittamaan toimintaansa. Heimomallia on kehi-

tetty jatkuvasti, ja myös tämä tutkimus toi heimomallista esiin muutostarpeita ja eh-

dotuksia mallin parantamiseksi. Jos tutkimus toteutettaisiin esimerkiksi muutaman 

kuukauden kuluttua, olisivat Verohallinnon heimomallia koskevat vastaukset toden-

näköisesti erilaiset, sillä lopullinen päätös mallin pysyvyydestä on tarkoitus tehdä 

touko-kesäkuussa 2020. Tutkimuksen ajankohta ei kuitenkaan vaikuta saatuun pää-

tutkimustulokseen siitä, miten heimomallilla voidaan tukea tiedolla johtamista.  

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimus olisi vertailla kahden eri organisaation heimomallin 

tuottamaa tukea tiedolla johtamiseen. Samoin olisi mielenkiintoista tutkia, miten hei-

momalli voisi ohjata nopeaan päätöksentekoon ja kokeilukulttuuriin, kun heimossa 

olisi mukana päätöksentekijät. Koska Verohallinnon heimomalli on rakennettu ana-

lyytikoiden ympärille, jatkotutkimus voisi kohdistua tiedon rooliin heimomallissa, joka 

perustuu pysyviin moniosaajatiimeihin. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Haastattelurunko 

 

Teema HAASTATTELUKYSYMYS 
Tausta Missä roolissa toimit? Vastaatko kysymyksiin yhden heimon / 

heimoston /tiimin kannalta? 
Heimomalli (ketterä organisaatio) 
1. Miten heimolle määritellään tavoitteet ja tehtävät? 
2. Miten heimo toimii, kun tavoitteet ja tehtävät on määritelty?  
3. Miten päätöksenteko toimii heimossa?  
4. Miten kuvaisit heimon toimintatapaa?  
5. Miten virheisiin suhtaudutaan?  
6. Miten heimo reagoi muutostarpeisiin?  
7. Miten ideointi toimii heimossa?  
8. Miten päätetään heimon resursseista?  
9. Mikä on heimon suhde muihin johtamisjärjestelmiin? 
10.  Millaisia palavereja heimolla on?  
11. Millaiset työtilat heimolla on? 
12. Millaista tukea heimossa työskentelevät tarvitsevat?  
13. Miten heimomalli mielestäsi toimii?  
14. Miten heimomalli on vaikuttanut sinun työhösi?  
15. Miten johtajat/esimiehet suhtautuvat uuteen toimintamalliin? 
Tiedolla johtaminen 

1.  Miten strategiset tavoitteet näkyvät heimon toimintamallissa 
nyt ja tulevaisuudessa?   

2. Miten heimot tukevat strategista johtamista? 
3. Onko määritelty, mihin ongelmaan tiedolla haetaan ratkaisua?  
4. Miten tarvittava tieto määritellään?  
5. Ketkä tuottavat tietoa?  
6. Millaista tietoa hyödynnetään?  
7. Miten tiedon jakamista ja luomista tuetaan?  
8. Kenen vastuulla on tiedolla johtaminen? 
9. Miten tiedolla johtaminen näkyy työssäsi? 
10.  Mitä tapahtuu tehdyn päätöksen jälkeen?  
 Jos saisit muuttaa jotain tai panostaa johonkin, mitä/mihin? 
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