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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tietointensiivisten yritysten tulevaisuudenkuva 
ja strategiset uudistumistavoitteet, sekä tarvittavan uuden osaamisen hankkimiskei-
not muuttuvassa toimintaympäristössä. Teoreettisen taustan muodostivat strategi-
sen osaamisen johtaminen resurssi- ja tietoperustaisen näkemyksen, aineettoman 
tietopääoman sekä tietoprosessien ja tietojohtamisen käytäntöjen kautta. Tutkimuk-
sen taustahypoteesina oli, että organisaation uudistumisen ja tulevaisuuden suori-
tuskyvyn mahdollistaa jatkuva oppiminen.  
 
Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin eri yritysten johtajilta (n=29) puolistruktu-
roidulla teemahaastattelulla. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriapohjaisen sisäl-
lönanalyysin keinoin ja kvantifioitiin johtopäätösten tekemiseksi.  
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että uuden teknologian hyödyntäminen, ketterä 
johtaminen ja osaamisen kehittäminen, sekä palveluiden uudistaminen olivat kes-
keisimmät uudistumistavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin 
ensisijaisesti ketterää johtamista ja ihmisten osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja yh-
teistyötaitoja, toissijaisesti teknologiaosaamista ja palveluiden uudistamisosaa-
mista. Tärkeimpiä strategisen osaamisen hankkimiskeinoja olivat jatkuva työhön su-
lautuva oppiminen, sekä rekrytointi. Kumppanoituminen, yritysjärjestelyt, sekä tek-
nologian hyödyntäminen nähtiin myös tärkeinä keinoina.  
 
Yritysten tulevaisuudensuunta oli selvä, mutta prosessi ja suunnitelma osaamisva-
jeen paikkaamiseksi puuttui. Samalla vastuu osaamisen hankkimisesta jätettiin suu-
relta osin yksilöille.  
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The objective of the study was to find out the strategic renewal goals of knowledge-
intensive companies and the means of acquiring the new strategic competences in 
a changing operating environment. The theoretical background was based on stra-
tegical competence management through the resource- and knowledge-based view 
of the firm, intellectual capital, knowledge processes and knowledge management 
practices. The background hypothesis of the study was that continuous learning is 
the key to organizational renewal and future performance.  
 
The research data was collected from 29 directors of different companies through 
semi structured theme interviews. The data was categorized and analyzed by using 
theory-driven content analysis and quantified to make conclusions.  
 
The main finding was that utilization of new technology, agile leadership and re-
skilling people as well as service renewal were the most essential goals for the fu-
ture. However, in order to achieve these goals, agile leadership and continuous de-
velopment of people’s skills and collaboration are required first, and secondly tech-
nology and service renewal skills. The most important ways of acquiring strategic 
competence were continuous and blended learning and recruitment. Partnerships, 
mergers and acquisitions and technology utilization were also seen as important 
tools.  
 
The future direction of the companies was clear, but the processes and the plans to 
close the skills gap were missing. At the same time, the responsibility for acquiring 
new skills was largely left to individuals. 
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ALKUSANAT 
 
Ne asiat mitä haluat, toteutuvat ennemmin tai myöhemmin. Nyt eräs pitkäaikainen 

tavoitteeni on toteutunut tämän gradun viimeistelemänä ja KTM-tutkinto on tosiasia. 

Matka on ollut mielenkiintoinen. Työn ohessa suoritettu LUT:n tietojohtamisen mais-

teriohjelma on vaatinut veronsa, mutta panostukset ovat maksaneet itseään takaisin 

jo monella tavalla. Kursseilta olen ammentanut valtavasti tietosisältöä ja näkemystä 

työhöni. Gradun kanssa sain tehdä tutkimusmatkan mielenkiintoisen aiheen lisäksi 

myös itseeni. Kiitokset työnantajalleni Sovelto Oyj:lle sekä toimitusjohtaja Sanna 

Varpukarille täydestä tuesta matkan varrella. Opinnot työn ohessa ovat vaatineet 

paljon myös muilta. Tässä vaiheessa on syytä kiittää perhettäni ja rakkaimpiani 

opintojeni tukemisesta muutenkin haastavan elämän keskellä. 

 

TIJO2017 -tiimi kokonaisuudessaan ansaitsee erityishuomion. Tiimi jakoi hurjan 

määrän energiaa, fiilistä ja huippuasiantuntemusta keskenään. Jokainen ansaitsisi 

nimensä tälle listalle erikseen. Kymmenet junamatkat ja lukuisat illanvietot tiivistivät 

ryhmähengen huippuunsa. Maija, Pirjo, Ansu, Hanna, Reetta, Sara, Sirpa, Pekka, 

Petteri, Jarmo, Marcus; tutkimusmatka ilman tätä jengiä olisi ollut kuin pilvinen 

päivä.  

 

Suuret kiitokset kuuluvat myös LUT:n timanttiselle ydinporukalle. Rehtori Juha-Matti 

”Juhis” Saksa saa täydet pisteet ja kolme nuotiomerkkiä etulinjassa johtamisesta, 

todellinen trailblazer! Professorit Aino Kianto, Henri Hussinki ja Kirsimarja Blomqvist 

ansaitsevat kolme eläköön-huutoa huippuunsa viritetystä tutkinto-ohjelmasta. Aino 

ja Henkka saavat erityiskiitokset tutkintoni ohjaamisesta ja Kirsimarja henkilökohtai-

sesta tsemppaamisesta heikoimmassa hetkessä.  

 

 

Espoossa Covid19 -pandemian aikaan 10.06.2020 

 

Pasi Lehtiniemi 
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1. JOHDANTO 
 

”Shiftiä tarvitaan ja gappia on!”, totesi eräs tietohallintojohtaja tutkimushaastattelun 

alussa. Teknologia muuttaa yritysten tulevaisuutta ja ihmisen työtä kiihtyvällä tah-

dilla. Automaatio, robotiikka ja tekoäly syrjäyttävät aikaisemmin tunnettuja liiketoi-

mintamalleja ja horjuttavat yritysten kilpailuasetelmaa ennen näkemättömällä voi-

malla. Muuttuvassa toimintaympäristössä ihmisten osaamisella ja aineettomalla tie-

topääomalla on entistä suurempi vaikutus yritysten menestykseen.  

 

Neljännen teollisen vallankumouksen todelliset vaikutukset ovat juuri nyt konkreti-

soitumassa miljoonien yritysten ja työntekijöiden todellisuudeksi. Mahdollisuudet ta-

loudelliselle hyvinvoinnille, yhteiskunnalliselle kehitykselle ja yksilön menestykselle 

ovat valtavat. On ennustettu, että vuosien 2018-2022 välissä uusien työtehtävien 

määrä kasvaa 16%:sta 27%:iin, kun samanaikaisesti tarpeettomien työtehtävien 

määrä laskee 31%:sta 21%:iin. Muutoksessa onnistuminen riippuu kuitenkin ratkai-

sevasti kaikkien asianosaisten sidosryhmien kyvystä muuttaa merkittävästi nykyistä 

koulutusjärjestelmää, työmarkkinapolitiikkaa, liiketoiminnan kehittämistä ja yksilön 

työjärjestelyjä. Positiivisen lopputuloksen saavuttamiseksi ja tulevaisuuden työn tur-

vaamiseksi tilanne vaatii rohkeaa johtajuutta, yrittäjähenkisyyttä ja ketteryyttä liike-

toiminnalta, valtiovallalta sekä yksilöiltä. (World Economic Forum 2018). 

 

Muutostahdin kiihtyminen ja uusien teknologioiden esiinmarssi voi johtaa myös mer-

kittäviin negatiivisiin vaikutuksiin, kuten osaajapulaan, massatyöttömyyteen, kasva-

vaan epätasa-arvoon. Tästä syystä onkin elintärkeää, että yritykset osallistuvat ak-

tiivisesti nykyisen työvoiman tukemiseen uudelleenkoulutuksen ja ammattitaidon li-

säämisen kautta.  Elinikäisen oppimisen ajattelutapa vaatii yhteiskunnalta ja yrityk-

siltä positiivisen oppimisympäristön luomista, ja yksilöiltä proaktiivista otetta oman 

ammattitaitonsa kehittämiseen. (World Economic Forum 2018). 

 

Jotta yritykset pystyvät vastaamaan neljännen teollisen vallankumouksen haastee-

seen, tulee niiden organisoida aineettoman osaamispääoman kehittämispanokset 

uudelleen ja käsitellä niitä enemmänkin kilpailu- ja suorituskykyä tuovina investoin-
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teina, eikä kustannuksina. Tämä on erityisen välttämätöntä siksi, koska uuden tek-

nologian haltuunotto ja hyödyntäminen tapahtuu ihmisten osaamisen kehittämisen 

kautta. Uudet teknologiat mahdollistavat liiketoiminnallisen tehokkuuden ja kasvun, 

uusien työtehtävien synnyttämisen. Näin yritys pystyy tarjoamaan uusia työmahdol-

lisuuksia uudelleenkoulutuksen ja osaamisen kehittämisen kautta ja siten saamaan 

hyödyn irti motivoituneesta työvoimasta. Toisinpäin ajateltuna osaamisvaje niin 

työntekijöiden, kuin johtajienkin osalta haittaa merkittävästi uuden teknologian hal-

tuunottoa ja yrityksen kasvumahdollisuuksia. (World Economic Forum 2018). 

 

Tämänhetkisessä muuttuvassa toimintaympäristössä tulevaisuuden kasvumahdol-

lisuudet sekä yksilöille, että yrityksille ovat muuttumassa nopeasti. Tihenevät muu-

tossyklit sekä tietojen, taitojen ja osaamisen lyhenevä elinkaari lisäävät epäjatku-

vuuskohtia ja kasvattavat merkittävästi osaamisvajetta niin yksilö-, kuin organisaa-

tiotasolla. Yritykset taistelevat pysyäkseen suorituskykyisinä ja edellä kilpailijoitaan. 

Samalla ne pyrkivät pitämään parhaista osaajistaan kiinni ja rekrytoimaan uusia 

osaajia uusiin työtehtäviin. Digitalisaation lisääntyessä myös yksilöt ovat entistä 

huolestuneempia omasta tulevaisuudestaan. (LinkedIn WorkPlace Learning Report 

2018) 

 

Strategisen osaamisen kehittäminen muodostaa linkin yrityksen kilpailustrategian ja 

henkilöstön välille. Se näyttelee kriittistä roolia yrityksen kilpailukyvyn ja yksilön 

osaamisen kehittämisessä. Muuttuva toimintaympäristö vaatii strategisesti relevant-

tien sisältöjen ja monipuolisten tapojen kehittämistä moninaisiin osaamistarpeisiin 

ja oppimistapoihin. (LinkedIn WorkPlace Learning Report 2018) 

 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 
 

Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään mitä ovat tietointensiivisten yritysten tule-

vaisuudenkuvasta johdetut uudistumista ja suorituskykyä tukevat osaamistarpeet ja 

miten yritykset hankkivat strategista osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä.  
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Tutkimus ei ota kantaa yrityksen kilpailuympäristöön tai markkinaan, jossa se toimii. 

Tutkimuksessa ei käydä läpi yrityksen strategian muodostamisen prosessia, eikä 

tutkimus myöskään keskity siihen, miten yritykset muodostavat kuvan tulevaisuu-

destaan. Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi on valittu laaja kirjo yksityisen ja julki-

sen sektorin toimijoita. 

 

Tämän tutkimuksen haastattelujen kohteena ovat Sovelton tärkeimpien asiakasyri-

tysten ylimmän johdon edustajat: toimitusjohtajat, liiketoimintajohtajat, henkilöstö-

johtajat, kehitysjohtajat, laatujohtajat, digitalisaatiojohtajat, tietohallintojohtajat ja 

teknologiajohtajat. Tutkimushaastatteluja ei kohdistettu yritysten operatiiviseen kes-

kijohtoon eikä henkilöstöön.  

 

Tutkimus luo teoriaviitekehyksen kautta analyysimallin, joka keskittyy niihin käytän-

nöllisiin toimenpiteisiin, joilla yritys pyrkii johtamaan strategisen osaamisen kehitty-

mistä kilpailukyvyn turvaamiseksi. Empiirisellä haastattelututkimuksella kerätty tieto 

pyrkii vahvistamaan tietopääoman ja tietojohtamisen käytäntöjen teorian toimivuutta 

ja antamaan konkreettisen tilannekuvan siitä, mitkä ovat tämänhetkiset uudistu-

mista ja suorituskykyä parantavat painopisteet sekä miten organisaatiot hankkivat 

käytännössä strategista osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 

Tutkija työskentelee johtajana ja konsulttina Sovelto Oyj:ssä. Sovelto on teknolo-

gian, tuottavuuden ja johtamisen valmennusyhtiö. Tämä opinnäytetyö on samalla 

osa tutkijan työnantajan liiketoimintastrategian uudistamisprosessia. Tutkimuksella 

pyritään saamaan arvokasta tietoa asiakkaillemme tärkeistä muutostavoitteista ja 

osaamisteemoista ja niistä mekanismeista, joilla yritykset uudistavat kilpailustrate-

giansa kannalta keskeistä henkilöstön osaamista.   

 

Tutkimus on äärimmäisen ajankohtainen, sillä todistamme juuri nyt sellaista mur-

rosta, jossa organisaatioiden toimintaympäristö, teknologia, tuotteiden ja palvelui-

den kysyntä, kilpailuasetelmat, johtamisen käytännöt, sisäiset prosessit ja työtehtä-

vät sekä osaamistarpeet muuttuvat rajusti yhtä aikaa. 
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1.2 Havaintoja aiemmasta tutkimuksesta 
 

Tutkimuksen aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus on jakautunut kahteen päälin-

jaan: yrityksen sisäisten resurssien ja ulkoisen toimintaympäristön analysointiin. 

Strategisen johtamisen näkökulmasta sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien tarkas-

telu, sekä käytettävissä olevien fyysisten, että aiheettomien resurssien merkitys 

kestävän kilpailukyvyn rakentamisessa ovat olleet pääroolissa 60-luvulta saakka. 

Näihin liittyviä strategisen johtamisen malleja ovat Albert Humphreyn kehittämä ja 

laajasti hyödynnetty SWOT-analyysi, jota esimerkiksi Andrews (1971) ja Dyson 

(2004) ovat soveltaneet tutkimuksissaan sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien tun-

nistamisessa, sekä Porterin kehittämä (1985) viiden voiman kilpailustrategiamalli, 

jossa yritys pyrkii rakentamaan sisäisiä keinoja ulkoisten kilpailupaineiden, kuten 

asiakkaiden ostovoiman, toimittajien neuvotteluvoiman lieventämiseksi sekä uusien 

toimijoiden ja liiketoimintamallien alalle tulon ehkäisemiseksi. Porterin näkemyksen 

mukaan yrityksen täytyy vastata strategisesti näihin kilpailutekijöihin saavuttaak-

seen pitkäkestoisen kannattavuuden ja kilpailukyvyn. 

 

Sisäisten vahvuuksien linjaa edustaa myös resurssiperustainen ja tietoperustainen 

näkemys yrityksen kilpailukykytekijöistä. Resurssiperustaisen näkemyksen (RBV - 

Rerource Based View) mukaan nähdään, että resurssit ja yrityksen tuotteet ovat 

saman kolikon kääntöpuolia (Wernerfelt, 1984), ja toisaalta nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä yrityksen resurssit ja kyvykkyydet muodostavat paremman 

uudistumisen pohjan, kuin pelkästään kilpailun esteiden rakentaminen (Barney 

1991). Resurssien tehokas hyödyntäminen perustuu yrityksen kyvykkyyksille ja ky-

vykkyyksissä piilee ainutlaatuinen potentiaali kilpailukyvyn turvaamiseksi.  Yrityksillä 

on käytössään fyysistä pääomaa (Physical Capital), taloudellista pääomaa (Finan-

cial Capital) ja aineetonta tietopääomaa (Intellectual Capital) (Marr 2008, 5). Tämän 

tutkimuksen rajauksen mukaisesti keskitymme tarkastelemaan ainoastaan ainee-

tonta tietopääomaa. Tietoperustainen näkemys (Knowledge Based View) puoles-

taan määrittelee tiedon tärkeimmäksi strategiseksi kilpailuetua tuovaksi resurssiksi 

(Grant 1996). Todellisen kilpailuedun on esitetty pysyvän ainoastaan organisaati-

oilla, jotka kykenevät tunnistamaan ja ratkaisemaan uusia ongelmia, ja tässä kes-

keinen rooli on aineettomalla tietopääomalla ja sen jatkuvalla kehittymisellä. 
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Sisäisen analyysin tutkimuslinjaa on jatkettu viimeisen parin vuosikymmenen ajan 

tietojohtamisen tutkimuksella, koska aineettoman tietopääoman merkitys yrityksen 

kilpailukyvylle on kasvanut merkittävästi. Strategisen osaamisen hankkimiseen liit-

tyvä akateeminen tutkimus on jakautunut kahtia aiheettoman tietopääoman ja tieto-

johtamisen tutkimukseen.  

 

Aineeton tietopääoma jaetaan tyypillisesti inhimilliseen pääomaan (Human Capital), 

rakenteelliseen pääomaan (Structural Capital) ja suhdepääomaan (Relational Capi-

tal) (Marr 2008), joita voidaan hyödyntää liiketaloudellisen arvon ja taloudellisen me-

nestyksen pohjana. Tietojohtaminen puolestaan käsittelee niitä prosesseja (Alavi & 

Leidner 2001, Davenport & Prusak 1998, Nonaka 1994, Von Krogh 1998) ja johta-

miskäytäntöjä (Andreeva & Kianto 2012, Kianto et al. 2014), joka mahdollistaa tie-

toresurssien tehokkaan hallinnan ja johtamisen. Tietopääoman tyypillistä kolmijakoa 

inhimillisen, rakenteellisen ja suhdepääoman on kuitenkin kritisoitu, koska se ei ku-

vaa riittävästi organisaatiotiedon kompleksisuutta ja monimuotoisuutta tai luokkien 

välistä arvoa luovaa dynamiikkaa (Kaufmann & Schneider 2004, Kianto 2007). 

 

Edellä mainitun luokitteluhaasteen lisäksi tutkimus kilpailuetua ja suorituskykyä 

edistävistä tietojohtamisen käytännöistä (Knowledge Management Practices) on ol-

lut vähäistä (Andreeva & Kianto 2012, Kianto et al. 2014, Inkinen 2016). Suurin osa 

tutkimuksesta on kohdistunut tietoprosesseihin (tiedon hankinta, uuden tiedon luo-

minen, jakaminen ja hyödyntäminen), jotka nähdään tapahtuvan itsestään ilman ak-

tiivista johtamista (Nonaka 1994).  

 

Tietojohtamisen johtamiskäytännöt muodostavat uuden teeman tutkimuskirjallisuu-

dessa, vaikka tutkijat eivät olekaan toistaiseksi yhtä mieltä niiden mittaamisesta. In-

kisen (2016) mukaan ymmärrystä tietojohtamisen käytäntöjen osalta on edelleen 

kehitettävä, koska tietoresurssien kehittämisaktiviteetit ovat organisaation kannalta 

yhtä merkittäviä, kuin staattisiin tietoresursseihin pääsy. Vaikka tietopääoman ja tie-

tojohtamisen tutkimus on lisääntynyt vauhdilla viimeisen kahden vuosikymmenen 

aikana, ja niissä on onnistuttu luomaan hyvä peruskäsitys siitä, mikä on tiedon ja 
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sen hallinnan merkitys yrityksen suorituskykyyn, on moni asia erityisesti näiden yh-

teisvaikutuksesta yrityksen kilpailukyyn edelleen selvittämättä (Inkinen 2016, Hus-

sinki 2017).  

 

Strategisen johtamisen kentässä on vahva perinne myös ulkoisen toimintaympäris-

tön tutkimuksella. Yrityksen ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien arviointi, sekä mui-

den ulkoisten suorien ja epäsuorien muutosvoimien analysointi on lisääntynyt, 

koska toimintaympäristön muutokset ovat kiihtyneet ja epäsuorien voimien vaikutus 

yritysten toimintaan on lisääntynyt esimerkiksi globalisaation ja teknologian nopean 

kehittymisen myötä. Ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien analysoinnissa on käy-

tetty laajasti jo aikaisemmin mainittua Humphreyn luomaa SWOT-analyysiä, sekä 

Porterin (1985) viiden voiman mallia. Lisäksi makroympäristön analysoinnissa on 

hyödynnetty PEST-analyysiä (Aguilar 1967) ja sen variantteja (esim PESTEL). Tä-

män mallin keskeinen sisältö on ulkoisen toimintaympäristön skannaamisessa po-

liittisten, sosiaalisten, teknologisten, ekologisten ja lainsäädännöllisten vaikutusten 

osalta (Davenport & Prusak 1997).  

 

 
Kuvio 1. Strategisen osaamisen hankkimisen teoriaviitekehys 
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Tämän tutkimuksen teema ”strategisen osaamisen hankkiminen muuttuvassa toi-

mintaympäristössä” yhdistää sisäisen kilpailustrategian yrityksen ulkopuolella ta-

pahtuviin muutoksiin ja etsii keinoja organisaation osaamisen uudistamiseksi ja kil-

pailukyvyn turvaamiseksi kestävällä tavalla. 

 

Tämä tutkimus ei ota kantaa haastateltujen yritysten strategisiin valintoihin tai sen 

ulkoisen toimintaympäristön hallintaan, vaan ainoastaan tulevaisuudenkuvasta joh-

dettuihin osaamistarpeisiin ja niiden täyttämiseen. Tästä johtuen teoriakatsauk-

sessa (kappaleessa 2) keskitytään määrittelemään teoreettinen pohja strategian ja 

aineettoman tietopääoman väliselle yhteydelle, tietopääoman merkitykselle resurs-

siperustaisen ja tietoperustaisen yritysnäkemyksen kautta. Lisäksi teoriakatsauk-

sessa avataan tietopääoman tarkempi rakenne, tiedon luomisen prosessit ja tieto-

johtamisen käytännöt. Näiden teorioiden avulla luodaan pohjarakenne empiirisen 

tutkimuksen toteutukselle ja sisällönanalyysimalli tutkimusaineiston analysoinnille. 

 

 

1.3 Tutkimusaukko 
 

Strategiseen osaamiseen liittyvä aikaisempi tutkimus on esitellyt aineettoman tieto-

pääoman luonnetta sekä sen hyödyntämistä ja kehittämistä liiketoimintaedun tavoit-

telussa (Grant 1996, Kogut & Zander 1992, Spender 1996). Kirjallisuudesta puuttuu 

kuitenkin näyttöä siitä, kuinka aineettoman tietopääoman kehittäminen on yhtey-

dessä yrityksen liiketaloudelliseen suorituskykyyn (Inkinen 2016). Perinteinen tieto-

pääoman kolmijako ei myöskään kykene selittämään aineettoman tietopääoman 

kompleksisuutta ja monimuotoisuutta tai luokkien välistä arvoa luovaa dynamiikkaa 

(Kaufmann & Schneider 2004, Kianto 2007).  

 

Tietojohtamisen tutkimus on puolestaan jakautunut tietoprosesseihin (Nonaka 

1994), ja tietojohtamisen käytäntöihin (Andreeva & Kianto 2012, Kianto et al. 2014). 

Huolimatta siitä, että tietojohtaminen on noussut viime vuosina yhdeksi johtamistut-

kimuksen kuumimmista teemoista, yksi suurimmista tutkimusaukoista on edelleen 

ymmärryksen puute tietojohtamisen ja yrityksen suorituskyvyn välisestä yhteydestä 
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(Heisig 2014, Inkinen 2016). Aikaisempi tutkimus ei ole myöskään pystynyt osoitta-

maan johtamisen vaikutuksia tietopääoman kehittymiseen ja sitä kautta yrityksen 

suorituskykyyn. Se pitää esimerkiksi osaamisen uudistumista spontaanina proses-

sina ja ilman johtamista tapahtuvana ilmiönä (Inkinen 2016). Tietojohtamisen käy-

täntöjen ja yrityksen suorituskyvyn välinen yhteys on siis lähes koskematon tutki-

muskenttä. Kuten Inkinen toteaa väitöskirjassaan (2016), avaa tämä havainto tutki-

joille mahdollisuuden tuoda merkittävää lisäarvoa sekä akateemisen tutkimuksen, 

että yritysten käyttöön. 

 

Aikaisempi tutkimus on siis osoittanut, että aineettoman tietopääoman, eli organi-

saation strategisen osaamisen ja strategisen suorituskyvyn yhteydestä puuttuu to-

distettavaa näyttöä. Samaan aikaan dynaaminen ja alati muuttuva toimintaympä-

ristö sekä teknologiakehitys asettavat staattiset ja perinteisten johtamisoppien va-

raan rakentuvat teoriat uuteen valoon.  

 

Tutkimuksen taustahypoteesina on, että organisaation uudistumisen ja tulevaisuu-

den suorituskyvyn mahdollistaa jatkuva oppiminen, osaamisen uudistaminen ja uu-

den strategisen osaamisen hankkiminen moninaisin keinoin. Siihen kohdistuva tut-

kimus on ollut tietojohtamisen alueella erittäin vähäistä. Tästä syystä onkin syytä 

ymmärtää todellisen muutoksen ytimessä olevien johtajien näkemyksiä paremmin 

empiirisen haastattelututkimuksen avulla sitä, ”miten organisaatio hankkii strate-

gista osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä?” Tällä tutkimuksella pyritään 

antamaan lisätietoa juuri tähän tutkimuskysymykseen.  

 

 

1.4 Tutkimuskysymykset  
 

Tutkimuksen tavoitteiden ja rajausten, aikaisemman tutkimuksen sekä tutki-

musaukon määrittelyn mukaisesti tällä tutkimuksella pyritään löytämään vastauksia 

kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Mikä on strategian ja tietopääoman välinen yh-

teys ja 2) mitä on strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaami-

nen ja miten yritys hankkii uutta tietopääomaa?  
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta selvitetään teoriakatsauksen avulla stra-

tegian ja osaamisen välinen yhteys ja strategisen osaamisen priorisointi, sekä ai-

neettoman tietopääoman merkitys yrityksen kilpailukyvylle resurssiperustaisen nä-

kemyksen, tietoperustaisen näkemyksen kautta. Toisen tutkimuskysymyksen osalta 

selvitetään teoriakatsauksessa tietopääoman rakennetta sekä tietojohtamisen pro-

sesseja ja johtamiskäytäntöjä, Lisäksi avataan tietopääoman ja tietojohtamisen vä-

linen suhde ja vaikutus organisaation kilpailu- ja suorituskykyyn. 

 

Tutkimuskysymysten selvittämiseksi toteutettavan empiirisen haastattelututkimuk-

sen kysymyksiä ovat: 

 

1.1 Yrityksen tulevaisuudenkuva ja siihen liittyvät strategiset uudistumistavoitteet? 

1.2 Muutoksen mittakaava verraten aikaisempaan ja arvio tulevaisuudesta (1-10v)? 

2.1 Mitä on uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen? 

2.2 Onko uudistumistavoitteet määritelty ja kommunikoitu henkilöstölle? 

3.1 Millä keinoilla yritys hankkii uutta strategista osaamista?  

3.2 Onko prosessia ja henkilötasolle menevää suunnitelmaa? 

3.3 Kenellä on vastuu osaamisen hankkimisesta? 

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset, teoria ja empiria 
Tutkimuskysymykset Teoriakatsaus 

 
Empiria: Haastattelukysymykset 

Kysymys 1. 
 
Mikä on strategian ja tieto-
pääoman välinen yhteys? 
 
 

Teoriat 
 
Strategia – suunnitelma kilpai-
luedun rakentamiseksi 
 
Strateginen osaaminen ja osaami-
sen priorisointi 
 
Aineettoman tietopääoman merki-
tys yrityksen kilpailukyvylle 
- Resurssiperustainen näkemys  
- Tietoperustainen näkemys  
 
 
 

Empiria 
 
1.1 Yrityksen tulevaisuudenkuva ja 
strategiset uudistumistavoitteet? 
1.2 Muutoksen mittakaava verraten ai-
kaisempaan ja arvio tulevaisuudesta? 
 

Kysymys 2. 
 
Mitä on strategisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi 
tarvittava uusi osaaminen 
ja miten yritys hankkii 
uutta tietopääomaa? 

Teoriat 
 
Tietopääoma (IC) 
- Tietopääoman rakenne 
 
Tietojohtaminen (KM) 
- Tietoprosessit 
- Johtamiskäytännöt 
 

Empiria 
 
2.1 Mitä on uudistumistavoitteiden saa-
vuttamiseksi tarvittava uusi osaami-
nen? 
2.2 Onko uudistumistavoitteet määri-
telty ja kommunikoitu henkilöstölle? 
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Tietopääoman ja tietojohtamisen 
välinen suhde ja vaikutus organi-
saation suorituskykyyn 

3.1 Millä keinoilla yritys hankkii uutta 
strategista osaamista?  
3.2 Onko prosessia ja henkilötasolle 
menevää suunnitelmaa? 
3.3 Kenellä on vastuu osaamisen hank-
kimisesta? 

 
Määritellyillä tutkimuskysymyksillä pyritään selvittämään, millainen on tietointensii-

visten yritysten johtajien näkemys tulevaisuudenkuvasta ja strategisista uudistumis-

tavoitteista, sekä miten yritykset hankkivat strategista osaamista muuttuvassa toi-

mintaympäristössä.  

 
1.5 Tutkimuksen rakenne    
 

Tutkimuksen ensimmäisen johdanto-osan tarkoituksena on luoda kuva yritysten toi-

mintaympäristön muutoksesta ja siitä aiheutuvasta kasvavasta strategisen osaami-

sen uudistamispaineesta.  Se luo perusteen tutkimuksen tekemiselle, sekä ohjaa 

teoriakatsauksen sisältöä ja empiriaa kohdistumaan täsmällisesti rajatun tutkimus-

ongelmien ratkaisemiseen. Johdanto-osassa kuvataan myös tutkimuksen rakenne.  

 

 
Kuvio 2: Tutkimuksen rakenne 
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Toisessa teoriakatsaus -osassa kuvataan tarkemmin (2.1) strategia -suunnitelma 

kilpailuedun rakentamiseksi,  (2.2) strateginen osaaminen ja osaamisen priorisointi, 

(2.3) aineeton tietopääoma – yrityksen tärkein resurssi (2.4), tietojohtamisen pro-

sessit ja johtamiskäytännöt sekä (2.5) tietopääoman ja tietojohtamisen vaikutus yri-

tyksen suorituskykyyn. Näiden teorioiden avulla luodaan rakenne empiiriselle haas-

tattelututkimukselle, sekä pohjamalli aineiston teoriapohjaiselle sisällönanalyysille.  

 

Kolmannessa menetelmä -osassa kuvataan teorialähtöisen laadullisen tutkimuksen 

strategia, aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmä, Lisäksi menetelmä -

osassa kuvataan haastattelututkimuksen eteneminen projektina (suunnittelu – ai-

neiston hankinta – analysointi – raportointi) haastateltavien, haastattelijoiden ja tut-

kijan näkökulmasta, sekä ja näkökulmat tutkimuksen luotettavuudesta ja objektiivi-

suudesta. 

 

Neljännessä tutkimuksen tulokset -osassa kuvataan empiirisellä haastattelututki-

muksella saadun aineiston analysoidut tulokset yritysten tulevaisuuskuvan ja uudis-

tumistavoitteiden ja muutoksen mittakaavan, sekä uuden osaamisen ja sen hankki-

miskeinojen kautta. Tämä tutkimuksen osa luo perustan varsinaisten johtopäätösten 

tekemiselle  

 

Viidennessä johtopäätökset -osassa varmistetaan tulosten valossa se, vastaavatko 

empiirisen tutkimuksen tulokset varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Tässä osassa 

muodostetaan myös keskeiset havainnot yritysten tulevaisuudenkuvasta, strategi-

sista osaamisen uudistamistarpeista, sekä keinoista uuden strategisen osaamisen 

hankkimiseksi. Johtopäätökset- osan päätteeksi ehdotetaan aiheita jatkotutkimuk-

selle. 

 

Kuudes yhteenveto -osa tiivistää tämän opinnäytetyön ja tutkimuksen keskeisimmät 

havainnot antaen lukijalle lyhyen kuvauksen tutkimisesta ja sen tuloksista.  
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2. TEORIAKATSAUS STRATEGISEEN OSAAMISEEN 
 

Jotta ymmärtäisimme strategisen osaamisen käsitteen, on ensin ymmärrettävä mitä 

strategia tarkoittaa. Sen jälkeen voimme kytkeä osaamisen strategiaan ja pohtia 

sitä, miten strategista osaamista hankitaan. Tämän teoriakatsauksen rakenne nou-

dattelee tätä perusajatusta ja syventyy tarkemmin niihin aiheisiin, jotka määrittävät 

tutkimuskysymysten vastaamiseen tarvittavan teoreettisen pohjan empiiristen haas-

tattelujen tekemiseksi ja tulosten analysoimiseksi. Teoriakatsauksessa luodaan lä-

pileikkaus strategiseen osaamiseen yrityksen kilpailukykytekijänä.  

 

 
Kuvio 3. Tutkimuksen rakenteen ja keskeisten teorioiden suhde 

 

Tutkimuksen tavoitteen, rajauksen ja aikaisemmasta tutkimuksesta tehtyjen havain-

tojen mukaisesti tässä teoriakatsauksessa ei oteta kantaa yrityksen strategisiin va-

lintoihin, tai yrityksen toimintaympäristöön, vaan ainoastaan tulevaisuudenkuvasta 

johdettuihin strategisiin osaamistarpeisiin ja niiden täyttämiseen.  

 

 

2.1 Strategia – suunnitelma kilpailuedun rakentamiseksi 
 

Strategian määritelmän ymmärtämiseksi on aluksi avattava termin kehittymisen vai-

heita. Strategian alkujuuret ovat kiinalaisessa sodankäynnissä. Yleisesti tunnettu 
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Sun Tzun ”The art of war” (400-200 eaa.) lienee ensimmäisiä strategista ajattelua 

kuvaavia teoksia. Siinä kuvaillaan sodankäynnin strategiaa ja taktiikkaa. Ensimmäi-

nen strategisen ajattelun vertauskuva onkin strategia sodankäyntinä (”strategy as 

war”), jossa sotaväen hierarkkinen käsky/kontrolli -malli on sovellettu yritysmaail-

man käyttöön. Tässä ajattelussa yritysjohtajat komentavat työntekijänsä (”ylivoimai-

set resurssit”) taisteluun kilpailijoita vastaan puolustaakseen (markkina-)ase-

maansa. Työtekijöiden hyvinvointi tai motivaatio ei ole tämän ajattelun keskiössä, 

vaan pikemminkin yrityksen tavoitteen saavuttaminen ja ”taistelun voittaminen” hin-

nalla millä hyvänsä kilpailijoiden eliminoimiseksi. (Oliver, 2001, 8).  

 

Myös kreikkalainen mytodologia (330 jaa.) tukee tätä ajattelutapaa. Sana ”strate-

gos” tarkoittaa kenraalia, ”strategike episteme” kenraalin tietämystä, ”strategon 

sophia” kenraalin viisautta ja ”strategemata” sodankäynnin temppuja (Horwath, 

2006, 1). Sodankäynnin taidoissa strategia ja taktiikka erotetaan toisistaan siten, 

että strategia määrittelee yleisen tavoitteen ja taktiikka niitä toimenpiteitä, joilla jouk-

koja muokataan taisteluun ja tavoitteen toteuttamiseen.  

 

Yritysten kestävän strategisen kilpailuedun lähteet alati muuttuvassa toimintaympä-

ristössä ovat kiinnostanut tutkijoita jo useita vuosikymmeniä. Esimerkiksi Porter 

(1985) on luonut viiden voiman mallin, jonka perusideana on luoda kestävää pitkän 

tähtäimen kilpailuetua positioimalla yrityksen toiminta sinne, missä kilpailukykyä uh-

kaavat voimat ovat heikoimmat ja yritys pystyy hyödyntämään toimintaympäristössä 

tapahtuvat muutokset omaksi edukseen. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta toimin-

taympäristön muutoksiin vaikuttavia toimia ovat esimerkiksi toimittajavoiman neut-

ralointi standardoimalla ostokriteereitä, ostajavoimaan vastaaminen palveluiden 

laajentamisella ja asiakassuhteen syventämisellä, kilpailijavoiman keventäminen 

tuotekehityksellä ja erikoistumisella, uusien markkinoille tulijoiden estäminen raken-

tamalla korkeita alalle tulemisen kustannusrakenteita, sekä vaihtoehtoiskustannus-

ten nostaminen korvaavien tuotteiden markkinoillepääsyn rajoittamiseksi (Porter 

2008, 27-33). Porterin teoria elää edelleen vahvana tausta-ajatuksena tämän päi-

vän strategisen johtamisen malleissa. ”Sellaisten voimien ymmärtäminen, jotka 

muuttavat toimialarakennetta, on strategian kehittämisen lähtökohta”. (Porter 2008, 

35). 
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Esimerkiksi Mintzberg (1987, 11) on jakanut strategisen ajattelun seuraavasti. En-

simmäiseksi yritykellä tulee olla etukäteen tehty suunnitelma tavoitteidensa toteut-

tamiseksi (strategy as a plan). Toiseksi yrityksellä täytyy dynaamista kyvykkyyttä 

toimia kilpailijoitaan ovelammin (strategy as a ploy) kilpailuedun löytämiseksi erilai-

sissa tilanteessa. Kolmanneksi, yrityksen strategia voi toteutua suunnitelmallisen 

strategian lisäksi myös ilman etukäteissuunnitelmaa johdonmukaisten tapahtumien 

kautta (strategy as pattern) (Mintzberg 1987, 13). Osa yrityksen strategiasta voi siis 

syntyä itsestään, ilman etukäteissuunnitelmaa. Tavoitteelliset ja itsestään syntyvät 

strategiat muodostavat yhdessä toteutuneen yrityksen strategian. Neljänneksi yri-

tyksellä tulee olla määritelty asema markkinassa, jossa se toimii (strategy as posi-

tion). Positio yhdistää yrityksen sisäiset vahvuudet sen ulkoiseen toimintaympäris-

töön, ja ohjaa tuotteiden ja markkinoiden välistä yhteyttä (Mintzberg 1987, 15). Vii-

denneksi yrityksellä tulee olla yhteinen missio (strategy as perspective), joka auttaa 

työntekijöitä löytämään yhteisen merkityksen sekä synnyttää kolllektiivisen ajatte-

lua, yhteistä arvomaailmaa ja toimintatapoja organisaation tavoitteiden toteutta-

miseksi (Mintzberg 1987, 16). 

 

Nykyaikaisessa liikkeenjohdossa strategian tavoite on tyydyttää eri sidosryhmien 

odotukset niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Yleensä strateginen johtaminen vaatii 

organisaatiolta ja toimintaympäristöltä muutosta, ja tätä muutosta yrityksen tulisi 

pyrkiä hallitsemaan (Johnson et al. 2005). Strategialla tarkoitetaan siis ”pidemmän 

tähtäimen suuntaa ja sisältöä, joilla yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuedun muuttu-

vassa toimintaympäristössä käyttämällä resursseja ja kyvykkyyksiä sidosryhmiensä 

odotusten täyttämiseksi” (Johnson et al. 2005, 3).   

 

Jotta strategiset päätökset muuttuvat toiminnaksi, organisaation rakenteen ja pro-

sessien täytyy tukea päätöksiä. Päätösten tueksi tulee osoittaa organisaation re-

sursseja, kuten ihmisiä, tietoa, rahaa ja teknologiaa. Strateginen johtaminen tarkoit-

taakin ”yrityksen strategisen position ymmärtämistä, tulevaisuutta koskevien strate-

gisten valintojen ja päätösten tekoa sekä strategian toimeenpanoa” (Johnson et al. 

2005, 12) 
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2.2 Strateginen osaaminen ja osaamisen priorisointi 
 

Yrityksen strateginen osaaminen voidaan jakaa yksilön, tiimien ja organisaation 

osaamiseen. Usein keskustelussa osaamisen synonyyminä käytetään myös kom-

petenssia.   Osaaminen on siis yksilön, tiimin, tai organisaation käytössä oleva ai-

neeton resurssi, joka muodostuu koulutuksen ja jatkuvan oppimisen myötä tulleista 

tiedoista, työtaidoista ja kokemuksesta, verkostoista, asenteesta sekä henkilökoh-

taisista persoonallisista ominaisuuksista. Osa ihmisen osaamisesta on hiljaista ja 

osa näkyvää. Yksilön osaaminen auttaa työntekijää selviytymään erilaisista työtilan-

teesta ja mahdollistaa hyvän työsuorituksen (Otala 2008, 50). 

 

Kun puhutaan organisaation osaamisesta, käytössä ovat usein termit strateginen 

osaaminen, avainosaaminen, kriittinen osaaminen tai ydinosaaminen. Henkilöstön 

osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi, kun he yhdistävät, kehittävät sekä 

jakavat tietoa ja osaamistaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin yksilöiden 

osaaminen muuttuu yhteiseksi näkemykseksi ja yhteiseksi osaamiseksi. Organisaa-

tion osaaminen on strateginen resurssi, jonka kehittämisestä tulee huolehtia johta-

misien avulla (Otala 2008, 53). Yksilön osaamisen muuttaminen organisaation ky-

vykkyydeksi onkin tänä päivänä useimpien organisaatioiden keskeisin haaste. Ta-

voitteena on yhdistää yrityksen kilpailustrategia, yksilöiden tietopääoma ja kyvyk-

kyydet yhteen ja linkittää ne kestävää kilpailuetua luovaksi jatkuvaksi prosessiksi 

teknologiaa ja organisaation toimintamalleja hyödyntäen (Zack 1999, 126).  

 

Organisaation osaamisesta käytetään vaihtelevasti eri termejä. Selkeyden vuoksi 

tässä tutkielmassa käytetään näistä kaikista yhdessä termiä strateginen osaaminen, 

josta huolehtimalla yritys voi saavuttaa kilpailuedun ja pitää huolta suorituskyvys-

tään muuttuvassa toimintaympäristössä.  
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Kuvio 4. Strategisen osaamisen muodostuminen (mukaillen Otala, 2008, 55) 

 

Organisaatiossa oleva osaaminen on hajaantunut yksilöille ja organisaation eri yk-

siköille. Pirstaloitumista ei sinällään voi estää, mutta organisaation näkökulmasta 

tärkeän tiedon tunnistamiseksi täytyy kyetä tekemään valintoja, luokittelua ja priori-

sointia, sillä kaikki tieto ja osaaminen ei suinkaan ole yhtä olennaista tai strategisten 

tavoitteiden näkökulmasta yhtä merkittävää. Organisaation tulee siis ohjata osaami-

sen kehittymistä valittujen painopisteiden ja kehittämisohjelmien mukaan. Lisäksi on 

tärkeää arvioida, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan nopeimmin ja laajimmin 

(Otala 2008, 146). Kaikkea osaamista ei myöskään tarvitse kehittää organisaatioon 

sisään, vaan sitä voidaan hankkia myös yrityksen ulkopuolelta yhteistyöverkostojen 

kautta. (Otala 2008, 145).  

 

Otalan (2008, 146) mukaan osaamistarpeiden priorisoinnin tavoite on valita yrityk-

sen osaamistarpeista ne strategiset osaamiset, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä yri-

tyksen kilpailuedun ja suorituskyvyn parantamisen näkökulmasta kussakin ajan het-

kessä. Priorisointi seuraa osaamistarpeiden selvittämistä ja tuloksena on suunni-

telma siitä, millä mihin organisaation osaamisen kehittämisen painopisteitä kohdis-

tetaan. Osaamisen priorisointi on siis prosessi, jolla on tärkeä rooli kilpailustrategian 

täytäntöönpanossa ja käytössä olevien ajallisten ja taloudellisten resurssien kohdis-

tamisessa strategisen osaamisen kehittämiseen (Otala 2008, 146). 
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Kuvio 5. Strategisten osaamisten määrittely ja priorisointiprosessi (mukaillen Otala 

2008, 146) 

 

Priorisoinnin tueksi yrityksen tulee ymmärtää lähtötilanteen ja pitkän tähtäimen ta-

voitteen välinen ero. Jotta yritys on suoritus- ja kilpailukykyinen, tulee osaamisen 

kehittämistä priorisoida sekä nykyisen toiminnan näkökulmasta (knowledge gap), 

että tulevaisuuden kilpailukyvyn näkökulmasta (strategic gap). Mitä suurempi tämä 

nykyisen osaamisen ja tulevaisuuden uudistumistarpeiden ja toimintaympäristön 

muutospaineiden voima on, sitä rajumpia osaamisen kehittämistoimia tarvitaan 

(Zack 1999, 135). 

 

 

2.3 Aineeton tietopääoma – yrityksen tärkein resurssi 
 

Tuotantotekijöiden muuttuminen immateriaalisiksi on muuttanut strategisen johtami-

sen luonnetta merkittävästi. Siinä missä aikaisemmin yritykset pystyivät rakenta-

maan kilpailuetua fyysisillä raaka-aine- ja tuotantoresursseilla (Wernerfelt 1984, 

Barney 1991) ja niiden käyttämiseksi tarkoin ohjatulla henkilöstöllä, on tänä päivänä 

kilpailuetua tuovat tuotantoresurssit muuttunut aineettomiksi (Kogut & Zander 1992, 

Grant 1996, Spender 1996). Silti resurssi -käsitteen hyödyntäminen kilpailuedun 
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luomisessa näyttelee edelleen merkittävää roolia. Tämän muutoksen ymmärtä-

miseksi on syytä avata ensin resurssi- ja tietoperustaista näkemystä yrityksen kil-

pailukyvyn rakentamisen pohjaksi.  

 

Resurssiperustainen näkemys (RBV – Resource Based View) lähtee liikkeelle yri-

tyksen sisäisten kilpailutekijöiden vaikutuksesta suorituskykyyn. Resurssiperustai-

sen näkemyksen mukaan yrityksen tai toimialan käytössä olevat resurssit ovat mo-

nimuotoisia ja toisaalta niiden liikuttaminen yritysten välillä voi olla rajoitettavissa 

kestävän kilpailuedun turvaamiseksi (Barney 1991, 101). 

 

Aikaisemmassa strategiatutkimuksessa on huomionarvoista se, että sisäiseen ja ul-

koiseen toimintaympäristöön ja kilpailuun liittyvät teoreettiset mallit (kuten aikaisem-

min kuvatut SWOT- ja viiden voiman malli) olettavat, että samalla toimialalla toimivat 

yritykset käyttävät samankaltaisia resursseja. Lisäksi resursseja voidaan liikuttaa 

helposti saman toimialan toimijoiden välillä (Barney 1991, 100). Resurssiperustai-

nen näkemys kuitenkin lähtee olettamasta, että kestävä kilpailuetu voidaan raken-

taa resurssien heterogeenisyyden ja liikuttelun rajoittamisen kautta (Barney 1991, 

101). 

 

Perinteisessä strategisessa ajattelussa yrityksen resurssit ovat vahvuuksia, joita 

hyödyntämällä yritys toteuttaa strategiaansa. Resurssiperustaisen näkemyksen mu-

kaan yrityksen käytössä olevat resurssit ovat fyysisiä, inhimillisiä ja organisaatiore-

sursseja (Barney 1991, 101). Fyysiset pääomaresurssit tarkoittavat tehtaita, tuotan-

tolaitteita, fyysistä sijaintia ja fyysisiä raaka-aineita. Inhimillistä pääomaa ovat johta-

jien ja työntekijöiden osaaminen, koulutus, kokemus, arvostelukyky, älykkyys ja ver-

kostosuhteet (Barney 1991, 101). Organisaatioresurssit sisältävät muodolliset pro-

sessit, suunnittelun, tuotannonohjauksen, raportoinnin ja toiminnan koordinoinnin 

sekä yritysyhteistyön (Barney 1991, 101). 

 

Resurssiperustaisuus tutkii yrityksen sisäisten resurssien ominaisuuksia, niiden vä-

lisiä yhteyksiä sekä vaikutusta yrityksen kilpailuetuun (Barney, 1991). Kilpailuetu 

syntyy siitä, että mikään muu yritys ei hyödynnä samoja resursseja strategiansa to-
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teuttamiseksi samaan aikaan. Kestävä kilpailuetu syntyy siitä, että mikään muu yri-

tys ei kykene kopioimaan yrityksen toimintamallia ja käytössä olevia resursseja stra-

tegiansa toteuttamiseen (Barney 1991, 102). Ulkopuolisen toimintaympäristön muu-

tokset voivat tosin muuttaa tilannetta yllättäen ja nopeasti.  

 

Resurssiperustaisen näkemyksen mukaan resurssit jakautuvat hyvin epätasaisesti, 

ja inhimillisten sekä organisaatioresurssien avulla niiden liikuttaminen voidaan 

tehdä hankalaksi. Tämä mahdollistaa kestävän kilpailuedun rakentumisen pitkällä 

aikavälillä (Barney 1991, 103). Kilpailukyky ei siis muodostu pelkästään käytössä 

olevista resursseista, vaan tärkeässä roolissa ovat myös yrityksen inhimillinen osaa-

mispääoma sekä kyky hyödyntää käytössä olevia resursseja kilpailuedun rakenta-

misessa (Barney 1991, Wernerfelt 1984). Resurssien ja kyvykkyyksien välinen ero 

on juuri siinä, että kyvykkyyksiä, kuten osaamista, käytetään resurssien kilpailijoita 

tehokkaampaan hyödyntämiseen (Makadok 2001, 387). Kyvykkyydet ovat yritys-

kohtaisia, usein myös tietoperustaisia, ja ne ovat sulautuneet toimintatapoihin, pro-

sesseihin sekä yrityksen monimuotoisiin tapoihin käyttää resurssejaan (Makadok 

2001, 388).  Tämä tekee niiden kopioinnin ja siirtämisen yrityksen ulkopuolelle lähes 

mahdottomaksi. 

 

Jotta resurssien arvo liiketoiminnalle ja kilpailuedulle voidaan ymmärtää syvälli-

semmi, on tarkasteltava lähemmin niiden ominaisuuksia. Resurssilla on potentiaa-

lista arvoa liiketoiminnalle, mikäli se on arvokas, harvinainen, jäljittelemätön ja kor-

vaamaton (Barney 1991, 106). Resurssit ovat arvokkaita, kun ne mahdollistavat yri-

tyksen tehokkuuden parantamisen, mahdollisuuksien hyödyntämisen, uhkien neut-

raloinnin sekä kestävän kilpailuedun rakentamisen. Resurssien harvinaisuus puo-

lestaan tarkoittaa sitä, samoja resursseja ei ole muiden kilpailijoiden käytössä (Bar-

ney 1991, 106). Resurssien jäljittelemättömyydellä tarkoitetaan ajan saatossa mo-

nimutkaisten syy-seuraus -suhteiden kautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syn-

tyneitä yrityksen toimintatapoja, jotka ovat erittäin vaikeasti jäljiteltävissä (Barney 

1991, 107). Korvaamattomuus tarkoittaa sitä, että kilpailijoilla ei ole vastaavaa vaih-

toehtoa korvata resurssia toisella harvinaisella tai kopioitavalla resurssilla kilpai-
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luedun kaappaamiseksi (Barney, 1991, 111). Yhdessä nämä neljä resurssien omi-

naisuutta muodostavat heterogeenisen ja hankalasti liikuteltavan yrityskohtaisen 

yhdistelmän, ja siten muodostavat kestävän kilpailuedun kehittämisen. 

 

Resurssit tai kyvykkyydet eivät ole itseisarvoisia yksinään. Ne muodostuvat arvok-

kaiksi silloin, kun niitä hyödynnetään yhdessä kestävän kilpailuedun rakenta-

miseksi. Mikäli resurssien arvo, ja erityisesti merkitys ja osaaminen, muuttuvat tihe-

ästi esimerkiksi toimintaympäristön muutoksista johtuen, tulisi yrityksen kilpailuedun 

lähteet selittää uudella tavalla. Kilpailuedun saavuttaminen muuttuvassa toimin-

taympäristössä vaatii yritykseltä erityisiä tietopääoman kehittämistä dynaamisten 

kyvykkyyksien suojaamiseksi.  

 

Tietoperustainen näkemys (KBV – Knowledge Based View) perustuu pohja-aja-

tukseltaan resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen, mutta kilpailuedun lähteenä 

ja strategisina resursseina ovat aineellisten resurssien sijaan tieto- ja osaamisre-

surssit sekä niiden tehokas hyödyntämiskyky (Grant 1996, Kogut & Zander 1992, 

Makadok 2001, Spender 1996). Tietoperustainen näkemys vahvistaa yrityksen si-

säisen analyysin teoriaa, ja sen perusperiaate on sama kuin resurssiperustaisella 

näkemyksellä: harvinaislaatuisten, arvokkaiden, jäljittelemättömien ja korvaavien 

tietoresurssien hyödyntäminen kestävän kilpailuedun tavoittelussa.  

 

Perustavaa laatua oleva ero resurssiperustaisen ja tietoperustaisen näkemyksen 

välillä on kuitenkin se, että resurssiperustaisen näkemyksen mukaan yritys nähdään 

ainutlaatuisena kimppuna monimuotoisia resursseja, joiden avulla yritys pyrkii saa-

vuttamaan tietyn markkinaposition, ja joiden arvon yritys pyrkii maksimoimaan en-

nustettavalla johtamisella ja resurssien tehokkaalla hyödyntämisellä (Grant 1996, 

110). Tietoperustaisen näkemyksen perusidea on pikemminkin muuttaa hiljaista tie-

toa näkyväksi ja päinvastoin mahdollistamalla hyvä yhteistyö ihmisten kesken pur-

kamalla tiedon vaihtamisen esteitä ja byrokratiaa, poistamalla turhia organisaatio-

kerroksia tai vahvistamalla uudenaikaista tiimirakennetta ja sisäistä yhteistyötä uu-

den tiedon luomiseksi (Grant 1996, 120). Tämä vahvistaa organisaatiorajat ylittävän 

kollektiivisen osaamisen syntymistä. Kollektiivinen osaaminen, joka liittyy tiedon 
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hyödyntämiseen ihmisten, ryhmien, yksiköiden ja organisaatioiden kesken, näh-

dään strategisesti kaikkein tärkeimpänä yrityksen resurssina (Spender 1996, 54). 

 

Yrityksen perustehtävä on tuottaa markkinoille kilpailukyisiä tuotteita ja palveluita 

erityisesti yhdistelemällä yrityksen käytössä olevaa erikoisosaamista (Grant 1996, 

112). Grantin mukaan uuden tiedon luominen tapahtuu yksilöiden välillä. Erityisen 

tärkeässä roolissa on hiljaisen tiedon muuntuminen näkyväksi, yritykselle uutta ar-

voa tuovaksi tiedoksi (Grant 1996, 112). Yrityksen tehtäväksi jää tiedon hyödyntä-

minen. Johtaminen nähdään tehtävänä, jolla koordinoidaan tietopääoman synty-

mistä sekä mahdollistetaan sujuva yhteistyö tekijöiden kesken (Grant 1996, 113).  

 

Tiivistetysti voidaan sanoa, että tietoperustaisen näkemyksen mukaan yritys voi 

saavuttaa kilpailuedun yhdistelemällä hajallaan olevaa tietoa, ja hyödyntämällä sitä 

uuden tiedon luontiin ja perinteisten aineellisten resurssien käyttämiseen kilpailijoi-

taan tehokkaammin (Zack 1999, 128). Näin myös aineellisten resurssien arvo yri-

tykselle kasvaa. Tietoresurssien mittakaavaetu synnytetään tiedon jakamisella ja le-

vittämisellä yksilöiltä tiimien kautta koko organisaation käyttöön. Tiedon uudelleen-

käytön myötä sen arvo myös kasvaa perinteisten resurssien käytöstä syntyvää ar-

voa nopeammin (Zack 1999, 127). ”Tieto ilman sen hyödyntämistä on arvotonta, ja 

usein käytetty tieto on yritykselle merkittävä kilpailukykyä tuova resurssi” (Inkinen 

20016, 25). 

 

Tietoperustainen näkemys on saavuttanut merkittävän huomion johtamistutkimuk-

sessa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Sen tutkimus on jakautunut edel-

leen kahteen erilliseen haaraan: Aineettoman tietopääoman ja tietojohtamisen tut-

kimukseen. Seuraavassa luvussa avataan tarkemmin tietopääoman rakennetta ja 

sen dynamiikkaa sekä tietojohtamisen prosesseja ja johtamiskäytäntöjä.  
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2.4 Tietopääoma rakenne, tietojohtamisen prosessit ja johtamiskäytännöt 
 

Tietoperustaiseen näkemykseen liittyvä tutkimus jakautuu edelleen kahteen suun-

taan: aineettoman tietopääoman ja tietojohtamisen tutkimukseen. Tietopääoma kä-

sittelee aineettoman tietopääoman rakennetta ja sen dynaamisuutta. Tietojohtami-

nen puolestaan liittyy resurssiperustaiseen ja tietoperustaiseen näkemykseen tuo-

malla organisaatiolle prosesseja uuden tiedon luomiseen ja johtamiskäytäntöjä ai-

neettomien tietoresurssien tuottavaan ja tehokkaaseen käyttöön. Tietojohtamisen 

käytännöt ovat siis yrityksen toimintaa aineettomien resurssien hyödyntämiseksi 

kestävän kilpailuedun rakentamiseksi.  

 

Tietopääoma (Intellectual Capital) määritellään käsitteenä usein ”älyllisenä”, ”ai-

neettomana”, ”osaamispohjaisena”, ”ei-taloudellisena” tai ”ei-materiaalisena” omai-

suuseränä, joka on ”yrityksen laillisilla oikeuksilla hallittua” (Marr 2008, 5). Käsitteen 

taustat liittyvät yrityksen taloudellisten tase- ja omaisuuserien hallintaan, mutta on 

samalla haasteellinen, koska esimerkiksi yksilön osaamista ja tietotaitoa, tai henki-

löityviä asiakassuhteita on vaikea hallita tai mitata rahassa (Marr 2008, 5). Tieto-

pääoma on kuitenkin yhdessä yrityksen fyysisten ja taloudellisten resurssien kanssa 

merkittävä elinehto sekä uudistumista ja kilpailukykyä luova voima. 

 

Aineeton tietopääoma jaetaan tyypillisesti kolmeen pääluokkaan: inhimilliseen pää-

omaan (Human Capital), suhdepääomaan (Relational Capital) ja rakenteelliseen 

pääomaan (Structural Capital) (Marr 2008, 6). Tässä luokittelussa inhimillinen osaa-

minen sisältää yksilön koulutuksen, tiedot ja taidot, kokemuksen ja soveltamiskyvyn, 

sitoutumisen, tunneälykkyyden, yrittäjähenkisyyden, joustavuuden, työntekijäuskol-

lisuuden, työtyytyväisyyden ja luovuuden (Marr 2008, 5). Suhdepääoma sisältää 

muodolliset ja epämuodolliset suhdeverkostot, kumppanuudet, imagon, luottamuk-

sen, maineen, asiakasuskollisuuden, lisensointi- ja jakelusopimukset, sekä yritysten 

väliset muut yhteistyö ja yhteiskehittämismallit (Marr 2008, 5). Rakennepääoma si-

sältää organisaation keskeiset toimintaprosessit, organisaatiorakenteen, toiminta-

periaatteet, tiedon ja informaation käsittelyn, tietojärjestelmät, johtamisjärjestelmän, 

toimintakulttuurin ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmän sekä yrityksen immateriaa-
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lioikeudet (Marr 2008, 6). Vaikka aineeton tietopääoma määritelläänkin usein pas-

siivisena omaisuuseränä, se sisältää myös aktiiviset osat kuten prosessit ja kyvyk-

kyydet. 

 

 
Kuvio 6. Aineettoman tietopääoman perinteinen kolmijako (mukaillen Marr 2008, 5) 

 

Viime vuosina perinteistä kolmijakoa on kritisoitu sen kyvyttömyydestä selittää kaik-

kia tietopääoman muotoja ja luokkien välistä dynaamisuutta (Kianto et al. 2014, 364-

365). Aineeton tietopääoma määritellään tyypillisesti passiivisena omaisuuseränä, 

mutta siihen liitetään myös aktiiviset osat kuten prosessit ja kyvykkyydet. Kiannon 

mukaan perinteisen kolmijaon lisäksi myös tulisi tietopääoman luokittelussa huomi-

oida myös uudistumis-, luottamus- ja yrittäjyyspääoma (Kianto et al. 2014, 364). Li-

säksi myös suhdepääoman tutkiminen sekä sisäisenä, että ulkoisena toimintana on 

arvokasta, koska sisäisen tuotekehityksen tai ulkoisten tietolähteiden hyödyntämi-

nen vaatii erilaista toimintaa ja tuottaa erilaisia hyötyjä (Cassiman & Veugelers, 

2006, 68).  

 

Uudistumispääoma (Renewal Capability) tarkoittaa henkilöstön oppimiskykyä ja or-

ganisaation osaamispohjan uudistamista jatkuvan oppimisen kautta. Oppimismyön-

teisyys on yksilön ominaisuus ja osa organisaatiokulttuuria, jossa yhteinen pää-

määrä, nykymallin kyseenalaistaminen, uusien innovaatioiden etsiminen ja uusien 

näkökulmien hakeminen ovat keskeisessä roolissa (Buenechea-Elberdin et al 2017, 

371). Uudistumispääoma on osaltaan päällekkäinen perinteisen kolmijaon kanssa. 
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Suurin osa innovaatioista, luovuudesta ja oppimisesta sijaitsee organisaation työn-

tekijöissä - eli inhimillisessä pääomassa - mutta toisaalta voidaan sanoa sen liittyvän 

myös yrityksen suhdepääomaan esimerkiksi ulkopuolisten sidosryhmien ja sisäisten 

innovaatioryhmien kautta Uudistumispääoma leikkaa myös rakennepääoman läpi, 

koska toimintakulttuuri, yritysrakenne ja teknologian hyödyntäminen mahdollistavat 

aineettoman pääoman kehittymisen.  

 

Luottamuspääoma viittaa yritysten ja henkilöstön välisiin sisäisiin ja ulkoisiin suhtei-

siin, yhteistyöhön ja haluun ottaa riskejä. Luottamus tarkoittaa “osapuolen halua 

osoittaa avoimuutta ja haavoittuvaisuutta toisen osapuolen toiminnalle itselle tär-

keän asian suhteen, vaikka itsellä ei ole kykyä valvoa ja kontrolloida toisen osapuo-

len tekemistä” (Mayer et al., 1995, 712). Meyerin mukaan luottamus on erityisen 

välttämätöntä ihmisten välisessä yhteistyössä, luotettavuudessa ja ennustettavuu-

dessa hiljaisen tiedon jakamisen suhteen. Luottamuspääoma lisää organisaation 

todennäköisyyttä saavuttaa kestävä kilpailuetu resursseja hyödyntämällä ja toimin-

tamalleja kehittämällä. Myös luottamuspääoma leikkaa perinteisen aineettoman 

pääoma kolmijaon, koska se on organisaatiokulttuurin ominaisuus ja siten osa ra-

kennepääomaa. Lisäksi se on olennainen ja kiinteä osa kaikkia ihmissuhteita, eli 

suhdepääomaa.  

 

Yrittäjyyspääoma kuvaa yrityksen ominaisuuksia kuten yrittäjämäistä osaamista, ky-

kyä ja sitoutumista sekä liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tunnistamista ja edis-

tämisen kaikilla tasoilla (Erikson 2002, 275). Käytännössä yrittäjyyspääoma tarkoit-

taa aloitteellisuutta, itsenäistä ja hajautettua päätöksentekoa, sekä riskinottoa ja 

epämukavauusalueelle menemistä kilpailuedun tavoittelun nimissä (Buenechea-El-

berdin et al 2017, 371). Yrittäjyyspääomalla on näin ollen samankaltaisuuksia inhi-

millisen sekä suhde- ja rakennepääoman kanssa.  
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Kuvio 7. Tietopääoman tarkennettu jakomalli (Inkinen, 2016, 28) 

 

Uusien näkökulmien lisääminen luokitteluun ei sinällään laajenna tietopääoman pe-

ruskonseptia, mutta antaa hienojakoisemman mallin tärkeimpien aineettomien pää-

omien ymmärtämiselle (Inkinen, 2016, 27). Tarkemmin jaoteltu malli on kehitetty, 

jotta yritykset ymmärtäisivät tietopääomaan merkityksen kaikkein tärkeimpänä kil-

pailuetua tuovana voimavarana ja ryhtyisivät investoimaan arvoa tuottaviin tietojoh-

tamisen toimintoihin (Inkinen 2016, 17). 

 

Nykyisessä vauhdilla muuttuvassa sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä 

valppauden, joustavuuden ja uudistumiskyvyn merkitys on korostunut merkittävästi. 

Yritykset, jotka kykenevät uuden tiedon luomiseen ja tietopääoman kehittämiseen, 

innovointiin ja jatkuvaan oppimiseen, ovat todennäköisemmin strategisesti kette-

rämpiä ja sopeutumiskykyisempiä, ja siten kykenevät säilyttämään asemansa kil-

pailussa (Kianto et al. 2010, 309). Erityisesti tästä syystä uudistumiskyvyn ottami-

nen mukaan aineettoman pääoman luokitteluun on perusteltua (Kianto et al. 2014, 

364). Uudistumiskyky ja tietopääoman luokkien välinen dynamiikka voidaan linkittää 

tietopääoman kehittämiseen myös uuden tiedon luomisen teorian (Nonaka 1994) 

kautta. Luottamuspääoma ja yrittäjyyspääoma puolestaan vauhdittavat yrityksen 

tietopääoman uudistumista. Monimuotoisen tietopääoman ja uudistumiskyvyn yh-

distelmä voidaan siis nähdä kestävän kilpailuedun loputtomana lähteenä.  

 

 

Tietojohtaminen (Knowledge Management) pitää sisällään uuden tiedon luomisen 

prosessit (Alavi & Leidner 2001, Davenport & Prusak 1998, Nonaka 1994, Von 
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Krogh 1998), sekä tietojohtamisen käytännöt (Heisig 2009, Andreeva & Kianto 

2012, Kianto et al. 2014), jotka mahdollistavat tietoperustaisen suorituskyvyn ja kes-

tävän kilpailukyvyn rakentamiseksi. Näin ollen tietojohtaminen muodostaa tietope-

rustaisen strategianäkemyksen toimeenpanokyvyn (Inkinen 2016, 17). Uuden tie-

don luomisen prosesseilla ja tietojohtamisen käytännöillä pyritään parantamaan 

käytössä olevien tietoresurssien hyödyntämistä ja yrityksen suorituskykyä. Tietojoh-

taminen muodostaa kyvyn käyttää ja kehittää tietoresursseja kestävän kilpailuedun 

saavuttamiseksi (Grant 1996, Spender 1996). Tietojohtamisen kriittisiä menestyste-

kijöitä ovat ihmiskeskeiset tekijät (kulttuuri, ihimset, johtajuus), organisaatiotekijät 

(prosessit ja rakenteet), teknologian (it-infrastruktuuri ja järjestelmät) sekä johtamis-

prosessit (strategia, tavoitteet ja mittarit) (Heisig 2009, 11). 

 

Merkittävin osa tietojohtamisen kirjallisuudesta ja tutkimuksesta on keskittynyt ylei-

siin tietoprosesseihin, kuten tiedon hankkimiseen, luomisen, tallentamiseen ja jaka-

miseen, jotka tapahtuvat luontaisesti kaikissa organisaatoissa itsestään ilman mää-

rätietoista johtamista (Andreeva & Kianto 2012, 618). Tietojohtamisen käytännöt 

muodostavat kohtuullisen uuden tutkimushaaran, ja aktiivista tutkimuskeskustelua 

on alettu käymään vasta viime vuosina. Johtamisen näkökulmasta tietojohtamisen 

käytäntöjen tutkimuksen tärkein panos on niiden toimenpiteiden tunnistamisessa ja 

valinnassa, joilla on merkitystä tietopääoman onnistuneessa hallinnassa ja yrityksen 

suorituskyvyn kehittämisessä (Inkinen 2016, 17). Keskeisin haaste tietojohtamisen 

kirjallisuudessa on ollut prosessien ja johtamiskäytäntöjen eron tunnistaminen. Pel-

kästään prosessien tutkiminen ei anna johdolle riittävää informaatiota, jotta yritys 

voisi löytää uusia ratkaisuja tietopääoman hyödyntämiseksi suorituskyvyn paranta-

misessa (Andreeva & Kianto 2012, 618). Uusin tutkimuskirjallisuus onkin esitellyt 

tietojohtamisen käytäntöjä, jotka avaavat dynaamisen näkökulman yrityksen tieto-

pääoman tehokkaampaan hyödyntämiseen, suorituskyvyn parantamiseen ja liiketa-

loudellisen arvon hallittuun tuottamiseen (Kianto et al. 2014, 365).  

 

Tietoprosessit ovat uuden tiedon luomisessa keskeisessä roolissa, ja uuden tiedon 

luominen on yrityksen innovatiivisuuden tärkein lähde. Nopea uuden tiedon luomi-

nen sekä sen omaksuminen nähdään merkittävänä yrityksen suorituskykyä kiihdyt-

tävänä voimana (Von Krogh, 1998, 133).  Tietoprosessit sisältävät neljä vaihetta: 1) 
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tiedon hankkiminen, 2) uuden tiedon luominen, 3) tiedon tallentaminen ja yhdistä-

minen sekä 4) tiedon jakaminen ja hyödyntäminen. Esimerkiksi tiedon luomisen 

SECI-mallissa (Nonaka 1994) tiedon hankkimisen prosessi lähtee hiljaisen tiedon 

siirtymisellä ihmiseltä toiselle (Sosialization), sen muuntumisella näkyväksi uudeksi 

tiedoksi (Externalization) ja tallennettavaksi aikaisempaan tietoon yhdistettäväksi 

(Combination) ja muiden hyödynnettäväksi (Internalization).  

 

Sosialisaatio on prosessi, jossa hiljainen tieto muuttuu toisen henkilön hiljaiseksi 

tiedoksi yhteisten kokemusten ja sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä. Hiljainen 

tieto on luonteeltaan aika- ja kontekstisidonnaista sekä henkilökohtaiseen työtaitoon 

sidottua. Sen kehittyminen kestää pitkään ja siksipä sitä on myös vaikea esittää 

formaalisti. Hiljaisen tiedon jakaminen onnistuu vain suoran henkilökohtaisen koke-

muksen kautta ja siinä ympäristössä missä sitä sovelletaan (Nonaka & Toyama 

2013, 4). Sosialisaatio on tietoprosessin ensimmäisen vaiheen eli uuden tiedon 

hankkimisen muoto, jossa tietoon liittyvät erilaiset ja ristiriitaiset näkökulmat vaihtu-

vat ihmisten kesken synnyttäen uusia näkökulmia ja ideoita. 

 

Eksternalisaatio tarkoittaa hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä esimerkiksi vapaa-

muotoisten piirrosten, kuvien ja tekstien muodossa. Eksternalisaatiovaiheessa käy-

dään osallisten välillä vilkasta keskustelua sekä väitellään ja argumentoidaan eri-

laisten ideoiden puolesta ja vastaan. Tämän vaiheen lopputuloksena syntyy luon-

noksia ja yhteisiä uusia näkökulmia kirjallisessa näkyvässä formaatissa (Nonaka & 

Toyama 2003, 5). Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien liiketoimintain-

novaatioiden ja tuoteideoiden pohjana. Eksternalisaatio tukee tietoprosessin toista 

vaihetta eli uuden tiedon luomista.  

 

Kombinaatiovaiheessa näkyväksi tehty uusi tieto kootaan organisaation sisältä ja 

ulkoa sekä muokataan ja yhdistetään yrityksen olemassa olevaan näkyvään tietoon. 

Yleensä yhdistämisessä hyödynnetään yrityksen tietojärjestelmiä ja tietopankkeja, 

joiden avulla näkyvän tiedon levittäminen on myös tehokasta. (Nonaka & Toyama 

2003, 5). Kombinaatiovaihe tulee tietoprosessin kolmatta vaihetta eli uuden tiedon 

tallentamista ja yhdistämistä. 
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Internalisaatiovaiheessa näkyvä tieto jaellaan organisaation laajuisesti henkilöstön 

hyödynnettäväksi. Tässä vaiheessa työntekijä perehtyy näkyvään tietoon, yhdistää 

sitä omaan kokemukseensa ja aikaisempiin työtapoihin, ja näin omaksuu näkyvää 

tietoa omaksi uudeksi hiljaiseksi tiedoksi (Nonaka & Toyama 2003, 5). Esimerkiksi 

monimuotoiset valmennusohjelmat voivat käytännössä toteuttaa tätä vaihetta tarjoi-

lemalla uutta tietoa sovellettavaksi pienissä paloissa oikeaan työhön. Internalisaa-

tiovaihe tukee tietoprosessin neljättä vaihetta eli tiedon jakelua ja hyödyntämistä 

kilpailukyvyn ja suorituskyvyn parantamiseksi.  
 

 
Kuvio 8. Uuden tiedon luomisen SECI-malli (mukaillen Nonaka 1994, 19) 

 

SECI-mallissa yksilöt nähdään tärkeimpinä uuden tiedon hankkimisen ja tuottami-

sen resursseina (Nonaka 1994, 19). Lisäksi he toimivat myös merkittävässä määrin 

myös tiedon varastoijina. SECI-mallin perusajatuksessa ihmisten sosiaalisella kon-

tekstilla on rooli uuden tiedon synnyttämisessä, ja teknologialla on rooli tiedon tal-

lentamisessa, yhdistämisessä, siirtämisessä, jakamisessa ja hyödyntämisessä 

(Nonaka 1994, 19). Nykyisin ajatellaan myös, että uuden tiedon luominen on dialek-

tinen prosessi, joka vaatii dynaamista vuorovaikutusta yksilöiden, organisaatioiden 

ja toimintaympäristön välillä (Nonaka & Toyama 2003, 2). Tiedon vaihtaminen tar-

vitsee myös erilaisia paikkoja, jossa vapaamuotoinen vuoropuhelu on mahdollista 



 
 

35 

(Nonaka & Toyama 2003, 7). Tänä päivänä myös teknologia mahdollistaa sosiaa-

lista vuorovaikutusta ennen kokemattomilla tavoilla, ja sillä voidaan kiihdyttää myös 

uuden tiedon luomista tarjoilemalla esimerkiksi laajasta datamassasta tekoälyn ana-

lysoimaa tietoa ihmisten pohdittavaksi sosiaalisessa kohtaamisessa. Teknologialla 

on siis kasvava rooli uuden tiedon synnyttämisessä, näkyväksi tekemisessä, tallen-

tamisessa, yhdistämisessä ja jakelussa ihmisten hyödynnettäväksi.  

 

 

Tietojohtamisen käytännöt ovat organisaation hallittuja ja suunnitelmallisia johta-

mistoimia, joilla yritys tehostaa hallussaan olevien aineettomien tietoresurssien hyö-

dyntämistä liiketaloudellisen arvon tuottamisessa. (Kianto et al., 2014, 365). Näitä 

käytäntöjä ei kuitenkaan pidä sotkea tietoprosesseihin, kuten tiedon hankkimiseen, 

luomiseen, tallentamiseen ja jakamiseen, jotka tapahtuvat tyylillisesti omalla ilman 

johdon aktiivista ohjausta tai valvontaa (Andeeva & Kianto 2012, 618). Tietojohta-

misen käytännöt muodostavat pikemminkin dynaamisen voiman, jolla organisaatio 

saa staattiset resurssit liikkeelle organisaation hyödyksi.  

 

Tutkimus tietojohtamisen käytännöistä on lisääntynyt vauhdilla viimevuosien ai-

kana. Tutkimuksissa on yhdistelty erilaisia näkökulmia, mutta tutkijat eivät ole kyen-

neet muodostamaan yhteistä näkemystä tietojohtamisen käytännöistä, vaan tilanne 

elää jatkuvasti aiheen aktiivisen tutkimuksen myötä. 

 

Inkinen (2015, 434) on jakanut tietojohtamisen käytännöt kymmeneen kategoriaan: 

1) esimiestyöhön, 2) strategiseen tietojohtamiseen, 3) tiedon suojaamisen, 4) osaa-

mispohjaisen rekrytoinnin, 5) osaamispohjaisen koulutuksen ja osaamisen kehittä-

misen, 6) osaamispohjaisen suorituskykyarvioinnin, 7) osaamispohjaisen palkitse-

misen, 8) oppimismekanismit, 9) IT-käytännöt ja 10) työn organisoinnin (Inkinen 

2016, 31). 

 

Esimiestyöllä on merkittävä rooli organisaation toimintakulttuurin rakentamisessa.  

Esimerkillä johtaminen, inspirointi, tavoitteiden asettaminen tulevaisuudenkuvan ra-

kentaminen, alaisten hyvinvoinnista ja tiedon jakamisesta huolehtiminen kuuluvat 

esimiesten tärkeimpiin tehtäviin (Inkinen et al 2015, 434).  
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Strateginen tietojohtaminen sisältää strategisen suunnittelun ja sen toimeenpanon. 

Strategisen tietojohtamisen tehtävänä on tunnistaa organisaation kannalta kriittinen 

osaaminen ja rakentaa suunnitelma sen hankkimiseksi ja kestävän kilpailuedun 

saavuttamiseksi. Strategisen tietojohtamisen vastuulle kuuluu myös tietopääoman 

kehittymisen seuranta ja mittaus (Inkinen et al 2015, 434). 

 

Tiedon suojaaminen on tietojohtamisen käytäntö, jolla ehkäistään yritykselle tär-

keän tiedon säilyminen ja haitalliset tietovuodot (Kianto et al. 2010, 310). Tiedon 

suojaamista voidaan pitää yhtenä tietoperustaisen näkemyksen ja strategisen tieto-

johtamisen avainkyvykkyytenä, joka edesauttaa liiketaloudellisten innovaatioiden 

sekä yrityksen kestävän kilpailuedun aikaansaamisen. Organisaation käytössä ole-

van tiedon moninaisuus, erityisesti hiljaisen ja näkyvän tiedon muodoissa, vaatii 

sekä muodollisia, että epämuodollisia suojaamisen keinoja. Hiljaisen tiedon suojaa-

misessa yritys voi hyödyntää työlainsäädännön lojaliteettivelvollisuutta, henkilöstö-

hallinnon käytäntöjä ja salassapitosopimuksia. Näkyvän tiedon osalta yritys voi hyö-

dyntää esimerkiksi immateriaalioikeuksia, patentteja ja teknisiä luottamuksellisen 

tiedon suojaamisen keinoja (Kianto 2010, 310). Tiedon suojaaminen on myös eri-

laista tuote- ja palveluliiketoiminnassa. Tuotetietojen suojaaminen on helpompaa 

kuin esimerkiksi vahvasti henkilöityvän palveluliiketoiminnan käyttämän tiedon suo-

jaaminen (Kianto 2010, 310). 

 

Henkilöstöhallinto tarkoittaa yleisesti ottaen yrityksen henkilöstön hallintaa, ja sen 

vastuulla olevia toimia ovat uusien henkilöiden rekrytointi, korvausrekrytointi, suori-

tuskykyarviointi sekä palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät. Lisäksi henkilöstöhallinto 

on usein vastuussa organisaation tarvitsemien koulutusten järjestämisestä ja koor-

dinoinnista (Andreeva & Kianto 2012, 622). Näin ollen henkilöstöhallinto on tietojoh-

tamisen näkökulmasta keskeisessä roolissa, koska se mahdollistaa henkilöstövoi-

mavarojen kohdistamisen strategisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen (And-

reeva & Kianto 2012, 622). Seuraavassa on avattu tarkemmin rekrytointia, koulu-

tusta, suorituskykyarviointia ja palkitsemista.  
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Osaamispohjainen rekrytointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kykenee tunnista-

maan ja houkuttelemaan potentiaaliset henkilöt työntekijöikseen (Kianto et al 2017, 

12).  Yrityksen näkökulmasta rekrytoinnilla mahdollistetaan uuden osaamisen tuo-

minen organisaation kyvykkäitä henkilöitä hankkimalla. Koska organisaation tieto-

pohjan kehittyminen on riippuvaista henkilökunnan innovatiivisuudesta, on rekry-

toinnissa syytä korostaa erityisesti rekrytoitavan henkilön oppimispotentiaalia ja yh-

teistyökykyä nykyisen osaamisen, kokemuksen sijaan (Kianto et al 2017, 12). 

 

Osaamispohjainen koulutus on osaamisen kehittämisen keskeinen instrumentti. 

Säännöllisellä koulutuksella voidaan leventää ja syventää henkilöstön osaamista ja 

ammattitaitoa ja mahdollistaa jatkuva osaamisen kehittyminen. Koulutusten suun-

nittelulla ja monimuotoista oppimista tukevilla ratkaisuilla voidaan pienentää nykyi-

sen ja vaadittavan osaamisen välistä kuilua. Koulutusten merkitys korostuu erityi-

sesti uuden tiedon sisäistämisessä, jossa mitataan yksilön kyky sisäistää uutta nä-

kyvää tietoa (Nonaka 1994, 19). Koulutuksella on myös positiivinen vaikutus uuden 

tiedon syntymiseen, innovatiivisuuteen ja yrityksen inhimillisen pääoman kehittymi-

seen (Kianto et al 2017, 13). Osaamispohjainen koulutus vaatii hyvää yhteistyötä 

yksilön, esimiesten ja henkilöstöhallinnon kesken, koska uusia osaamistarpeita nou-

see jatkuvasti toimintaympäristön ja teknologian muutoksista, asiakasvaatimuk-

sista, sekä yrityksen oman toiminnan laatuvaatimuksista.  

 

Osaamispohjainen suorituskykyarviointi tarkoittaa henkilöstön arviointia tiedon jaka-

misen, uuden tiedon synnyttämisen ja sen soveltamisen suhteen (Kianto et al 2017, 

13). Osaamispohjainen suorituskykyarviointi eroaa perinteisestä suorituskykyarvi-

oinnista, jossa arvioidaan työsuoritusta tai -tulosta, ja sen tavoitteena on ohjata yk-

silön käyttäytymistä yritykselle tärkeiden tietoprosessien aktiivisen edistämisen 

suuntaan. Arviointipalaute auttaa ja motivoi henkilöstöä suuntaamaan omaa toimin-

taansa tavoitteen suuntaan (Kianto et al 2017, 13). 

 

Osaamispohjainen palkitseminen on jatkoa osaamispohjaiselle suorituskykyarvioin-

nille. Sen tavoitteena on palkita henkilöstöä erityisesti heidän aktiivisuudestaan tie-

don jakamisessa, luomisessa ja hyödyntämisessä sekä korostaa tiedon hallinnan-

merkitystä organisaatiossa (Kianto et al 2017, 13). Palkitseminen voidaan toteuttaa 
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joko konkreettisilla bonuksilla tai kertaluonteisilla palkkiolla tai aineettomasti esimer-

kiksi statuksen tai muun tunnustuksen muodossa (Kianto et al 2017, 13).  

 

Oppimismekanismit tarkoittavat organisaation kyvykkyyksiä ja prosesseja, jotka 

mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja innovatiivisuuden yrityksen sisällä (Kianto et 

al. 2010, 309). Jatkuva oppiminen on tietopohjaisen näkemyksen keskiössä (Grant 

1996), jossa oppiminen ja osaamispohjan vahvistaminen tapahtuu pitkälti työtä te-

kemällä ja toisilta oppimalla. Organisaation tehtävänä on mahdollistaa sujuva yh-

teistyö esteitä poistamalla ja mahdollisuuksia tarjoamalla (Grant 1996, 120). Käy-

tännössä jatkuvan oppimisen muotoja ovat esimerkiksi prosessikehitys, ongelmien 

ratkaisu, sosiaalinen vuorovaikutus eri organisaatioyksiköiden ja ammattiryhmien 

välillä (Kianto et al. 2010, 310).  

 

IT-käytännöt nähdään merkittävänä tietojohtamisen mahdollistajana. Tyypillisesti 

tietojärjestelmillä pyritään tehostamaan kommunikaatiota, tiedon käsittelyä ja tuo-

tannon tehokkuutta. Lisäksi tietojärjestelmät toimivat yrityksen tärkeimpinä tietova-

rastoina ja mahdollistavat pääsyn yrityksen näkyvään tietoon turvallisesti (Andreeva 

& Kianto 2012, 621). IT-käytännöt siis tukevat tietoprosesseja uuden tiedon luomi-

sessa ja sen yhdistämisessä sekä jakelussa ja uuden tiedon omaksumisessa. Tänä 

päivänä tietoverkot ja sähköinen asiainkäsittely muodostavat yrityksen toimintapro-

sessien selkärangan tarjoamalla sekä kommunikaatiokanavan, että toimintaa oh-

jaavat työkalut. Lisäksi tietojärjestelmät mahdollistavat yritystason tiedon säilyttämi-

sen ja sen hyödyntämisen organisaation rutiineissa (Alavi & Leidner, 2001, 114). 

Teknologiasta on tullut siis arvokas tietoperustaisen näkemyksen mukainen strate-

ginen resurssi ja toisaalta yrityksen käytännön toiminnan ja tietoresurssien hyödyn-

tämisen mahdollistava kyvykkyys. Tietopääoman lisäksi teknologia on myös osa yri-

tyksen rakennepääomaa. 

 

Työn organisointi sisältää työn ja vastuiden jakamiseen sekä työn koordinointiin liit-

tyviä tehtäviä. Tietoperustaisen näkemyksen mukaan esimerkiksi vastuun jakamien 

ja organisaatiobyrokratian purkaminen sekä työn organisointi uudentyyppisiin itse-

ohjautuviin tiimeihin ovat työn organisoinnin keskeisiä tehtäviä, joiden tavoitteena 
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on mahdollistaa sujuvampi organisaatiorajat ylittävä yhteistyö, tiedon tehokas jaka-

minen ja hajautettu päätöksenteko (Grant 1996, 120). 

 

 

2.5 Tietopääoman ja tietojohtamisen vaikutus yrityksen suorituskykyyn 
 

Tietopääoma nähdään pääsääntöisesti aineettoman tietopääoman luokitteluna 

staattisena inhimillisen, suhde- ja rakennepääoman elementteihin (Marr 2008, 6). 

Uudemmat näkökulmat ovat tuoneet tietopääomaan mukaan dynaamisia element-

tejä, kuten uudistumispääoman, luottamuspääoman ja yrittäjyyspääoman (Kianto et 

al. 2014, 364). Tietojohtamisen käytännöt puolestaan nähdään dynaamisena voi-

mana, jolla organisaatio kykenee johtamaan ja hallitsemaan tietopääoman synty-

mistä ja kehittymistä, sekä optimoimaan sen hyödyntämisestä saatavaa arvoa 

(Kianto 2014, 365). Tietoperustaisesta näkökulmasta katsottuna tietopääoma edus-

taa yrityksen tärkeintä resurssia, kun taas tietojohtamisen käytännöt edustavat or-

ganisaation johtamiskäytäntöjä, joita voidaan käyttää kilpailuedun luomisessa (Inki-

nen 2016, 37). 

 

Tietopääoman ja tietojohtamisen teorioilla on vahva linkki resurssi- ja tietoperustai-

seen näkemykseen, mutta ne ovat kehittyneet toisistaan irrallaan omilla tutkimus-

alueillaan. Vain harva tutkimus on yhdistänyt näitä kahta teemaa keskenään tieto-

pääomaerien hyödyntämisen tehostamiseksi. Yllättävää on, että tietopääoman ja 

tietojohtamisen yhdistävää keskustelua on alettu käymään vasta äskettäin (Inkinen 

2016, 39). Niitä pitäisi tutkia yhdessä koska näkökulmat tarjoavat yhdessä runsaasti 

synergiaa ja lisäymmärrystä tietopohjasta, sekä organisaation johtamisaktivitee-

teista yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi (Inkinen 2016, 39).  

 

Viime aikoina tutkijat ovat kuitenkin ryhtyneet tutkimaan tietopääoman ja tietojohta-

misen vaikutusta toisiinsa. Esimerkiksi Kianto et al. (2014, 366) esittelevät neljä eril-

listä vaihtoehtoa, kuinka tietopääoma ja tietojohtaminen vaikuttavat toisiinsa ja edel-

leen yrityksen suorituskykyyn.  
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Ensimmäisessä vaihtoehdossa tietojohtamisen käytännöt toimivat moderaattorina 

tietopääoman vaikutukselle yrityksen suorituskykyyn. Toisin sanoen tietopääomalla 

on lähtökohtaisesti positiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn, jota tietojohtami-

sen käytännöt vahvistavat. Eli mitä vahvemmin tietojohtamisen käytäntöjä sovelle-

taan, sitä tehokkaammin ne vaikuttavat potentiaaliseen suorituskykyyn. Esimerkiksi 

inhimillisen osaamispääoman käyttöä voidaan tehostaa esimiestyöllä ja rakenteelli-

sen pääoman tehokkuutta voidaan vahvistaa IT-käytännöillä (Kianto et al. 2014, 

367). 

 

Toisessa vaihtoehdossa tietopääoma toimii moderaattorina tietojohtamisen vaiku-

tukselle yrityksen suorituskykyyn. Toisin sanoen tietojohtamisien käytännöillä on po-

sitiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn, jota tietopääoma vahvistaa (Kianto et 

al. 2014, 367). Esimerkiksi IT-käytännöt toimivat tehokkaammin osaavan henkilös-

tön avulla. Näin ollen inhimillinen pääoma saa tietojohtamisen IT-käytännöt edistä-

mään yrityksen tavoitteita tehokkaammin.  

 

 
Kuvio 9. Tietopääoman ja tietojohtamisen vaikutus yrityksen suorituskykyyn (mu-

kaillen Kianto et al. 2014, 367-369) 

 

Kolmannessa vaihtoehdossa tietojohtaminen toimii mediaattorina tietopääoman ja 

yrityksen suorituskyvyn välissä. Tämä malli tarkoittaa sitä, että tietopääoma lisää 

tietojohtamisen arvoa ja tietojohtaminen puolestaan yrityksen suorituskykyä. Nel-
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jännessä vaihtoehdossa tietopääoma toimii mediaattorina tietojohtamisen ja yrityk-

sen suorituskyvyn välissä. Tämä malli tarkoittaa puolestaan sitä, että tietojohtami-

sen käytännöt lisäävät tietopääoman arvoa, joka osaltaan lisää yrityksen suoritus-

kykyä (Kianto et al 2014, 368). Mediaattorimallit ovat eräänlaisia transformatiivisia 

malleja, jossa tietopääoma ja tietojohtamisen käytännöt ovat riippuvaisia toisistaan. 

Moderaattorimalleissa niiden vaikutus voi olla epäsuora, tai olematon.  

 

Kianto et al. (2014, 367) pitävät ensimmäistä mallia intuitiivisesti toimivimpana ja 

siten tietojohtamisen käytännöillä voidaan vahvistaa tietopääoman luontaista posi-

tiivista vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Tietoperustaisen näkemyksen mukaan 

sekä tietopääoma, että kyvykkyydet sen käyttöön ja kehittämiseen ovat yhtä tärkeitä 

kilpailuedun saavuttamiseksi (Grant 1996, Spender 1996). Lisäksi Spenderin (1996, 

59) ja Chen et al. (2010, 865) mukaan on pyrittävä löytämään tasapaino formaalin 

johtamisen ja epäformaalin joustavuuden välille, jotta tiedon jakamiselle ja innova-

tiivisuudelle syntyisi mahdollisimman hyvä toimintaympäristö. Tästäkin syystä tutkija 

voi yhtyä näkemykseen, jossa ensimmäinen malli edistää parhaiten yrityksen kes-

tävän kilpailuedun tavoittelu ja suorituskyvyn kehittymistä. 

 

Edellä on kuvattu teoriakatsaus yrityksen strategiasta ja strategisen osaamisen prio-

risoinnista, aineettoman tietopääoman roolista yrityksen tärkeimpänä resurssina, 

tietopääoman rakenteesta, tietoprosesseista ja tietojohtamisen käytännöistä sekä 

tietopääoman ja tietojohtamisen vaikutuksesta yrityksen suorituskykyyn. Seuraa-

vassa kappaleessa siirrytään tutkimuksen toteuttamisen strategiaan, tutkimusme-

netelmään, haastatteluiden toteuttamiseen ja aineiston hankintaan. Lisäksi kuva-

taan aineiston analysoinnin menetelmät ja tutkimuksen luotettavuuden ja objektiivi-

suuden arviointikriteerit.  
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

3.1 Tutkimusstrategia  
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten tietointensiivisten yritysten ja or-

ganisaatioiden ylimmän johdon näkemys tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisen 

esteenä olevista osaamisvajeista ja niiden paikkaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. 

Tutkimus on toteutettu teorialähtöisenä laadullisena tutkimuksena ja tutkimusstrate-

gia on laadittu tutkimuskysymyksiin pohjautuen.  

 

Tutkimusaiheen tarkempi määrittely, sitä vastaavan tutkimusmenetelmän valinta ja 

tutkimuksen aikataulusuunnitelma on toteutettu 05-09/2018 välisenä aikana.  

 

Tutkimukseen on haastateltu yhteensä 38 henkilöä. Yhdeksän (9) haastattelua hy-

lättiin tutkimusaineistosta nauhoitteen puuttumisen tai vaurioitumisen vuoksi. Varsi-

naisen tutkimusaineiston muodostaa 29 haastattelua, joiden analysointi on tehty 

teoriapohjaisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimushaastattelut on toteutettu 

08/2018-05/2019 välisenä aikana neljän eri henkilön toimesta. Varsinainen tutki-

musaineiston analysointi on tehty 03/2019-01/2020 ja tutkimusraportin kirjoittami-

nen 09/2019-06/2020.  

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen tutkimus, jossa tiedonhankinta teh-

dään henkilökohtaisella teemahaastattelulla. Teemahaastattelu, eli puolistrukturoitu 

haastattelu on lähellä syvähaastattelua, joka perustuu Mertonin, Fisken ja Kendalil-

lin (1956) julkaisemaan teokseen ”kohdennettu haastattelu” (The Focused Inter-

view).  

 

Teemahaastattelun ominaispiirteiksi todetaan, että haastateltavilla on henkilökoh-

tainen kokemus asiasta ja tutkija on selvittänyt pohjatyönä tutkittavan ilmiön teoreet-
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tisia elementtejä, rakenteita ja prosesseja. Taustatyön perusteella tutkija on raken-

tanut haastattelurungon, joka keskittyy haastateltavien henkilöiden omakohtaisiin 

kokemuksiin aiheesta (Merton, Fiske & Kendall 1956, 3-4). 

 

Teemahaastattelu etenee etukäteen valittujen ja tarkkaan määriteltyjen aiheiden 

sekä haastattelun aikana syntyvien tarkentavien kysymysten avulla (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, 75). Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi menetelmäksi, 

koska haastattelun aihepiirit ja teemat ovat etukäteen tiedossa, mutta haastattelun 

vastaukset ovat avoimia tai puoliavoimia ja etenemisjärjestystä voidaan muuttaa 

haastattelun kuluessa (Hirsjärvi & Hurme 1991, 36).  

 

Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan haastateltavan omaa tulkintaa ja 

heidän asioille antamiaan merkityksiä tutkittavasta asiasta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

48). Teemahaastattelu sopii erinomaisesti tilanteesiin, joissa tutkimuksen kohteena 

ovat esimerkiksi tunnepohjaiset aiheet, teemaan liittyvät heikkoja signaalit tai ilmiöt, 

joita haastateltavat eivät ole päivittäin tottuneet tarkastelemaan kriittisesti (Hirsjärvi 

& Hurme, 1991, 35). 

 

Teemahaastattelussa korostetaan neljää piirrettä: laajuutta, spesifisyyttä, syvyyttä 

ja henkilökohtaista kontekstia. (Merton, Fiske & Kendall 1956). Laajuus tarkoittaa 

sitä, että haastateltavan tulee saada tuoda esiin kaikki haluamansa näkökohdat. 

Spesifisyys tarkoittaa sitä, että haastateltavien reaktioiden tulisi olla mahdollisim-

man rehellisiä ja tarkkoja. Syvyys tarkoittaa sitä, että haastateltavia autetaan kuvaa-

maan tutkittavaan ilmiöön liittyviä tunteita, tietoa ja omaa arviota asiasta. Lisäksi 

haastattelijan tulee selvittää, kuinka hyvin haastateltava on perillä tutkittavasta ai-

heesta. Haastateltavien henkilökohtaiset kokemukset ja omakohtainen tuntuma ai-

heeseen vaikuttavat merkittävästi annettaviin vastauksiin. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 

36).  

 

Tämän tutkimuksen analyysimetodia valittaessa tutkija joutui pohtimaan sekä ai-

neistolähtöisen (induktiivisen), että teorialähtöisen (deduktiivisen) analyysin sovel-

tuvuutta tutkimuskysymykseen. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineis-

tosta rakennetaan uusi teoreettinen näkemys ”yksittäisestä yleiseen” -periaatteella. 
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Aineistolähtöisessä tutkimuksessa aikaisemmin tehdyillä tutkimuksilla, teorioilla tai 

tiedolla ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai sen lopputuloksen 

suhteen, vaan analyysi toteutetaan puhtaasti aineistoon perustuen (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, 95). Teorialähtöisessä analyysissä tutkimustuloksiin päädytään ”ylei-

sestä yksityiskohtaiseen” -periaatteella. Tutkittavan ilmiön perusteet rakentuvat ai-

kaisemman teorian ja tutkimusaineiston kautta (Hirsjärvi & Hurme 1991, 41). Teo-

rialähtöisen tutkimuksen tavoitteena on samalla testata aikaisemman teorian toimi-

vuutta nykyhetkessä.  

 

Tämän tutkimuksen haastattelurakennetta ja analyysiä ohjaavaksi päänäkökul-

maksi valittiin teorialähtöinen analyysi, koska tutkimuskysymyksen taustalla oleva 

strategisen osaamisen hankkimisen tutkimusaukko kytkeytyy merkittävältä osin ole-

massa olevaan strategisen osaamisen, tietopääoman ja tietojohtamisen teorioihin, 

joiden soveltuvuutta haluttiin selvittää nykyisessä rajusti muuttuvassa toimintaym-

päristössä erityisesti uuden osaamisen hankkimisen näkökulmasta.  

 

Valittu lähestymistapa nojaa tietopääoman ja tietojohtamisen teorioihin, malleihin ja 

aikaisemmin esitettyyn teoreettiseen ajatteluun. Tutkimuksen teoriakatsauksessa 

on kuvattu mallin perusteena olevat teoreettiset näkökulmat ja sen mukaan on mää-

ritelty tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. Näin ollen tutkittava ilmiö on märi-

telty jonkin jo aikaisemmin tunnetun mukaisesti. Tutkimusaineiston analysointia oh-

jaa aikaisemman teorian ja tutkimustiedon perusteella luotu viitekehys, jota testa-

taan uudessa kontekstissa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 97).  

 

Tutkimuskysymykset ohjaavat teoriakatsauksen sisällöllisiä valintoja. Teoriakat-

sauksen perusteella on rakennettu kysymyspatteristo ja analyysirunko haastattelu-

tutkimusten toteuttamiseksi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 98). Aiheesta aikaisemmin 

tiedetty siis ohjasi aineiston hankintaa, sen rakennetta ja käsitteitä (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, 97).  

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin kuitenkin induktiivista näkökulmaa avointen tut-

kimuskysymysten 1.1 ”tulevaisuudenkuva ja strategiset uudistumistavoitteet”, 2.1 

”mitä on uusi strateginen osaaminen” ja 3.1 ”millä keinoilla yritys hankkii strategista 
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osaamista” osalta. Vaikka kysymykset pohjautuvatkin strategisen osaamisen, tieto-

pohjaisen näkemyksen, aineettoman tietopääoman ja tietojohtamisen teorioihin, tar-

vittiin avointen kysymysten vastausten pelkistämiseen induktiivista ”yksityiskohtai-

sesta yleiseen” -menetelmää. 

 

 
Kuvio 10. Tutkimuksen analyysimenetelmät 

 

 

3.3 Teemahaastattelun suunnittelu 
 

Teemahaastattelun suunnittelu ei ollut kertaluonteinen tapahtuma, vaan suunnitte-

lua tarkennettiin iteratiivisesti tutkimusprosessin edetessä. Tutkimusta edeltävä 

suunnittelu oli kuitenkin tärkeää, jotta haastattelututkimukset kyettiin toteuttamaan 

yhdenmukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 1991, 39). Tutkimuksen suunnittelu jakautui 

kolmeen vaiheeseen: 1) tutkimuksen yleisluotoiseen suunnitteluun, tavoitteiden ja 

ongelmien hahmotteluun ja ongelmien ratkaisuun tarvittavan tiedonhankinnan suun-

nitteluun, 2) varsinaiseen haastattelujen aikataulutukseen ja toteutukseen ja 3) 

haastattelun jälkeisen toiminnan suunnitteluun (Hirsjärvi & Hurme 1991, 39). 

 

Suunnitteluvaiheessa määriteltiin myös tutkijan työnantajan Sovelto Oyj:n sisäiset 

tavoitteet tutkimustiedon hyödyntämiselle yrityksen oman palvelustrategian uudis-

tamisessa. Tutkimuksella pyrittiin saamaan arvokasta tietoa asiakkaillemme tär-

keistä osaamisteemoista, sekä niistä keinoista, joilla yritykset uudistavat kilpailustra-

tegiansa kannalta keskeistä henkilöstön osaamista.   

 

Tutkimuksen yleisluontoisen suunnittelun aikana määriteltiin tutkimuksen keskeinen 

tavoite, keskeisimmät tutkimuskysymykset, sekä tutkimuksen kohderyhmä. Tutki-

muksen kohteeksi valittiin tietointensiivisten yritysten ylin johto. Tehtävää tai yrityk-

sen toimialaa ei rajattu tässä vaiheessa tarkemmin, koska tutkimuksen tavoitteena 
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oli saada yleinen toimialarajat ylittävä näkemys strategisista osaamisen uudistamis-

tavoitteista sekä osaamisen hankkimiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Tavoitteeksi 

asetetiin 50 henkilön haastattelu riittävän kattavuuden turvaamiseksi. Tämä määrä 

ei aivan toteutunut, vaan tutkimuksen viralliseen otokseen saatiin 29 haastattelua. 

Otos oli kuitenkin riittävän edustava tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta. 

 

Haastattelujen varaaminen ja aikatauluttaminen järjestettiin yrityksen assistentin toi-

mesta. Varaaminen tehtiin pääsääntöisesti puhelinsoitolla suoraan asianosaiselle 

johtajalle tai hänen sihteerilleen. Haastateltavat motivoitiin johtajahaastatteluun 

strategisen tietopääoman kehittämiseen tähtäävään tutkimukseen osallistumalla, 

sekä tutkimustulosten saamisella omaan käyttöön tutkimuksen päätteeksi. Varaus-

ten onnistumisprosentti nousi kohderyhmä huomioiden erittäin suureksi. Vain yksit-

täiset tapaukset kieltäytyivät haastattelusta.  

 

Suunnitteluvaiheessa päätettiin myös tutkimusmenetelmästä, sekä teorialähtöisen 

sisällönanalyysin ohjaamista tutkimuskysymyksistä. Haastattelu perustui puolistruk-

turoituun haastattelulomakkeeseen, jossa haastattelijoilla oli yhdenmukainen runko 

tutkimuskysymyksille. Menetelmä mahdollisti myös tarkentavien kysymysten esittä-

misen haastattelun yhteydessä. Haastattelut päätettiin nauhoittaa matkapuhelimen 

ääninauhurilla aineiston tutkimuskelpoisuuden varmistamiseksi. Haastattelunau-

hoitteiden tallentamiselle järjestettiin haastattelijoiden yhteinen käyttösuojattu pilvi-

tallennuspaikka.  

 

 

3.4 Aineiston hankinta 
 

Haastattelun alussa jokaiselle haastatellulle tehtiin selväksi, että kaikki haastattelun 

aikana esille tulevat asiat anonymisoidaan, eikä yksittäiset vastaukset tai henkilöt 

käy ilmi tutkimustuloksista. Haastateltaville esitettiin GDPR-tietosuojailmoitus 

(Liite1), sekä heiltä otettiin henkilökohtainen suostumus tutkimustiedon tallentami-

seen nimettyyn käyttötarkoitukseen.  
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Tutkimukseen haastateltiin lopulta 38 johtaja. Yhdeksän (9) haastattelua hylättiin 

tutkimusaineistosta nauhoitteen puuttumisen tai vaurioitumisen vuoksi. Varsinaisen 

tutkimusaineiston muodostaa 29 haastattelua: yhdeksän henkilöstöjohtajaa 

(31,0%), viisi toimitusjohtajaa (17,2%), neljä digitalisaatiojohtajaa (13,8%), kolme 

liiketoimintajohtajaa (10,3%), kolme tietohallintojohtajaa (10,3%), kaksi kehitysjoh-

tajaa (6,9%), kaksi teknologiajohtajaa (6,9%), sekä yksi laatujohtaja (3,4%). Haas-

tatelluista kaksikymmentä oli miehiä (69,0%) ja yhdeksän naisia (31,0%).  

 

 
Kuvio 11. Haastateltujen tehtäväjakauma 

 

Haastateltujen yritykset jakautuivat yhdelletoista (11) eri toimialalle. Kolme edusti 

vähittäiskauppaa (10,3%), neljä metalli ja elektroniikkateollisuutta (13,8%), yhdek-

sän IT-laite, -palvelu ja -ohjelmistoyrityksiä (31,0%), kaksi julkishallintoa (6,9%), yksi 

elintarviketeollisuutta (3,4%), kolme finanssi-, pankki- ja vakuutustoimialaa (10,3%), 

kaksi televiestintää (6,9%), yksi logistiikkaa (3,4%), yksi palveluita yrityksille (3,4%), 

kaksi lääketeollisuutta (6,9%) ja yksi mediaa (3,4%).  
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Kuvio 12. Haastateltujen yritysten toimialajakauma 

 

Haastateltujen yritysten henkilöstömäärissä oli merkittäviä mittakaavaeroja. Pienim-

män organisaation henkilöstömäärä oli 200 ja suurimman 40701. Haastateltujen yri-

tysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 160486. Samasta organisaatiosta haas-

tatellut johtajat on huomioitu laskelmassa siten, että ne eivät kumuloi henkilöstö-

määrää yrityksensä osalta moninkertaiseksi.  

 

 

 
Kuvio 13. Haastateltujen yritysten henkilöstömäärät toimialoittain 
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Johtajien haastattelut (n=29) toteutettiin Sovelto Oyj:n nelihenkisen johtoryhmän toi-

mesta. Haastatteluiden toteuttamiseen osallistuivat toimitusjohtaja, myyntijohtaja, 

tuotantojohtaja (tutkija), sekä teknologiajohtaja. Haastattelut jakautuivat johtoryh-

män jäsenten kesken seuraavasti: toimitusjohtaja (haastattelija 1) haastatteli yksi-

toista (38%), teknologiajohtaja (haastattelija 2) kahdeksan (28%), tutkija (haastatte-

lija 3) seitsemän (24%) ja myyntijohtaja (haastattelija 4) kolme (10%) haastatelta-

vaa.  

 

 
Kuvio 14. Haastattelujen jakautuminen haastattelijoittain 

 

Yhteinen teemahaastattelun puolistrukturoitu kysymyspatteristo antoi riittävän yhte-

näisen mallin haastattelujen toteuttamiselle halutun tiedon saamiseksi yhtenäisellä 

tavalla. Näin vältimme keskeisimmät riskit aineiston hankinnassa useamman haas-

tattelijan toimesta.  Ainoastaan haastattelujen nauhoittamisessa käytetty tekniikka 

(matkapuhelin) osoittautui yllättäväksi riskitekijäksi, ja menetimme yhteensä yhdek-

sän haastattelunauhoitetta teknisten tallennusongelmien vuoksi. Nämä haastattelut 

hylättiin lopullisesta aineistosta.  

 

Haastattelijat olivat lähtökohtaisesti hyvin perillä tutkittavasta kohderyhmästä ja 

haastattelutuokiot olivat luottamuksellisia vertaistapaamisia johtajien kesken. Jokai-

nen haastattelu tapahtui haastattelijan ja haastateltavan kahdenkeskisenä tapaami-

sena, jonka kesto oli keskimäärin 33min 42s. Useamman haastattelijan mallilla 
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haastattelujen määrä per henkilö pysyi kohtuullisena ja näin riittävä määrä haastat-

teluja saatiin suoritettua tutkimustavoitteen saavuttamiseksi. Kaikkien haastattelu-

jen yhteenlaskettu taltiointien määrä oli 978 minuuttia. Lyhimmillään haastattelu 

kesti 17 minuuttia ja pisimmillään 49 minuuttia. Haastatteluille oli varattu maksimis-

saan 45 minuutin aikaikkuna.  

 

 
Kuvio 15. Haastattelujen kestot ja keskiarvo 

 

 

3.5 Aineiston analysointi 
 

Tutkimusmenetelmän valinnan mukaisesti sisällönanalyysi toteutettiin teorialähtöi-

sesti eli deduktiivisesti (yleisestä yksityiskohtaiseen). Aineiston analyysin luokittelu 

perustui aikaisempaan teoreettiseen viitekehykseen ja käsiteteisiin (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 113).  
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Kuvio 16. Aineiston analysoinnin vaiheet. 

 

Teorialähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on analyysirungon muodos-

taminen. Analyysirunko on tyypillisesti strukturoitu, ja siihen kerätään haastatteluai-

neistosta vain niitä asioita, jotka sopivat tutkimuksen rakenteeseen ja analysoita-

vaksi valittuihin aiheisiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 113). Tällöin aikaisempaa teoriaa 

tai käsitejärjestelmää testataan uudesta näkökulmasta ja  uudessa kontekstissa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Teoriapohjaisessa sisällönanalyysissä analyysin 

luokittelu ja kategoriat määritellään aikaisemman tiedon perusteella, ja niihin etsi-

tään haastateltavien lausunnoista sopivia sisältöjä. 

 

Nauhoitettujen haastattelujen jatkokäsittelyn osalta tutkijalla oli valittavana aineiston 

kirjaamisen suhteen kaksi vaihtoehtoista materiaalinkäsittelytapaa: a) nauhoitteiden 

purkaminen sanasta sanaan tekstiksi eli litterointi tai b) päätelmien tekeminen suo-

raan nauhoista (Hisrjärvi & Hurme, 1991, 109). Haastatteluaineiston määrästä ja 

laajuudesta, sekä valitusta teoriapohjaisesta sisällönanalyysimenetelmästä johtuen 

päädyttiin hybridiratkaisuun. Nauhoitettuja haastatteluja ei litteroitu perinteisellä ta-

valla sellaisinaan sanasta sanaan, vaan aineiston tallentamiselle ja käsittelylle luo-

tiin teoriaan pohjautuva analyysirunko (laaja excel-taulukko) ja aineistohavainnot 

kerättiin nauhoitteita kuuntelemalla suoraan analyysitaulukkoon päätelmien teke-

miseksi. Aineiston keräämisen, kirjaamisen ja analysoinnin pohjana oli siis aikai-

sempaan teoriaan pohjautuva analyysirunko (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 115). 

 

Ensimmäisen kuuntelukirjaamisen suoritti haastattelija itse. Jokainen nauhoite 

kuunneltiin myös tutkijan toimesta ja mahdolliset korjaukset ja täydennykset tehtiin 

näin myös toisen henkilön toimesta. Tutkijan omien haastatteluiden kirjaukset tar-

kistettiin ja korjattiin toisen haastattelijan toimesta. Näin menettelemällä analyysi-

taulukkoon kirjattu tieto varmistettiin kahteen kertaan ja siten pienennettiin kirjaus-

tekniikkaan ja kirjaajan henkilökohtaisiin virheisiin liittyviä riskejä. Tämä oli keskeisin 
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yksittäinen laadunvarmistusmekanismi tutkimusdatan oikeellisuuden ja siten myös 

tutkimuksen reliabiliteetin ja objektiivisuuden varmistamiseksi.  

 

Haastattelunauhoitteiden havainnot kirjattiin tutkimusanalyysin mahdollistamiseksi 

yhteiseen viisiosaiseen taulukkoon. Ensimmäinen osa sisälsi tutkimushaastattelun 

taustakysymykset: haastateltavan nimi, tehtävä, organisaatio, sukupuoli, yrityksen 

toimiala, haastattelun päivämäärä, haastattelun kesto, haastattelija, sekä haastatel-

tavan anononyymikoodi (NN#). GDPR-säädösten mukaan tutkijan tulee poistaa 

suorat tunnistetiedot ja anonymisoida aineisto sen analysoinnin yhteydessä. Lisäksi 

jokaisen vastaajan henkilökohtaisesti antamat tiedot on kyettävä identifioimaan var-

sinaisen analyysitaulukon sisältörivien tunnistamiseksi, mikäli haastateltava haluaa 

tarkistaa, oikaista tai poistaa antamiaan vastauksia. Tietosuojailmoituksen sisältö 

on määritelty tarkemmin liitteessä 1. 

 

Taulukko 2. Tutkimushaastattelun taustakysymykset 

Nimi Teh-
tävä Organisaatio Sukupuoli Toimiala-

koodi Toimiala 
Yrityksen 
henkilös-
tömäärä 

Pvm Kesto Haastattelija Anonymikoodi 

Teksti  Teksti  Teksti M / N  Numero  Teksti  Numero pp.kk.vvvv  min  teksti NN# 

…  …  …      …        … NN1 

…  …  …    …     … NN2 

            Yht   Yht     

 

Tutkimustulosten kirjaustaulukon toiseen osaan kirjattiin ensimmäisen varsinaisen 

tutkimuskysymyksen vastaukset: (1.1) yrityksen tulevaisuuskuva ja strategiset uu-

distumistavoitteet ja (1.2) muutoksen mittakaava (pienempi, yhtä suuri, suurempi), 

sekä muutoksen prosentuaalinen arvio seuraavien yhden, viiden ja kymmenen vuo-

den aikana. Tämän osion tarkoituksena on johdatella haastateltavat tutkimusaihee-

seen ja oman yrityksensä toimintaympäristönsä muutokseen. Tämän kysymyksen 

taustateorioina ovat strateginen sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön analyysi 

sekä, resurssi- ja tietoperustainen näkemys. 

 
Taulukko 3. Tutkimuskysymysten 1.1 ja 1.2 kirjaustaulukko. 
1.1 Yrityksen tulevaisuudenkuva ja strategiset  
uudistumistavoitteet? 

1.2 Muutoksen 
mittakaava  

 
1v 

 
5v 

 
10v  

[Teksti] [<=>] [XX %] [XX %] [XX %] 

…         

…     
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Kirjaustaulukon kolmanteen osaan kirjattiin toisen tutkimuskysymyksen vastaukset: 

(2.1) mitä on uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen, uu-

den osaamisen prioriteetti (merkityksellisin/kiireellisin/laajin), sekä (2.2) onko uudis-

tumistavoitteita määritelty ja kommunikoitu henkilöstölle (kyllä/ei).  

 
Taulukko 4. Tutkimuskysymyksen 2.1 kirjaustaulukko 
2.1 Mitä on uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi  
tarvittava uusi osaaminen? Uuden osaamisen prioriteetti 

Merkityksellisin, kiireellisin, laajin? 
2.2 onko uudistumistavoitteet määritelty & 
kommunikoitu henkilöstölle? 

[Teksti]  [Teksti] [Kyllä / Ei] 

… … K 

… … E 

 

Kirjaustaulukon neljänteen osaan kirjattiin kolmannen tutkimuskysymyksen vas-

taukset (3.1) millä keinoilla yritys hankkii uutta strategista osaamista. Tämän tiedon 

luokittelemiseksi on varsinaista analyysiä varten listattu aineettoman pääoman tar-

kennetun teorian mukaiset luokittelukoodit: inhimillinen pääoma, rakennepääoma, 

sisäinen ja ulkoinen suhdepääoma, uudistumispääoma, luottamuspääoma ja yrittä-

jyyspääoma. Lisäksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan, mitkä strategisen osaa-

misen hankkimiskeinot ovat kaikkein tärkeimmät.  

 

Taulukko 5. Tutkimuskysymyksen 2.2 kirjaus- ja luokittelutaulukko 
3.1 Millä keinoilla yritys hankkii 
uutta strategista osaamista? 

Jako IC-
osiin             Priori-

teetit 

Keinot Inhimillinen 
pääoma 

Rakenne- 
pääoma 

Sisäinen 
suhdepää-
oma 

Ulkoinen 
suhdepää-
oma 

Uudistumis-
pääoma 

Luottamus-
pääoma 

Yrittäjyys-
pääoma 

Tärkeim-
mät 

[Teksti] …  … …    … 

…  …    …  … 

 

Lisäksi kysyttiin, (3.2) onko yrityksellä prosessia tai henkilötasolle menevää suunni-

telmaa strategisen osaamisen hankkimiseksi, ja (3.3) kenellä on vastuu osaamisen 

hankkimisesta. Näiden osien taustateorioina ovat tietojohtamisen prosessit ja tieto-

johtamisen käytännöt. 

 

Taulukko 6. Tutkimuskysymyksen 2.2 kirjaustaulukon jatko-osa 
3.2 Onko prosessia ja henkilötasolle menevää suunnitelmaa?  3.3 Kenellä on vastuu osaamisen hankkimisesta? 
[Kyllä / Ei] [Teksti] 

K … 

E … 
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Sisällönanalyysiä jatkettiin kirjaamisen, luokittelun tai kategorioiden muodostamisen 

jälkeen kvantifioimalla aineisto. Kvantifiointivaiheessa sanallisesta aineistosta las-

kettiin määrät, kuinka monta kertaa sama asia esiintyi haastatteluissa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 107). Kvantifiointia helpotettiin koodaamalla vastaukset eri väreillä. En-

simmäisen koodaus- ja laskentakierroksen aikana tutkimusaineisto jaettiin havain-

toja pelkistäen kolmeen pääluokkaan: A) teknologian hyödyntäminen, B) palvelui-

den uudistamien ja kilpailukyvyn parantaminen C) työn organisointi ja osaamisen 

johtaminen. Pääluokkien väliset havainnot laskettiin yhteen ja jaettiin suhteellisiin 

osuuksiin. Näin muodostettiin ensimmäinen johtopäätös luokkien välisistä painoar-

voista (kuvio 16).  

 

Edellä esitellyt teoriapohjaiset kirjaustaulukot eivät sellaisinaan mahdollistaneet 

strategisten tavoitteiden ja uusien osaamistarpeiden tarkempaa vastausten sisällöl-

listä luokittelua ja kategorisointia. Tässä vaiheessa deduktiivisesta (teorialähtöi-

sestä) analyysimenetelmästä siirryttiin induktiiviseen (aineistolähtöiseen) menetel-

mään. Avointen vastausten jatkokäsittelyä varten muodostettiin kaksi tarkempaa 

luokittelu- ja kategorisointitaulukkoa tiedon laskemisen helpottamiseksi (taulukot 7 

ja 8). Pääluokkien havainnot jaettiin haastatteluhavaintojen koodauksen perusteella 

neljään alakategoriaan (kuvio 16):  

 

A. Teknologian hyödyntäminen 

• Uuden teknologian hyödyntäminen, pilviteknologiat, VR, AR, IOT 

• Digitaalinen transformaatio, toimintaprosessien digitalisointi 

• Tiedolla johtaminen, analytiikka, tekoäly, robotiikka, AI  

• Tiedon suojaaminen, tietoturva, kyberturvallisuus  

 

B. Palveluiden uudistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen 

• Innovaatiot, uusien liiketoimintaideoiden löytäminen  

• Asiakastarpeen tunnistaminen ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen 

• Parempi asiakaskokemus ja asiakaslähtöisten palveluprosessin kehittämi-

nen 

• Vanhojen palvelujen poistaminen / korvaaminen  
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C. Työn organisointi ja osaamisen johtaminen 

• Johtamismallin muutos ja ketteryys 

• Toimintakulttuuri, yhteistyö, itseohjautuvuus 

• Toimintaprosessien jatkuva kehittäminen, niukkojen resurssien tehokas koh-

distaminen 

• Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen 

 

Yrityksen tulevaisuudenkuvaan ja strategisiin uudistumistavoitteisiin liittyvät avoimet 

vastaukset listattiin tarkempaan luokittelutaukukkoon (taulukko 7). Vastausten si-

sältö jaettiin pääluokkien koodauksen ja alakategorioiden jaon mukaisesti edelleen 

yksityiskohtaisemman laskennan mahdollistamiseksi ja tiedon pelkistämiseksi.  

 
Taulukko 7. Strategisten uudistumistavoitteiden luokittelu- ja laskentataulukko 

  A. Teknologian hyödyntäminen B. Palveluiden uudistaminen ja  
kilpailukyvyn parantaminen 

C. Työn organisointi ja  
osaamisen johtaminen 

Vas-
taaja 

1.1 Yri-
tyksen 
tulevai-
suu-
den-
kuva ja 
strate-
giset 
uudis-
tumis-
tavoit-
teet? 

Uuden 
teknolo-
gian 
hyödyn-
tämi-
nen, pil-
vitekno-
logiat, 
VR, AR, 
IoT 

Digitaa-
linen 
transfor-
maatio 
(toimin-
tapro-
sessien 
digitali-
sointi) 

Tiedolla 
johtami-
nen, 
analy-
tiikka, 
tekoäly, 
robo-
tiikka, 
AI 

Tiedon 
suojaa-
minen, 
tieto-
turva / 
kyber-
turvalli-
suus 

Inno-
vaatiot, 
uusien 
liiketoi-
mintai-
deoiden 
löytämi-
nen 

Asia-
kastar-
peen 
tunnis-
taminen 
ja uu-
sien lii-
ketoi-
minta-
mallien 
kehittä-
minen 

Parempi 
asiakas-
koke-
mus ja 
asiakas-
lähtöis-
ten pal-
velupro-
sessin 
kehittä-
minen 

Vanho-
jen pal-
velujen 
poista-
minen / 
korvaa-
minen 

Johta-
mismal-
lin muu-
tos ja 
kette-
ryys 

Toimin-
takult-
tuuri, 
yhteis-
työ, it-
seoh-
jautu-
vuus 

Toiminta-
prosessien 
jatkuva ke-
hittäminen, 
niukkojen 
resurssien 
tehokas 
kohdistami-
nen 

Osaa-
misen 
kehittä-
minen 
ja jat-
kuva 
oppimi-
nen 

NN1 teksti xx 
xx 

 xx 
xx 

  xx  xx  xx  xx 

NN2 teksti  xx  xx   xx    xx xx 

…              

Maininnat yh-
teensä (kpl) 

# # # # # # # # # # # # 

 

Sama operaatio suoritettiin uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan 

osaamisen luokittelun osalta (taulukko 8). Molemmista taulukoista listattiin kaikki 

erilliset alakategorioiden havainnot omiin kenttiinsä (xx). Haastatteluissa ilmi tulleet 

maininnat laskettiin yhteen jokaisen alakategorian osalta painoarvojen analysoi-

miseksi (#) 
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Taulukko 8. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan osaamisen luokittelu- ja las-

kentataulukko 
  A. Teknologian hyödyntäminen B. Palveluiden uudistaminen ja  

kilpailukyvyn parantaminen 
C. Työn organisointi ja  
osaamisen johtaminen 

Vas-
taaja 

2.1 Mitä 
on uu-
distu-
mista-
voittei-
den 
saavut-
ta-
miseksi  
tarvit-
tava 
uusi 
osaa-
minen? 

Uuden 
teknolo-
gian 
hyödyn-
tämi-
nen, pil-
vitekno-
logiat, 
VR, AR, 
IoT 

Digitaa-
linen 
transfor-
maatio 
(toimin-
tapro-
sessien 
digitali-
sointi) 

Tiedolla 
johtami-
nen, 
analy-
tiikka, 
tekoäly, 
robo-
tiikka, 
AI 

Tiedon 
suojaa-
minen, 
tieto-
turva / 
kyber-
turvalli-
suus 

Inno-
vaatiot, 
uusien 
liiketoi-
mintai-
deoiden 
löytämi-
nen 

Asia-
kastar-
peen 
tunnis-
taminen 
ja uu-
sien lii-
ketoi-
minta-
mallien 
kehittä-
minen 

Parempi 
asiakas-
koke-
mus ja 
asiakas-
lähtöis-
ten pal-
velupro-
sessin 
kehittä-
minen 

Vanho-
jen pal-
velujen 
poista-
mi-
nen/kor
vaami-
nen 

Johta-
mismal-
lin muu-
tos ja 
kette-
ryys 

Toimin-
takult-
tuuri, 
yhteis-
työ, it-
seoh-
jautu-
vuus 

Toiminta-
prosessien 
jatkuva ke-
hittäminen, 
niukkojen 
resurssien 
tehokas 
kohdistami-
nen 

Osaa-
misen 
kehittä-
minen 
ja jat-
kuva 
oppimi-
nen 

NN1 teksti xx xx xx   xx  xx xx xx  xx 

NN2 teksti xx  xx xx  xx xx  xx  xx xx 

…              

Maininnat yh-
teensä (Kpl) 

# # # # # # # # # # # # 

 

Osaamisen hankkimisen keinojen analyysissä hyödynnettiin pääsääntöisesti tieto-

pääoman tarkennettua luokittelua. Jokainen haastattelussa esille tullut osaamisen 

hankkimiskeino koodattiin ja listattiin tietopääoman luokkiin. Tässä yhteydessä ha-

vaittiin teorian mukaisen tarkennetun mallin haasteet, jossa yksittäiset havainnot 

ovatkin useamman tietopääoman kategorian läpileikkaavia toimenpiteitä. Perintei-

nen kolmijako inhimilliseen, rakenne- ja suhdepääomaan olisi toiminut analyysin nä-

kökulmasta yksiselitteisemmin, vaikkakin useat tuoreet uudistumista tukevat keinot 

olisivat jääneet siten analyysin ulkopuolelle, tai niitä olisi tarkasteltu liian kapeasti. 

 

Taulukko 9. Osaamisen hankkimisen keinojen IC-luokittelu- ja laskentataulukko 
3.1 Millä kei-
noilla yritys 
hankkii uutta 
strategista 
osaamista? 

Jako IC-
osiin             Prioriteetit 

Keinot Inhimillinen 
pääoma 

Rakenne- 
pääoma 

Sisäinen  
suhdepääoma 

Ulkoinen  
suhdepääoma 

Uudistumis-
pääoma 

Luottamus-
pääoma 

Yrittäjyys- 
pääoma Tärkeimmät 

Teksti xx  xx   xx  x 

Teksti xx xx  xx  xx  x 

…         

Alakategoria1. 
havainnot kpl #        

Alakategoria 
2. havainnot 
kpl 

#        

Alakategoria 
3. havainnot 
kpl 

#        

Alakategoria 
4. havainnot 
kpl 

#        
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Lisänäkemyksen saamiseksi havainnot on laskettu myös tietojohtamisen proses-

sien ja johtamiskäytäntöjen kautta. Tällä pyritään saamaan lisävalaistusta siihen 

missä määrin osaamisen hankkiminen tapahtuu ilman johtamistoimia ja mikä on 

johtamisen osuus.  

 

Taulukko 10. Osaamisen hankkimisen keinojen KM-luokittelu- ja laskentataulukko 

3.1 Millä keinoilla yritys hankkii 
uutta strategista osaamista? 

Jako prosessiin 
  
  
  

 Jako johtamiskäytäntöihin 
  
  

Keinot S E C I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teksti xx   xx  xx    xx  xx   

Teksti xx xx xx xx  xx  xx xx  xx  xx xx 

…               

Havainnot kpl # # # # # # # # # # # # # # 

 
 

Uuden osaamisen hankkimisen näkökulmasta on merkittävää analysoida myös vas-

tuukysymyksiä. Onko osaamisen hankkimisen vastuu organisaatiolla vai yksilöllä. 

Tätä varten toisen tutkimuskysymyksen jälkimmäisessä osassa selvitetään, onko 

organisaatiolla prosessia tai henkilötasolle menevää suunnitelmaa, ja kenellä fakti-

sesti on vastuu osaamisen hankkimisesta.  

 
Taulukko 11. Osaamisen hankkimisen suunnitelma/prosessi ja vastuu 
3.2 Onko prosessia ja henkilötasolle menevää suunnitelmaa?  3.3 Kenellä on vastuu strategisen osaamisen hankkimisesta? 
[Kyllä / Ei] [Teksti] 

K Yksilö 

E Johto, HR, yksilö 

… … 

K yht Johto/esimies yht 

E yht HR yht 

 Tiimi yht 

 Yksilö yht 

 Yhteiskunta yht 

 
 
3.6 Tutkimuksen luotettavuus ja objektiivisuus 
 

Tutkijan tehtävänä on tuottaa mahdollisimman luotettava ja pätevä tutkimus. Tutki-

muksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmista, 
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joilla voidaan arvioida tutkimuksen kokonaisluotettavuutta (Vilkka 2015). Tutkimuk-

sen luotettavuuden arviointi on erityisen kriittistä laadullisessa tutkimuksessa, koska 

prosessi ja läpinäkyvyys eivät ole itsestään selviä asioita. Erityisen tärkeää luotet-

tavuuden kannalta on tutkimusprosessin eheys. Sekä prosessi, että tutkijan ajattelu 

on pystyttävä kuvaamaan tarkasti ja läpinäkyvästi, jotta raportin lukija kykenee seu-

raamaan, miten tuloksiin on päädytty ja mihin päätelmät perustuvat (Eskola & Suo-

ranta, 2008) 

 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Vilkan (2015) mukaan kyse on ”tutki-

musmenetelmän kyvystä mitata sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoituskin mitata”. Re-

liabiliteetti puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset voidaan toistaa luotetta-

vasti käyttämällä samaa aineistoa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136). Reliabiliteetti ku-

vaa siis ”tutkimuksen tulosten tarkkuuta, eli mittauksen kykyä antaa ei-sattumanva-

raisia tuloksia ja mittaustulosten toistettavuutta, ja se on luotettava ajasta ja paikasta 

riippumatta” (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136). Jos tutkimus toistettaisiin toisen tekijän 

toimesta, tutkimuksen ollessa luotettava (reliaabeli), saisi toinen tutkija aikaan sa-

manlaisen tuloksen (Vilkka 2015). Molemmat käsitteet ovat peräisin kvantitatiivisen 

tutkimuksen puolelta, eivätkä ilman kyseenalaistamista sovellu laadullisen tutkimuk-

sen arviointikriteereiksi. Laadullinen tutkimusta tulisi arvioida mieluummin sisäinen 

johdonmukaisuuden kautta, jolloin sen (koherenssi) painottuu.  

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuudesta (sekä validiteetista, että realibiliteetista) on 

pyritty pitämään erityisen tarkkaa huolta teorialähtöisen sisällönanalyysin menetel-

mää hyödyntämällä. Näin tutkimuksen suunnittelu, tutkimuskysymysten määrittely, 

sekä tutkimushaastatteluiden kirjaaminen teorialähtöiseen kirjaus- ja luokittelutau-

lukkoon mahdollistivat tutkimuskysymyksiin vastaamisen ja validiteetin varmistami-

sen. Myös tulosten tarkkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Haastattelut suori-

tettiin neljän henkilön toimesta, mutta jokaisella haastattelijalla oli käytössään sama 

puolistrukturoitu kysymyssarja. Haastattelut nauhoitettiin tulosten kirjaamista ja tar-

kistusta varten. Havainnot kirjattiin ensivaiheessa haastattelijan toimesta ja ristiin 

validoitiin tutkijan toimesta. Tällä kaksinkertaisella menettelyllä varmistettiin, että 

teoriapohjaisen analyysin aineisto on tarkasti ja virheettömästi kirjattua. Myös tul-
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kinnanvaraiset kohdat keskusteltiin haastattelijoiden kesken ja varmistettiin näin yh-

denmukainen kirjaustapa. Lisäksi aineiston kvantifioinnissa hyödynnettiin maksi-

maalisesti automaattisia laskentataulukoita laskentavirheiden välttämiseksi.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on kyse myös tulosten totuu-

desta ja objektiivisuudesta. Epistemologisesta eli tietoteoreettisesta näkökulmasta 

tutkimuksen tulosten totuutta voidaan arvioida neljän erilaisen teorian kautta: kor-

respondenssiteoria, koherenssiteoria, pragmaattinen totuusteoria ja konsensuk-

seen perustuva totuusteoria (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 121). Korrespondenssiteo-

rian mukaan tulokset ovat totta, kun ne vastaavat todellisuutta. Koherenssiteorian 

mukaan tulokset ovat totta, kun ne ovat yhdenmukaisia muiden vastaavien tutki-

musten tulosten kanssa. Pragmaattisen teorian mukaan tulokset ovat totta, kun ne 

toimivat käytännössä.  Konsensusteorian mukaan tulokset ovat totta, kun ihmisillä 

on niistä yhteisymmärrys (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 135). Laadullisen tutkimuksen 

tulokset ovat ”totta” pragmaattisen ja konsensusteorian mukaisesti (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, 135). Objektiivisuuden kannalta on tärkeää, että tutkija pyrkii ymmärtä-

mään ja kuulemaan haastateltavia henkilöitä ilman omasta ajattelusta johtuvaa vää-

ristymää. Tällaisia vääristymiä voivat aiheuttaa esimerkiksi tutkijan tai tutkittavan 

henkilön ikä, kansalaisuus, sukupuoli, poliittinen näkemys, uskonto tai asema 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136). 

 

Tämän tutkimuksen aikana objektiivisuutta on parannettu käyttämällä aineettoman 

tietopääoman, sekä tietojohtamisen teoriapohjaa, jonka perusteella tutkimuskysy-

mykset ja sisällönanalyysi keskittyvät tutkimuskysymysten rajaamiin asioihin. Teo-

rialähtöinen sisällönanalyysi mahdollisti myös selkeisiin tutkimuskysymyksiin perus-

tuvan puolistrukturoidun haastattelun, jossa haastattelijan tai tiedonantajan välinen 

tiedonvaihto tapahtui tasa-arvoisesti ja puolueettomasti ilman lähtökohtaista 

asenne-, asetelma- tai aatevääristymää. Vaikka tutkimushaastattelut on toteutettu 

neljän eri henkilön toimesta, on tallennettu haastatteluaineisto kirjattu ja analysoitu 

useamman henkilön toimesta. Näin vältettiin analyysin vääristyminen yksittäisen 

henkilön tai tutkijan ymmärryksen tai tulkinnan osalta. 
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Edellä on kuvattu tämän tutkimuksen strategia, käytettävä tutkimusmenetelmä, 

haastattelututkimuksen suunnittelu ja aineiston hankinta, aineiston analysoinnissa 

käytetyt tekniikat sekä tutkimuksen luotettavuuteen ja objektiivisuuteen vaikuttavat 

asiat. Seuraavassa kappaleessa esitellään tutkimuksen tulokset tutkimuskysymyk-

sittäin.  
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tässä kappaleessa esitetään haastattelututkimuksen tulokset tutkimuskysymysten 

määrittämässä järjestyksessä. Ensimmäisessä alaluvussa (4.1) luodaan katsaus 

yritysten tulevaisuudenkuvaan ja strategisiin uudistumistavoitteisiin, toisessa alalu-

vussa (4.2) muutoksen mittakaavaan. Näillä alaluvuilla vastataan ensimmäiseen tut-

kimuskysymykseen, eli strategian ja osaamisen väliseen yhteyteen ja tietopääoman 

merkitykseen yrityksen kilpailukyvylle.  

 

Kolmannessa alaluvussa (4.3) käsitellään yritysten uudistumistavoitteiden saavut-

tamiseksi tarvittavaa uutta osaamista, neljännessä alaluvussa (4.4) strategisen 

osaamisen hankkimisen keinoja, viidennessä (4.5) osaamisen hankkimisen proses-

sia ja vastuita. Näillä alaluvuilla vastataan toiseen tutkimuskysymykseen eli strate-

giseen osaamiseen ja tietopääoman hankkimiseen.  

 

 

4.1 Yritysten tulevaisuudenkuva ja strategiset uudistumistavoitteet 
 

Tämän tutkimuksen haastatteluun osallistuneet johtajat (n=29) ovat kaikki näköala-

paikoilla johtoryhmätasoisessa roolissa tarkastelemassa oman yrityksensä liiketoi-

minnan tulevaisuutta kokonaisvaltaisesti. Haastateltujen henkilöiden kahdeksan eri 

roolia toivat sopivasti erilaisia näkökulmia, jolloin tutkimuksen tulosten valossa yk-

sittäisen roolin tuoma vääristymä on vähäistä.  

 

Haastateltujen organisaatioiden näkökulmasta kaikille yhteisiä tulevaisuudenkuvaa 

määrittäviä tekijöitä, ja siten strategisia uudistumistavoitteita olivat 1) teknologian 

hyödyntäminen, 2) yrityksen palveluiden uudistaminen ja kilpailukyvyn säilyttämi-

nen, sekä 3) työn organisointi ja osaamisen johtaminen. Teknologian hyödyntämi-

seen liittyvät teemat esiintyivät yhtä haastattelua lukuun ottamatta kaikkien johtajien 

tulevaisuudenkuvassa. Yrityksen palveluiden uudistaminen ja kilpailukyvyn paran-

taminen esiintyi kahta johtajaa lukuun ottamatta muiden strategisessa ajattelussa. 

Kolmanneksi teemaksi nousi työn organisointi ja osaamisen johtaminen, joka sai 

kolmea johtajaa lukuun ottamatta muiden huomioita. 
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Kaikki kolme edellä mainittua teemaa keräsivät yhteensä 249 erillistä mainintaa, 

jotka jakautuivat seuraavasti: teknologian hyödyntämiseen kohdistuvia mainintoja 

oli yhteensä 103 kappaletta (41,4%), työn organisointiin ja osaamisen johtamiseen 

liittyviä mainintoja 83 kappaletta (33,3%), sekä palveluiden uudistamiseen ja kilpai-

lukyvyn parantamiseen liittyviä mainintoja 63 kappaletta (25,3%). 

 

 
Kuvio 17. Strategiset uudistumistavoitteet  
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Teknologian hyödyntämiseen liittyvät havainnot jakautuivat neljään alateemaan: 

data-analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen (17,3%), uuden teknologian käyttöönot-

toon (14,5%), digitaaliseen transformaatioon (8,0%) ja tiedon suojaamiseen (1,6%).  

 

Työn organisointiin ja osaamisen johtamiseen liittyvät havainnot jakautuivat neljään 

alateemaan seuraavasti: uuden osaamisen hankkiminen (10,0%), johtamismallin 

muutos ja ketteryys (8,4%), toimintakulttuuri, yhteistyö ja itseohjautuvuus (8,0%), 

sekä prosessien jatkuva kehittäminen ja niukkojen resurssien parempi kohdistami-

nen (6,8%). 

 

Palveluiden uudistaminen ja yrityksen suorituskyvyn parantaminen puolestaan ja-

kautui edelleen neljään alateemaan: asiakastarpeen parempaan tunnistamiseen ja 

uusien liiketoimintamallien kehittämiseen (12,9%), liiketoimintainnovaatioihin ja uu-

sien liikeideoiden löytämiseen (7,6%), paremman asiakaskokemuksen luomiseen ja 

asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen (4,4%), sekä vanhojen palvelui-

den poistamiseen ja korvaamiseen (0,4%).  

 

 

4.2 Muutoksen mittakaava 
 

Muutoksen mittakaavaan osalta 82,8% johtajista arvioi, että tuleva toiminnan ja 

osaamistarpeen muutos on merkittävästi suurempi kuin mennyt. Johtajista 13,8% 

arvioi, että muutoksen mittakaava on samaa luokkaa aikaisempien vuosien kanssa 

ja vain 3,4% oli sitä mieltä, että menneet muutokset ovat olleet suurempia kuin tu-

levat. Viimeisin ilmiö kuvaa mediatoimialaa, jossa liiketoiminnan transformaatio pe-

rinteisestä printtimediasta digitaaliseksi on jo tapahtunut vuosia sitten.  
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Kuvio 18. Muutoksen mittakaava 

 

Toiminnan ja osaamistarpeen muutoksen mittakaavaa pyydettiin arvioimaan tule-

ville vuosille yhden, viiden ja kymmenen vuoden aikajänteellä. Kysymys oli siinä 

määrin haastava, että 48% vastaajista ei halunnut arvioida muutoksen prosentuaa-

lista osuutta aikaan sidottuna lainkaan. Vastaajista 52% kuitenkin antoi oman arvi-

onsa.  

 

Yhden vuoden aikajänteelle arvoituna vastaajat arvioivat liiketoiminnan muuttuvan 

14,3%. Vastausten hajonta oli 5-30%. Erään yrityksen toimitusjohtaja (NN13) kertoi, 

että ”vuodessa 20% koko henkilöstöstä on kokenut täyskäännöksen”. Viiden vuo-

den päähän vastaajat arvioivat liiketoiminnan muuttuvan 38.4%, vastausten hajon-

nan samalla kasvaessa 10-70%:iin.  
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Kuvio 19. Arvio toiminnan ja osaamistarpeen muutoksesta 1-5-10 vuodessa 

 

Kymmenen vuoden aikajänne oli usealle vastaajalle erityisen haastavaa. Toimin-

taympäristön muuttuessa hurjaa vauhtia, on arviointi pikemminkin arvaamista. Arvi-

oiden keskiarvo oli 66,1%, mitä voidaan haastateltujen yritysten pitkät toimintahis-

toriat huomioiden pitää suurena. Vastausten hajonta kymmenen vuoden aikajän-

teelle oli 20-100%. Eräs toimitusjohtaja totesi, että ”kymmenen vuoden kuluttua 

olemme todennäköisesti eläneet jo muutaman syklin, eli muutos voi olla yli 100% tai 

moninkertainen tai koska vauhti vain kiihtyy” (NN13). 

 

Edellä kuvatuilla tutkimuskysymyksillä (tulevaisuudenkuva, strategiset uudistumis-

tarpeet ja muutoksen mittakaava) pyrittiin löytämään vastaus ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen, eli strategian ja osaamisen väliseen yhteyteen ja tietopääoman 

merkitykseen yrityksen kilpailukyvylle. Haastatteluhavaintojen sisällönanalyysin pe-

rusteella voidaan todeta, että yritysten tulevaisuudenkuvassa kilpailukykyä rakenta-

vina tekijöinä ovat vahvasti teknologian hyödyntäminen, työn organisointi ja osaa-

misenjohtaminen, sekä palveluiden uudistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. 

Tulevaisuuden kilpailukyvyn ja strategisten uudistamistavoitteiden perustan muo-

dostavat siis aineettomat tietopääoman elementit, kuten esimerkiksi data-analy-

tiikka ja tiedolla johtaminen, asiakastarpeiden parempi tietoon perustuva tunnista-

minen tai ketterä johtaminen ja henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen.  
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Kuten eräs liiketoimintajohtaja totesi: ”muutosvauhdin kiihtyessä koko henkilöstöllä 

pitää olla ymmärrys omasta liiketoiminnasta ja olla näkemystä miten omassa toimin-

nassa asioita kehitetään. Pitää myös ymmärtää millä asialla kannattaa sotkea liike-

toimintaa ja millä ei. (NN10)”. Organisaatio on systeemi. Suorituskyky ja osaaminen 

eivät kehity vain yhtä komponenttia muuttamalla (NN19).  Tulevaisuuden muutoksia 

pitäisi osata myös ennakoida paremmin (NN18), ja siitä tulee myös kyetä viestimään 

henkilöstölle jäsennellymmin (NN17). Tulevaisuuden kannalta tarvitaan koko orga-

nisaation valmiuden kohottamista, sekä hyvät menetelmät kehittämiseen ja johtami-

seen erityisesti analytiikkaa ja tietoa hyväksi käyttäen (NN27). Tehokas orkestrointi 

on onnistumisen avain, sillä pyörää ei kannata keksiä joka kerta uudelleen (NN29). 

 

Haasteen strategian ja osaamisen väliselle yhteydelle muodostavat kuitenkin van-

hat keinot arvioida yrityksen suorituskykyä. ”Tällä hetkellä yrityksen tuloslaskel-

massa ja taseella ei millään tavalla oteta huomioon osaamisen arvoa. Osaamispää-

omalla on yritykselle paljon enemmän merkitystä kuin esimerkiksi sillä, kuinka paljon 

on kassassa rahaa. Osaamista ei vielä arvoteta firman taseessa (NN1)”. 

 

 

4.3 Uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen 
 

Strategiset uudistumistavoitteet jakautuivat kolmeen teemaan. Seuraavaksi esitel-

lään uudistumistavoitteisiin tarvittava uusi osaaminen samoihin teemakokonaisuuk-

siin peilaten ja avataan toisen tutkimuskysymyksen havainnot konkreettiselle tasolle 

merkittävyysjärjestyksessä.  

 

Uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen sai vastaajilta yh-

teensä 370 erillistä mainintaa, jotka jakautuivat seuraavasti: työn organisointiin ja 

osaamisen johtamiseen liittyviä mainintoja 206 kappaletta (55,7%), teknologian hyö-

dyntämiseen liittyviä mainintoja oli 121 kappaletta (32,7%), sekä palveluiden uudis-

tamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä mainintoja 43 kappaletta (11,6%). 

Kuten tästä jakaumasta on havaittavissa, teemojen keskinäiset painoarvot muuttui-
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vat strategisiin tavoitteisiin verrattuna merkittävästi. Erityisen mielenkiintoista on tek-

nologian ja ihmisten osaamisen järjestyksen vaihtuminen ja suhteellisen painoarvon 

eron kasvaminen työn organisoinnin ja osaamisen johtamisen eduksi.  

 

Työn organisointiin ja osaamisen johtamiseen liittyvät havainnot jakautuivat nel-

jään alateemaan seuraavasti: johtamismallin muutos ja ketteryys (21,6%), uuden 

osaamisen hankkiminen ja jatkuva oppiminen (15,9%), toimintakulttuuri, yhteistyö 

ja itseohjautuvuus (13,0%), sekä prosessien jatkuva kehittäminen ja niukkojen re-

surssien parempi kohdistaminen (5,1%).  

 

Johtamismallin muutos ja ketteryys oli merkittävin organisaatioiden ihmisten osaa-

miseen, sitoutumiseen ja johtamiseen liittyvä teema. Erityisen suuren painoarvon 

johtajien haastatteluissa sai ihmisten uudistumishalu, -kyky ja asenne (NN24&25). 

Ketterään johtamismalliin (esim. Agile, Scrum ja DevOps) siirryttäessä (NN17&20) 

organisaatiot joutuvat luopumaan samanaikaisesti perinteisestä byrokraattisesta 

suunnitelmaperustaisesta virkatiejohtamisesta (NN5) ja siiloajattelusta (NN3), sekä 

kokeilukulttuurin edistämiseksi luopumaan totutuista päätöksentekomalleista ja vir-

heettömän laadun tavoittelusta (NN5). Ketterään kokeilukulttuuriin siirtyminen sinäl-

lään on motivaatioon ja sitoutumiseen liittyvä taito, jonka hankkiminen nähdään mer-

kittäväksi mutta samalla erityisen haastavaksi. Suurta tarvetta nähtiin uudenlaisen 

osallistavan tiimityöskentelyn taidoille, projekti- ja muutosjohtamisen osaamiselle 

(NN27), orkestrointitaidolle (NN29) ja esimiestaidoille sekä ihmisten johtamisen 

”leadership” -taidoille.  

 

Uuden osaamisen hankkiminen ja jatkuva oppiminen nähtiin toiseksi merkittäväm-

pänä teemana. Oppimaan oppiminen ja ”learning as a lifestyle (NN16)” nähtiin kes-

keisimpinä metataitoina, jotka mahdollistavat jatkuvan osaamisen kehittämisen roo-

lipohjaisesti. Uuden osaamisen hankkimisessa yksilön proaktiivinen ote muutok-

seen (NN17) ja oman näkemyksen kautta jatkuvan kehittämisen ajatusmallin omak-

suminen ovat keskiössä. Hyvinä toimintaa ohjaavina periaatteina nähtiin ohjaavat 

strategiset kompetenssikartat (NN26), roolipohjaiset osaamistavoitteet (NN12), 

sekä asiantuntijoiden muodostamien osaajayhteisöjen sisäinen tiedonvaihto 

(NN13). Erään toimitusjohtajan mielestä ”ulkokehälle ajautuminen ja osaamisen 
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vanheneminen on tässä yhteydessä tunnistettu merkittäviksi työkykyriskeiksi. Hen-

kilöstöltä vaaditaan nyt uteliaisuutta ja nälkää oman osaamisen kehittämiseen jat-

kuvasti. Strategisen suunnan ymmärtäminen ja sitä kautta epävarmuuden parempi 

sietäminen ovat keskeisiä taitoja (NN13)”. Toisen teollisuusyrityksen henkilöstöjoh-

tajan mielestä ”yksilön ja organisaation tulee oppia oppimaan, substanssi muuttuu 

koko ajan (NN14)”. ”Samaan aikaan tarvitaan myös vanhasta poisoppimista 

(NN19)” 

 

Muutosta edistävä toimintakulttuuri, yhteistyö ja itseohjautuvuus nähdään tulevai-

suuden kannalta tärkeinä työelämätaitoina syväosaamisen lisäksi. Suuri osa tule-

vaisuuden työstä tehdään ihmisten ja organisaatioiden muodostamissa epäformaa-

leissa verkostoissa, jolloin ”pehmeiden taitojen” osaamisella on organisaation suo-

rituskyvyn kannalta merkittävä rooli. Asenne, proaktiivisuus, resilienssi ja itseohjau-

tuvuus (NN25), luottamus ja avoin kommunikaatio (NN5), verkostoitumistaidot sekä 

organisaatio, että maantieteelliset rajat rikkovat virtuaaliset vuorovaikutustaidot 

(NN14) ja fasilitointiosaaminen (NN5) ja vastuullinen kehittämisosaaminen (NN7&8) 

nähdään uusina strategisina osaamisina.  

 

Prosessien jatkuva kehittäminen ja niukkojen resurssien parempi kohdistaminen 

nähdään neljäntenä ihmisten osaamisien ja johtamisen teemana. Toiminnan järke-

vöittämiseksi ja tehostamiseksi tätä teemaa voidaan käsitellä filosofisella, strategi-

sella ja operatiivisella tavalla. Filosofisesti prosessien jatkuva kehittäminen on orga-

nisaation ja yksilön ajatusmalli oman työnsä kehittämiseen. Strategisesti prosessin 

kehittämisosaaminen nähdään yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta tuovana kykynä 

ja operatiivisesti kyseessä on usein yksilön työn järkeistämiseen liittyvä osaaminen. 

LEAN-toimintamallit tulivat esille erityisesti teollisuusyritysten osaamisena 

(NN7&24), mutta yhtä lailla myös ICT-toimialan (NN22) tai finanssitoimialan (NN23) 

palveluiden ja kustannustehokkuuden kehittämisosaamisena  

 

Teknologian hyödyntämiseen liittyvät havainnot jakautuivat neljään alateemaan 

seuraavasti: data-analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen (15,9%), uuden teknologian 

käyttöönottoon (13,0%), digitaaliseen transformaatioon (2,4%) ja tiedon suojaami-

seen (1,4%). 
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Data-analytiikan ja tiedolla johtamisen osaamisen kehittäminen nähtiin merkittävim-

pänä yksittäisenä teknologian hyödyntämisen osalta. Lähes kaikkien johtajien pu-

heissa vilisivät sanat big data, analytiikka, tekoäly, robotiikka, algoritmit ja koneop-

piminen (NN1, NN2, NN3, NN7, NN9, NN10, NN12, NN13, NN15, NN16, NN19, 

NN20, NN21, NN23, NN25, NN27, NN28, NN29), jotka yleisesti yhdistetään tiedon 

hankkimiseen, sen käsittelyyn, analysointiin ja tarjoiluun johtamisen työkaluksi eri-

laisten raporttipalveluiden muodossa. Tähän teemaan liittyi myös IoT-sensoritekno-

logian (NN13, NN25) osaaminen, sekä nopea 5G-teknologia (NN1) tiedon siirtämi-

sessä. Data-analytiikan teknologian osaamisen lisäksi johtajat korostivat myös da-

taan perustuvan johtamisosaamisen edistämistä (NN1, NN3, NN6, NN9, NN10, 

NN15, NN19, NN20, NN21, NN27, NN29). 

 

Uuden teknologian käyttöönoton suhteen johtajat näkevät erityisen suuren tarpeen 

johdon ymmärryksen kasvattamisessa teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien 

osalta (NN1, NN2, NN4, NN5, NN8, NN10, NN11, NN12, NN13, NN14, NN19, 

NN20, NN22, NN23, NN26, NN27). Tarve on yleinen ja laaja. Esimerkiksi pilvitek-

nologian hyödyntämisessä (NN1, NN5, NN13, NN16, NN17, NN19, NN20. NN21, 

NN28) nähtiin merkittävää liiketoimintapotentiaalia, mutta johdolta puuttui riittävä 

perusymmärrys teknologian mahdollisuuksista. Teknologia vaatii myös erityisen sy-

väosaamisen hankkimista. Julkisen pilven ratkaisut (esim. AWS, Azure, Google) tar-

joavat erityisesti laajan kirjon mahdollisuuksia uudenlaisten liiketoimintamallien ke-

hittämiselle ja rajapintojen kautta (API) mikropalveluiden yhdistettävyyden (NN5, 

NN28). Ohjelmistokehityksen (NN1, NN5, NN16, Nn20, NN21) rooli ja osaaminen 

ovat myös muuttumassa yllä olevien teknologioiden mukana entistä enemmän uu-

denlaisten palveluiden käyttöönotto- ja konfigurointiosaamista vaativaksi työksi.  

 

Digitaalinen transformaatio tarkoittaa käytännössä manuaalisten prosessien kor-

vaamista automaattisilla ratkaisuilla. Tämä vaatii uudenlaista kykyä rakentaa van-

hoja prosesseja korvaavia automatisoituja ratkaisuja reaaliaikaista tietoa hyödyn-

täen (NN1). Tästä käytännön esimerkkinä on markkinointiautomaatio (NN26), jossa 

algoritmit suorittavat automaattisia toimia kuluttajien käyttäytymisen perusteella il-

man ihmisen päätöksentekoa. Kyseessä onkin siis uudenlaista muutosjohtamista 
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vaativa teema, koska transformaatio siirtää ihmisen työtä koneen tehtäväksi. Erään 

suuryrityksen henkilöstöjohtaja totesikin, että ”ilman ihmisten transformaatiota ei ta-

pahdu yhtään mitään! (NN4)” 

 

Tiedon suojaamisen painoarvo teknologian hyödyntämisessä nähtiin kaikkein pie-

nimpänä. Tämä tutkimus ei ota kantaa siihen, miten tiedon suojaaminen on käytän-

nössä järjestetty, mutta toteaa vain sen, että tiedon suojaaminen ei esiintynyt erityi-

senä voimakkaana teemana johtajien puheissa. Uuden osaamistarpeen näkökul-

masta tiedon yksityisyyden varmistaminen (NN12, NN16, NN19) ja kyberosaaminen 

(NN13, NN16, NN28) saivat kuitenkin huomioita osakseen. Erityistä huolta tietotur-

vanäkökulmat näyttelevät julkisten pilvipalveluiden käyttöönoton yhteydessä.  

 

Palveluiden uudistaminen ja yrityksen suorituskyvyn parantaminen puoles-

taan jakautui edelleen neljään alateemaan: liiketoimintainnovaatioihin ja uusien lii-

keideoiden löytämiseen (5,1%), asiakastarpeen parempaan tunnistamiseen ja uu-

sien liiketoimintamallien kehittämiseen (4,3%), paremman asiakaskokemuksen luo-

miseen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen (1,4%), sekä vanho-

jen palveluiden poistamiseen ja korvaamiseen (0,8%).  

 

Liiketoimintainnovaatioihin ja uusien liikeideoiden löytämiseen liittyvä osaaminen 

lähtee strategisesta ymmärryksestä. Suuri osa haastatelluista näki kokonaisvaltai-

sen strategisen liiketoimintaymmärryksen (NN1, NN2, NN3, NN6) keskeisimpänä 

tarvittavana osaamisena uusien liiketoimintamallien kehittämisessä. Holistinen ajat-

telutapa ja hereillä olo yrityksen perustehtävästä (NN6) luovat edellytykset jatkuvalle 

tuotteiden, palvelun ja tarjoaman kehittämiselle (NN7, NN10), sekä uudenlaisten 

toimintamallien konseptoinnille (NN15). Toimialan syvä substanssiosaaminen 

(NN20) yhdistettynä kykyyn tuoda uusia näkökulmia ja ”out of the box”-ajattelua 

(NN19) myös uutta digitalisaation avulla (NN26) luovat edellytyksiä innovaatioiden 

menestykselliselle hyödyntämiselle.  

 

Asiakastarpeen paremman tunnistamisen perusedellytyksenä nähtiin kyky ja osaa-

mine toimia asiakasrajapinnassa (NN16). Asiakasymmärryksen kasvattamisella ja 
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asiakasprosessien kokonaisvaltaisella ymmärtämisellä (NN23), sekä asiakaslähtöi-

sellä lisäarvoa tuottavalla ajattelulla (NN28) nähtiin olevan keskeinen rooli yrityksen 

tulevaisuuden menestykselle. Asiakastarpeesta lähtevä liiketoimintamallin muotoi-

luosaaminen (NN3 yhdistettynä analysoituun tietoon (NN27) - esimerkiksi kuluttaja-

käyttäytymisen muutoksiin liittyen - ovat lähtökohtia paremman asiakastarpeen tun-

nistamiselle ja päätöksenteolle. 

 

Paremman asiakaskokemuksen luomiseen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien 

kehittämiseen liittyvät osaamiset eroavat edellisestä siten, että tässä yhteydessä 

keskitytään erityisesti nykyisten palveluiden jatkuvaan kehittämiseen (NN3) asia-

kaskokemuksen kautta. Erinomaisen asiakaspalvelun taustalla ovat muun muassa 

”cx - customer experience” -osaaminen, sekä ”design thinking” -osaaminen (NN16). 

Tavoitteena tällä osaamisella on varmistaa erinomainen asiakaskokemus (NN11). 

Erityisenä pullonkaulana nähtiin teknologian hyödyntämisosaamisen puute proses-

sien kehittämisessä (NN26).  

 

 
Kuvio 20. Uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen 
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Vanhojen palveluiden poistaminen ja korvaaminen eivät nousseet haastattelussa 

laajemmaksi osaamisteemaksi. Asia tuli esille kuitenkin tietohallinto- ja digijohtajien 

huolena. Heidän mukaan liiketoiminnan intressi on uuden kehittämisessä ja samalla 

intressi vanhoja ”legacy-palveluita” kohtaan on pientä (NN20, NN21). Näin ollen 

myös ”ramp down” -osaamista puuttuu eikä sen kehittämiselle tunnu löytyvän spon-

soria.  

 
 
4.4 Strategisen osaamisen hankkimisen keinot 
 

Tässä luvussa kuvataan haastattelututkimuksen sisällönanalyysin löydökset strate-

gisen osaamisen hankkimisen keinoista. Kuten kappaleessa 3.4 todettiin, tutkimus-

haastattelujen (n=29) havaintojen (n=241) kategorisoinnissa ja ristiintaulukoinnissa 

hyödynnettiin tarkennettua tietopääoman luokittelua osaamisen hankkimisen keino-

jen suhteellisten painoarvojen tunnistamiseksi (n=305). Toinen näkemys osaamisen 

hankkimisen keinoista saatiin luokittelemalla havainnot tietojohtamisen prosessei-

hin ja johtamiskäytäntöihin (n=528).  

 

 

Tietopääoma ja strategisen osaamisen hankkiminen 
 

Haastatteluhavainnoista löytyi yhteensä 241 erillistä mainintaa strategisen osaami-

sen hankkimisen keinoista. Ensimmäisessä vaiheessa maininnat ristiintaulukoitiin 

tietopääoman tarkennetun luokittelun mukaisesti seitsemään erilliseen kategoriaan. 

Tässä yhteydessä yksittäinen maininta saattoi kohdistua useampaan kategoriaan 

kuten teoriakatsauksessa todetaan luokittelun osittaisesta päällekkäisyydestä. Tie-

topääoman ristiintaulukoinnissa havainnot osuivat yhteensä 305 soluun. Keskimää-

rin yksi havainto toteutti 1,27 kertoimella erillisten tietopääomaluokkien osaamisen 

kehittymistä. Tutkimushavainnot esitellään seuraavaksi merkittävyysjärjestyksessä. 

 

Inhimilliseen pääomaan liittyviä mainintoja oli yhteensä 165 kappaletta (54,1%). 

Tässä kategoriassa osaamisen hankkimisen keinoina nähtiin kehitys- ja koulutus-

suunnitelmat (NN11, NN12, NN13, NN20, NN23), olemassa olevan henkilöstön jat-

kuva oppiminen (NN4, NN13, NN21, NN27, NN28) ja sisäinen (NN7, NN10, NN12, 
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NN14, NN24, NN29) ja ulkoinen kouluttautuminen (NN1, NN2, NN3, NN5, NN6, 

NN7, NN8, NN9, NN11, NN12, NN14, NN16, NN17, NN18, NN19, NN20, NN23, 

NN24, NN25, NN27, NN28), työssä oppiminen (NN1, NN4, NN6, NN11, NN13, 

NN14, NN20, NN21, NN23, NN24, NN27, NN28, NN29) ja työn kierto (NN1, NN19, 

NN23, NN24, NN25, NN29) ja rekrytointi (NN1, NN2, NN3, NN5, NN6, NN9, NN10, 

NN11, NN12, NN13, NN15, NN16, NN17, NN18, NN19, NN20, NN21, NN22, NN24, 

NN26, NN28, NN29) 

 

Ulkoiseen suhdepääomaan kohdistui 68 mainintaa (22,3%) ja sisäiseen suhdepää-

omaan 22 mainintaa (7,2%). Ulkoisen suhdepääoman hankkimisen keinoina koettiin 

alihankinta (NN2, NN6, NN12, NN13, NN18, NN20, NN22, NN24, NN26), kumppa-

noituminen (NN4, NN6, NN10, NN11, NN15, NN16, NN21, NN25, NN26), konsul-

tointi (NN1, NN3, NN8, NN9, NN12, NN15, NN17, NN21, NN23, NN28), ulkoiset 

tapahtumat, kuten messut ja konferenssit (NN3, NN5, NN10, NN28), yliopisto- ja 

korkeakouluyhteistyö (NN7, NN13, NN14, NN24), sekä yhteistyö muiden saman toi-

mialan yritysten kanssa esimerkiksi benchmark-vierailujen merkeissä (NN7, NN12, 

NN14, NN20, NN24, NN27).  

 

Sisäiseen suhdepääomaan kohdistuvina osaamisen hankkimisen keinoina koros-

tuivat yrityksen sisäisen asiantuntijaverkoston osaamisen hyödyntäminen, osaa-

jayhteisöjen tiedonvaihto ja kollegoilta oppiminen (NN5, NN7, NN8, NN12, NN14, 

NN15, NN29), sekä sisäinen tehtävänkierto (NN1, NN24, NN25, NN20),  

 

Rakennepääomaan kohdistuneita mainintoja oli yhteensä 20 kappaletta (6,6%), 

jossa osaamisen hankkimisen keinoja olivat automaatio teknologia, tietojärjestelmät 

(NN4, NN5, NN7, NN14, NN20, NN24), prosessien jatkuva parantaminen (NN21, 

NN27), organisaatiomuutokset (NN1, NN13, NN19), sekä ulkoistukset ja muut yri-

tysjärjestelyt (NN1, NN13, NN19, NN21, NN23) kuten liiketoiminnan myynti ja osto. 

Teknologian rooli nähtiin myös inhimillisen osaamisen tarvetta vähentävänä.  

 

Uudistumispääoma keräsi yhteensä 13 mainintaa (4,3%), jossa keinoina nähtiin yri-

tysten väliset benchmarkingit (NN14), hackatonit (NN5), ketterät kokeilut (NN3, 
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NN4, NN21), uteliaisuus (NN28) ja kehittäminen ihmisten omien kiinnostuksen koh-

teiden kautta (NN16), sekä erilaiset innovaatiot (NN7, NN8) ja startupit (NN8, 

NN21).  Uudistumispääoman havainnoista suuri osa oli päällekkäisiä luottamuspää-

oman, inhimillisen pääoman ja yrittäjyyspääoman kesken.  

 

Luottamuspääomaan kohdistui yhteensä 9 mainintaa (3,0%). Luottamuspääoman 

hankkimisessa keinoina nähtiin ketterä kokeilukulttuuri (NN3, NN4, NN21), epäon-

nistumisista oppiminen (NN21), ihmisten omien kiinnostuksenkohteiden kautta op-

piminen ja vapaa-ajan hyödyntäminen oppimiseen (NN16, NN19). Epäonnistumis-

ten hyödyntäminen oppimiskeinona vaatii erityistä luottamusta tiimin sisällä, sekä 

koko organisaatiossa ja se haastaa perinteistä sataprosenttiseen laatuun tähtäävää 

”command/control” -johtamista. Ketterä kokeilukulttuuri, sekä tiimin ja yksilön vas-

tuuta korostavat johtamistavat painottavat erityisesti luottamuksen ja avoimuuden 

merkitystä uuden oppimisessa ja jakamisessa. Luottamuspääomalla on myös suuri 

merkitys ihmisten haluun työskennellä muiden kanssa ja uskallukseen heittäytyä 

uuteen (NN19).  

 

Yrittäjyyspääomaan kohdistui yhteensä 8 mainintaa (2,6%). Yrittäjämäinen asenne 

korostuu uusien asioiden opiskelussa omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti 

(NN16, NN19). Muita yrittäjyyspääomaan kohdistuvia keinoja ovat ketterät kokeilut, 

(NN3, NN4, NN21) innovaatiotyöpajat (NN7), hackatonit (NN5) ja startup-tyyppinen 

organisoituminen uuden osaamisen kehittämisessä (NN8, NN21). 
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Kuvio 21. Strategisen osaamisen hankkimisen keinojen suhteellinen jakautuminen 

tietopääomaluokkiin 

 

Yhteenvetona osaamisen hankkimisen keinoista tietopääoman kehittymisen näkö-

kulmasta voidaan siis todeta, että inhimillisen pääoman kehittäminen ihmisten osaa-

mista muuttamalla ja olemassa olevaa henkilöä kouluttamalla moninaisin keinoin 

näyttelee keskeisintä roolia. ”Kaikki keinot on otettava käyttöön, war of talent on 

globaali haaste (NN16)”. Yritykset eivät myöskään pärjää tulevaisuudessa yksin 

vaan niiden ”tulee oppia pois vanhoista piintyneistä malleista (NN21) ja tulla pois 

siiloista ja poteroista (NN24)”. ”Muiden osaamisen hyödyntäminen verkostoissa ja 

organisaation sisällä on menestyksen avain (NN24)”. ”Myös yhteiskunnalla on vas-

tuu tutkintopohjaisen koulutusjärjestelmän muuttamisesta elinikäistä oppimista tu-

kevaksi (NN23)”. 

 

 

Tietojohtaminen ja strategisen osaamisen hankkiminen 
 

Toisessa vaiheessa haastattelututkimuksen maininnat (241 kappaletta) ristiintaulu-

koitiin tietojohtamisen prosessien (4 kpl) ja johtamiskäytäntöjen (10 kpl) mukaisesti.  

Tässäkin yhteydessä yksittäinen maininta saattoi kohdistua useampaan kategori-

aan kuten teoriakatsauksessa todetaan luokittelun päällekkäisyydestä. Tietojohta-
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misen ristiintaulukoinnissa havainnot muodostivat yhteensä 538 osumaa. Tietopro-

sesseihin kohdistuneita havaintoja oli yhteensä 223 kappaletta (41,4%) ja tietojoh-

tamisen käytäntöihin kohdistuneita havaintoja yhteensä 315 kappaletta (58,6%).  

 

 
Kuvio 22. Strategisen osaamisen hankkimisen keinojen suhteellinen jakautuminen 

tietojohtamisen prosesseihin ja johtamiskäytäntöihin.  

 

Yllä kuvatusta jakaumasta voidaan päätellä, että sekä tietoprosesseilla, että tieto-

johtamisella on vahva suhde toisiinsa, kuten teoriakatsauksen luvussa pyritään 

2.2.3 kuvaamaan. Seuraavaksi esiteltävät tutkimustulokset eivät kuitenkaan osoita 

suhteen tarkempaa laatua tai vaikutuksen suuntaa, eikä myöskään sen vaikutusta 

yrityksen suorituskykyyn. Näiden asioiden selvittäminen jää tämän tutkimuksen 

osalta jatkotutkimussuositukseksi.  

 

 

Tietoprosessit  
 

Tietoprosessit sisältävät neljä erillistä vaihetta: 1) tiedon hankkiminen / hiljaisen tie-

don jakaminen, 2) uuden tiedon luominen, 3) tiedon tallentaminen ja yhdistäminen 

sekä 4) tiedon hyödyntäminen. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, näihin 
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spontaanisti tapahtuviin prosesseihin kohdistui yhteensä 223 osaamisen hankkimis-

keinoihin liittyvää mainintaa (41,4%). Maininnat jakautuivat siten, että 46 kappaletta 

kohdistui tiedon hankkimiseen ja hiljaisen tiedon jakamiseen (8,6%), 45 havaintoa 

kohdistui sekä tiedon näkyväksi tekemiseen (8,4%), että tiedon yhdistämiseen 

(8,4%). Tiedon hyödyntämiseen kohdistuvia mainintoja oli yhteensä 87 kappaletta 

(16,2%).  

 

Käytännöllisiä strategisen osaamisen hankkimisen keinoja kaikkien prosessivaihei-

den näkökulmista ovat työssä oppiminen (NN1, NN5, NN11, NN14, NN20, NN23, 

NN24, NN29), tiimityö ja tiedon aktiivinen jakaminen kollegoiden kesken (NN4, NN7, 

NN14, NN26, NN27, NN28, NN29), tiedonvaihto sisäisissä ja ulkoisissa asiantunti-

javerkostoissa (NN3, NN5, NN10, NN12, NN20, NN24, NN27, NN26, NN28), sisäi-

nen kierto (NN1, NN7, NN12, NN19, NN20, NN24, NN25, NN29), jatkuva oppiminen 

(NN4, NN27, NN28), sekä muutosjohtaminen (NN10, NN29).  

 

Tyypillisiä tapauksia, joissa vain kolme ensimmäistä prosessivaihetta toteutuu osaa-

misen hankkimiskeinon osalta ovat hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvät toimet kuten 

asiantuntijoiden epämuodollinen tiedonvaihto (NN26, NN27, NN28, NN29), ketterät 

kokeilut (NN21), ongelmalähtöinen oppiminen (NN14) tai työtapojen kehittäminen 

ilman dokumentointia (NN21).  

 

Toisaalta on myös keinoja, jotka perustuvat lähes puhtaasti näkyvän olemassa ole-

van tiedon hyödyntämiseen - eli neljänteen prosessivaiheeseen. Tällaisia osaami-

sen hankkimisen keinoja ovat esimerkiksi koulutukset (NN1, NN2, NN3, NN6, NN7, 

NN8, NN9, NN10, NN11, NN12, NN13, NN14, NN15, NN16, NN17, NN18, NN20, 

NN21, NN23, NN24, NN25, NN26, NN27, NN28), itseopiskelu (NN5, NN8, NN12, 

NN14, NN16, NN3, NN20), sekä omiin henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin liit-

tyvä työn ulkopuolisten asioiden opiskelu ulkoisia tietolähteitä hyödyntämällä (NN5, 

NN8, NN14, NN16, NN18, NN27).  
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Taulukko 12. Osaamisen hankkimisen keinot ja tietoprosessit 
 Tietoprosessit 

Osaamisen hankkimisen keino 1. Hankinta 2. Luominen 3. Yhdistäminen 4. Hyödyntäminen 
Työtä tekemällä oppiminen X X X X 

Tiimityö X X X X 

Tiedonvaihto sis/ulk verkostoissa X X X X 

Sisäinen työkierto X X X X 

Jatkuva oppiminen X X X X 

Muutosjohtaminen X X X X 

Epämuodollinen tiedonvaihto X X X  

Ketterät kokeilut X X X  

Ongelmalähtöinen oppiminen X X X  

Työtapojen kehittäminen ilman dokumentointia X X X  

Koulutus    X 

Itseopiskelu     X 

Henkilökohtainen ulkopuolisten tietolähteiden käyttö    X 

 

 

Tietojohtamisen käytännöt  
 

Tietojohtamisen käytännöt sisältävät kymmenen erilaista johtamisen muotoa: 1)  

esimiestyön, 2) strategiset tietojohtamisen, 3) tiedon suojaamisen, 4) osaamispoh-

jaisen rekrytoinnin, 5) osaamispohjaisen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen, 6) 

osaamispohjaisen suorituskykyarvioinnin, 7) osaamispohjaisen palkitsemisen, 8) 

oppimismekanismit, 9) IT-käytännöt ja 10) työn organisoinnin.  

 

Tietojohtamisen käytäntöihin kohdistui yhteensä 315 osaamisen hankkimiskeinoihin 

liittyvää mainintaa. Maininnat jakautuivat seuraavasti: esimiestyöhön kohdistui 32 

mainintaa (5,9%), strategiseen tietojohtamiseen 35 mainintaa (6,5%), tiedon suo-

jaamiseen 2 mainintaa (0,4%), osaamispohjaiseen rekrytointiin 33 mainintaa 

(6,1%), koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen 64 mainintaa (11,9%), osaamis-

pohjaiseen suorituskykyarviontiin 4 mainintaa (0,7%), osaamispohjaiseen palkitse-

miseen 0 mainintaa (0,0%), jatkuvaan oppimiseen 58 mainintaa (10,8%), It-käytän-

töihin 16 mainintaa (3,0%) ja työn organisointiin 71 mainintaa (13,2%).  

 

Esimiestyön näkökulmasta strategisen osaamisen hankkimista voidaan kiihdyttää 

henkilöstösuunnittelulla (NN11, NN13), kehityssuunnitelmilla (NN2, NN14, NN23), 

osaamisen suunnittelulla (NN5, NN12), oppimisen johtamisella (NN6), laajojen oh-
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jelmien koordinoinnilla ja fasilitonnilla (NN5, NN7, NN29), sekä tehokkaalla muutos-

johtamisella (NN29). Lisäksi sisäisen tehtäväkierron mahdollistaminen (NN7, NN24, 

NN25) ja organisaatiomuutosten toimeenpano (NN1, NN13, NN19) ovat esimies-

työhön kuuluvia toimia.  

 

Strategiset tietojohtamisen käytännöt mahdollistavat uuden osaamisen hankkimi-

seen tietoon pohjautuen. Teknologian hyödyntäminen osaamistarpeiden tunnista-

misessa ja osaamisen hankkimisessa (NN4, NN14, NN19), tietoon pohjautuva ke-

hityssuunnitelmien ja vaihtoehtojen rakentaminen (NN23, NN18, NN26, NN11), toi-

mintaprosessien integrointi rakenteisiin ja järjestelmiin (NN7), strategisten kompe-

tenssikarttojen ylläpito ja hyödyntäminen (NN1), systeemiajattelu johtamisessa 

(NN19) kuuluvat strategisen tietojohtamisen keinovalikoimaan ja mahdollistaa te-

hokkaamman tietopohjaisen osaamisen kehittämisen organisaatiolaajuisesti. 

 

Tiedon suojaaminen ei saanut tässä tutkimuksessa juurikaan johtajien huomiota 

osakseen. Tietoturvaan ja tiedon suojaamiseen liittyvien ohjeistusten jakelu (NN20) 

sekä uuteen teknologiaan liittyvän kyberosaamisen rekrytointi (NN13) nousivat kui-

tenkin esille haastattelujen yhteydessä.  

  

Osaamispohjaisen rekrytoinnin osalta tietojohtamisen käytäntönä nousee esille 

pääasiassa sen toimeenpano (NN1, NN2, NN3, NN5, NN6, NN10, NN11, NN12, 

NN13, NN15, NN16, NN17, NN18, NN19, NN20, NN21, NN22, NN24, NN26, NN28, 

NN29). Rekrytoinnissa korostuu erityisosaamisen löytymisen vaikeus (NN15), ja se 

että verkostot ovat korvanneet perinteiset työpaikkailmoitukset uusien työntekijöi-

den löytämisessä (NN16, NN19). Rekrytointi on muuttunut samalla globaaliksi 

(NN16) ja persoonan asenne ja sopivuus näyttelevät suurta roolia työntekijän valin-

nassa olemassa olevan osaamisen lisäksi (NN5, NN19). Myös eläköityminen (NN6), 

ja organisaatiomuutoksista johtuvat sopeuttamistarpeet (NN21) vaikuttavat rekry-

toinnin tarpeeseen ja mahdollisuuksiin.  

 

Osaamispohjainen koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat perinteisiä tietojohta-

misen keinoja uuden osaamisen hankkimiseksi. Lisäkoulutus (NN1, NN2, NN3, 

NN6, NN7, NN8, NN9, NN10, NN11, NN12, NN13, NN17, NN20, NN23, NN24, 
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NN25, NN27, NN28), uudelleenkoulutus (NN1, NN6, NN13, NN15, NN16, NN17, 

NN18, NN21, NN25, NN26), esimieskoulutus (NN6, NN7), itseopiskelu (NN3, NN7, 

NN12, NN20), työhön sulautuva opppiminen ”blended learning” (NN5, NN14, 

NN26), laajamittaiset kehittämisohjelmat (NN1, NN5), perehdytyskoulutus (NN7, 

NN19, NN24), rekrykoulutus (NN6, NN24), sisäinen koulutus (NN7, NN14, NN12, 

NN29) sekä tutkintokoulutus (NN13, NN20) ovat organisaation keinoja osaamisva-

jeen täyttämiseksi.  

 

Osaamispohjainen suorituskykyarviointi ei korostunut erillisenä toimenpiteenä tutki-

mushaastatteluiden tuloksissa. Suorituksen arviointi on sulautunut jatkuvaan paran-

tamiseen LEAN kata-mallin mukaan (NN21), sekä ketterään kokeilukulttuuriin ja 

epäonnistumisten kautta oppimiseen (NN3, NN4, NN21). Jälkimmäisessä on kyse 

kuitenkin enemmän tietoprosessista kuin erityisestä yrityksen johtamistoiminnasta. 

Kokeilukulttuurissa suorituksen onnistumista arvoivat pääsääntöisesti työntekijät 

itse tai tiimi sisäisesti keskuudessaan.  

 

Osaamispohjainen palkitseminen ei esiintynyt erillisenä teemana tutkimushaastat-

teluiden tuloksissa lainkaan. Erään ICT-yrityksen toimitusjohtajan mukaan kuitenkin 

”koko toimiala on vasta viimeisen kahden vuoden aikana ymmärtänyt mihin suun-

taan pitää liikkua. Myös asiakkaat ovat ymmärtäneet saman asian samaan aikaan. 

Tämä on johtanut merkittävään osaajatyhjiöön tietyissä kriittisissä osaamisissa. 

Palkkainflaatio laukkaa kovaa vauhtia (NN13)” 

 

Oppimista tukevat mekanismit ovat kenties ajankohtaisin tietojohtamisen käytännön 

toimenpiteitä vaativa alue. Oppiminen on siirtynyt pois luokkahuoneesta ja integroi-

tunut työn tekemiseen. Teknologia, toimintamallit, osaaminen, yhteistyön tarve ja 

verkostojen hyödyntäminen ovat muuttaneet perinteistä käsitystä oppimisesta py-

syvästi. Esimerkiksi 70-20-10 -malli (NN6) kuvaa sitä, että 70% opitaan työtä teke-

mällä, 20% reflektiossa muiden kanssa ja vain 10% muodollisessa oppimistilan-

teessa. Näin ollen ihmisille tulisi varata aikaa oman kiinnostuksen kohteiden opis-

keluun itsenäisesti omaan tahtiin (NN5, NN18). Autonomia ja vapaus päättää kou-

luttautumisen keinoista (NN5), koulutusbudjetti, jonka voi käyttää ilman erillistä hy-

väksyntää (NN5), työhön sulautuva blended learning (NN14), jatkuvasti saatavilla 
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olevat online-sisällöt (NN5, NN12, NN16, NN28) ja jatkuvan oppimisen mindset 

(NN28, NN4, NN27, NN21, NN13) ovat keskeisiä uuden osaamisen hankkimisen 

mahdollistajia. Myös uudenlaisilla hybridimallilla toteutettavilla kehittämis- ja sertifi-

ointiohjelmilla (NN2, NN5, NN20), voidaan mahdollistaa laajempien työntekijäryh-

mien osaamisen uudistaminen. Projektit (NN24), hackatonit ja hands on -tyyppiset 

sessiot (NN5) toimivat myös tehokkaina oppimisalustoina, joissa kehittämisvastuu 

on vahvasti toimintojen omistajille (NN27). Organisaatio voi tarjota oppimisen tukea 

lisäksi HR:n kautta (NN19) tai mahdollistamalla sisäisen kierron tehtäviä (NN1, 

NN19, NN24, NN25, NN29, NN20, NN23). Myös jr-sr mentorointi (NN24), ura- ja 

tehtäväsuunnittelu (NN23) toimivat tehokkaina yksilöä tukevina ratkaisuina.  

 

IT-käytännöt mahdollistavat sekä yksilön, että organisaation näkökulmasta uuden 

osaamisen hankkimisen. Ne kiihdyttävät tietoprosessin SECI-spiraalia ja auttavat 

koko organisaatiota uudistumaan nopeammin ja säilyttämään kilpailuedun organi-

saatiossa. Teknologian hyödyntäminen, automaatio ja tekoäly mahdollistavat ihmi-

selle sopimattoman työn siirtämisen koneelle (NN14, NN19, NN24, NN27). Online-

oppimisalustat ja laaja sisältötarjonta mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumatto-

man opiskelun (NN7, NN12, NN28). Verkkoportaalit toimivat kaikille saatavilla ole-

vina lähteinä, joissa ohjeistusten jakaminen esimerkiksi toimintamalleista, kehittä-

misestä, versiohallinnasta ja tietoturvasta on mahdollista (NN20). Myös uudempi 

teknologia kuten virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja animaation 

käyttö on lisääntynyt uusien asioiden opettamisessa kokonaisille henkilöstöryhmille 

(NN19, NN24). Tietotyön teknologia integroituu myös vahvasti tekemisen rakentei-

siin, prosesseihin ja järjestelmiin (NN5, NN7). Teknologian avulla yritys pystyy myös 

aktivoimaan henkilöstön digitaalisesti esimerkiksi osallistumaan strategian rakenta-

miseen (NN26).  

 

Työn organisoinnin näkökulmasta sisäisten ja ulkoisten resurssien suunnittelu 

(NN1, NN11, NN13, NN8, NN20, NN21, NN21, NN27, NN29), alihankinnan käyttö 

(NN22, NN12, NN16, NN2, NN24, NN6, NN26, NN20, NN13, NN22, NN18), kump-

panoituminen (NN4, NN6, NN10, NN11, NN15, NN16, NN21, NN25, NN26) ja kon-

sultointi (NN1, NN3, NN8, NN9, NN12, NN15, NN17, NN21, NN23, NN28) ovat tär-

keässä roolissa yritysten osaamis- ja osaajatarpeen tasapainottamisessa. Entistä 



 
 

82 

useammin organisaatiot hyödyntävät verkoston voimaa uuden strategisen osaami-

sen hankinnassa. Vaativammissa muutostilanteissa myös sisäinen muutosjohtami-

nen (NN29), ulkoistukset (NN1, NN19, NN23), organisaation rakennemuutokset 

(NN1, NN13, NN19), yritysjärjestelyt (NN13, NN21) ovat ratkaisuja kilpailukyvyn 

hankkimiseen tai sen säilyttämiseen. Lisäksi monet yritykset hankkivat uutta osaa-

mista myös yhteistyöprojektien (NN7, NN24, NN27) tai uudenlaisen organisoitumis-

mallin, kuten esimerkiksi startuppien tai ketterän kokeilukulttuurin kautta (NN8). Ja 

kuten it-käytäntöjen osalta jo todettiin, moderni teknologia korvaa ihmisen työtä kiih-

tyvällä vauhdilla, teknologi integroituu tekemiseen, prosesseihin ja rakenteisiin 

(NN7), ja sitä kautta vaatii henkilötyön osalta uudenlaista organisointia. 

 
Taulukko 13. Osaamisen hankkimista tukevat tietojohtamisen käytännöt 

Tietojohtamisen käytäntö Uuden osaamisen hankkimista vauhdittavat toimenpiteet 
1. Esimiestyö • Henkilöstösuunnittelu, kehityssuunnitelmat ja osaamisen suunnittelu  

• Oppimisen johtaminen  
• Laajojen muutosohjelmien koordinointi ja muutosjohtaminen 
• Sisäisen tehtäväkierron mahdollistaminen  
• Organisaatiomuutosten toimeenpano 

2. Strateginen tietojohtaminen • Teknologian hyödyntäminen osaamistarpeiden tunnistamisessa ja osaamisen 
hankkimisessa 

• Tietoon pohjautuva kehityssuunnitelmien ja vaihtoehtojen rakentaminen  
• Toimintaprosessien integrointi rakenteisiin ja järjestelmiin 
• Strategisten kompentenssikarttojen ylläpito ja hyödyntäminen  
• Systeemiajattelu johtamisessa 

3. Tiedon suojaaminen • Tietoturvaan ja tiedon suojaamiseen liittyvien ohjeistusten jakelu  
• Uuteen teknologiaan liittyvän kyberosaamisen rekrytointi 

4. Osaamispohjainen rekrytointi • Osaamistarpeeseen perustuvan rekrytoinnin toimeenpano  
• Erityisosaamisen löytäminen globaaleista asiantuntijaverkostoista  
• Rekrytointi persoonan asenne ja sopivuus edellä 
• Eläköitymisen korvausrekrytoinnit 
• Organisaatiomuutoksista johtuvien sopeuttamistarpeiden hoitaminen 

5. Osaamispohjainen koulutus ja 

osaamisen kehittäminen 
• Lisäkoulutus täsmätarpeisiin 
• Uudelleenkoulutus olemassa olevan henkilöstön osaamisen uudistamiseksi 
• Esimieskoulutus uuden johtamismallin kouluttamiseksi 
• Itseopiskelun alustojen ja sisältöjen tarjonta henkilöstön oman kiinnostuksen 

mukaan 
• Työhön sulautuva oppiminen ”blended learning” 
• Laajamittaiset kehittämisohjelmat ja -projektit oppimisen alustana 
• Perehdytyskoulutus työtehtävissä aloittaville 
• Rekrytointikoulutus uusille työntekijäkandidaateille 
• Sisäinen koulutus omilla resursseilla ja sisäisellä substanssiasiantuntemuk-

sella 
• Tutkintokoulutus yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten 

kanssa 

5. Osaamispohjainen suoritusky-

kyarviointi 
• Jatkuva parantaminen LEAN kata-mallin mukaan, onnistumisen jatkuva arvi-

ointi 
• Ketterä kokeilukulttuuri ja epäonnistumisista oppiminen 
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6. Osaamispohjainen palkitsemi-

nen 
• Kannustavasta kompensaatiomallista huolehtiminen 

7. Oppimista tukevat mekanismit • 70-20-10 mallin soveltaminen (työssä oppiminen – reflektio – muodollinen 
koulutus) 

• Ajan investointi osaamisen kehittämiseen ja itseopiskeluun  
• Koulutusbudjetti, jonka voi käyttää ilman erillistä hyväksyntää 
• Autonomia ja vapaus päättää kouluttautumisen keinoista, sisällöstä, ajasta 
• Työhön sulautuva blended learning  
• Tarjotaan mahdollisuus digitaaliseen online-oppimiseen oman kiinnostuksen 

mukaan 
• Hackatonit ja hands on -tyyppiset sessiot ja innovaatiotyöpajat 
• Projektit, kehittämis- ja sertifiointiohjelmat, vahva kehittämisvastuu toimintojen 

omistajilla 
• Oppimisen tuki HR:n kautta  
• Sisäinen kierto  
• Mentorointi (jr-sr) 
• Ura- ja tehtäväsuunnittelu  

8. IT-käytännöt • Teknologian (automaatio ja tekoäly) hyödyntäminen uuden osaamisen han-
kinnassa 

• Itseopiskelun mahdollistavien online-alustat ja sisältötarjonta  
• Osallistaminen strategian rakentamiseen digitaalisesti  
• Toiminnan integrointi rakenteisiin ja järjestelmiin  
• Verkkoportaalissa ohjeistukset (esim. toimintamalleista, kehittämisestä, tieto-

turvasta) 
• Virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja animaation hyödyntäminen op-

pimisessa  

9. Työn organisointi • Sisäisten ja ulkoisten resurssien suunnittelu  
• Alihankinnan käyttö, kumppanoituminen, konsultointi  
• Muutosjohtaminen  
• Ulkoistukset  
• Organisaatiomuutokset  
• Yritysjärjestelyt  
• Yhteistyöprojektit  
• Startupit ja ketterä kokeilukulttuuri 
• Teknologian integrointi rakenteisiin 

 

 

4.5 Vastuu osaamisen hankkimisesta 
 

Edellä on kuvattu organisaation tulevaisuudenkuvaa, strategisia uudistumistavoit-

teita ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa uutta osaamista ja sen hankkimista 

tietopääoman, tietoprosessien ja tietojohtamisen käytäntöjen kautta. Seuraavassa 

kuvataan tutkimuksen havaintoja siitä, kenen vastuulla uuden osaamisen hankkimi-

nen organisaatiossa on. 

 

Osaamisen hankkiminen on prosessi. Se lähtee liikkeelle osaamisvajeen tunnista-

misesta (tutkimuskysymykset 1.1, 1.2, 2.1). Haastateltavilta kysyttiin uuden strate-

gisen osaamisen yhteydessä myös sitä, onko uudistumistavoiteet kommunikoitu 

henkilöstölle (tutkimuskysymys 2.2). Tässä yhteydessä kaksikymmentä johtajaa 
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(69,0%) totesi, että strateginen suunta on kommunikoitu, mutta yhdeksän johtajaa 

(31,0%) myönsi, että strategisia tavoitteita ei ole saatu levitettyä organisaation tie-

toon riittävän laajasti.  

 

 
Kuvio 23. Strategisten osaamistavoitteiden kommunikointi  

 

Prosessi jatkuu osaamisen hankkimisella (tutkimuskysymys 3.1). Osaamisen hank-

kimiskeinojen yhteydessä haastatelluilta kysyttiin, onko yrityksessä prosessia ja yk-

silötasolle johdettuja suunnitelmia strategisen osaamisen hankkimiseksi (tutkimus-

kysymys 3.2). Tässä yhteydessä kahdeksan johtajaa (27,6%) totesi, että prosessi 

on määritelty. Suurimmassa osassa tapauksia asia hoidetaan esimerkiksi vuosit-

taisten tavoitekeskustelujen kautta, joissakin organisaatioissa ”tavoiteasetanta on 

jatkuva prosessi (NN2)”.  

 

Kaksikymmentäyksi johtajaa (72,4%) myönsi, että prosessia ei ole, tai se ei ole yh-

tenäinen läpi organisaation, ja varsinkaan yksilötasolle johdettua suunnitelmaa ei 

ole olemassa. Kuten erään teknologiayrityksen henkilöstöjohtaja totesi, ”johdolle ei 

erikseen määriteltyä osaamisen kehittämisen prosessia (NN6)”. Erään teknologia-

yhtiön toimitusjohtaja myönsi tässä yhteydessä myös, että ”henkilöstö kaipaa jäsen-

nellympää kommunikaatiota (NN17)”. 
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Kuvio 24. Strategisen osaamisen hankkimisen prosessi/suunnitelma 

 

Nämä kaksi tulosta yhdessä muodostavat erityisen mielenkiintoisen yhtälön. Toi-

saalta johtajien näkökulmat strategisesta suunnasta ovat selvät, mutta uudistumis-

tavoitten saavuttamiseksi tarvittavan osaamisen hankkiminen on laajasti vailla or-

ganisaatiotason prosessia ja toimeenpanoa.  

 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä haastateltavilta kysyttiin, kenellä on vastuu stra-

tegisen osaamisen hankkimisesta (tutkimuskysymys 3.3). Vastaukset sisälsivät tyy-

pillisesti useita vastuullisia tahoja. Nämä havainnot (n=52) eriteltiin laskentatauluk-

koon ja analysoitiin painoarvojen tunnistamiseksi.  

 

Haastatelluista kaksikymmentäkaksi johtajaa (42,3%) totesi, että merkittävä vastuu 

osaamisen hankkimisesta on johdolla ja esimiehillä. Yleisesti ottaen kommenteista 

on nähtävissä, että johdon ja esimiesten vastuulla on erityisesti tavoitteiden asetta-

minen ja mahdollisuuksien tarjoaminen. Erään logistiikkayrityksen henkilöstöjohtaja 

totesi tässä yhteydessä, että ”esimies luo edellytykset ja organisaatio mahdollistaa 

oppimisen (NN4)”.  

 

Samaan aikaan kaksikymmentä johtajaa (38,5%) totesi, että vastuu on vahvasti yk-

silöllä itsellään. Asiantuntijaorganisaatoissa osaaminen pirstaloituu pieniin osiin, ja 
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sen hallinta ylätasolta on mahdotonta. Johtajat näkivät, että työntekijät itse ovat par-

haita asiantuntijoita oman henkilökohtaisen osaamistarpeensa määrittelyssä. Erään 

vähittäiskaupan kehitysjohtaja näki asian niin, että ”yksilöllä pitää olla mielenkiintoa 

ja silmät auki kehittää itseään. Ei voi olettaa, että työnantaja kaataa tietoa päähän 

(NN8)”.  

 

Osaamisen hankkiminen nähdään siis suurimmalta osin olevan yhteispeliä johdon 

ja työntekijöiden kesken. Johtajat näyttävät suuntaa, esimiehet asettavat tavoitteita 

ja työntekijät päättävät osaamisen hankkimisen sisällöistä ja keinoista itse oman 

tarpeensa mukaan. Erään teollisuusyrityksen teknologiajohtajan näkemyksen mu-

kaan ”onnistuminen on asennekysymys, mutta esimiehen tuki on tärkeää itseohjau-

tuvissa tiimeissä (NN25)”.  

 

Neljä johtajaa (7,7%) kertoi vastuun kuuluvan liiketoimintayksiköille tai tiimeille, 

joissa yksilöt työskentelevät, koska erikoisosaamisen hankintaa on erittäin vaikea 

johtaa organisaatioissa keskitetysti. Viisi johtajaa (9,6%) oli sitä mieltä, että osavas-

tuu kuuluu myös HR-toiminnolle kehitysohjelmien ja henkilöstösuunnittelun kautta. 

Tyypillisessä tapauksessa HR myös koordinoi kehityskeskustelujen toteutumista 

läpi organisaation. Yksi maininta (1,9%) kohdistui myös kiinteään koulutusjärjestel-

mään ja yhteiskunnan vastuuseen osaamisen uudistamisesta: ”yhteiskunnalla on 

vastuu tutkintopohjaisen koulutusjärjestelmän muuttamisesta elinikäistä oppimista 

tukevaksi (NN23)”. Tämän näkemyksen tueksi erään televiestintäyhtiön teknologia-

johtaja totesi, että ”vanha DI-tutkinto 20 vuoden takaa ei enää varmista menestystä 

tulevaisuudessa (NN1)”.  
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Kuvio 25. Vastuu strategisen osaamisen hankkimisesta 

 

 

Tässä kappaleessa kuvattiin tutkimushaastattelun tulokset ja havainnot tietopää-

oman ja tietojohtamien teorioiden pohjalta eriteltynä yritysten tulevaisuudenkuvasta 

ja strategisista uudistumistavoitteista, tavoitteiden vaatimista uusista osaamistar-

peista, sekä osaamisien hankkimisen keinoista. Seuraavassa kappaleessa tehdään 

yhteenveto tutkimuksen toteuttamisesta, tutkimuskysymykseen vastaamisesta, kes-

keisistä havainnoista ja annetaan suosituksia jatkotutkimukselle.   
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tämän tutkimuksen teema ”strategisen osaamisen hankkiminen muuttuvassa toi-

mintaympäristössä” osoittautui tutkimusprosessin aikana sekä tutkijalle, tutkijan 

työnantajalle, että kaikille haastatelluille yritysjohtajille ajankohtaiseksi, relevantiksi 

ja erittäin strategiseksi. Tutkimuksen empiiriseen otokseen saatiin yhteensä 29 

johtajaa, jotka edustavat 25 yritystä, 11 toimialaa ja joiden johtamissa yrityksissä 

palvelee yhteensä 160500 työntekijää. Vaikka tutkimuksen otos on kohtuullisen 

suuri, ei siitä tokikaan voida vetää tilastollisia johtopäätöksiä. Määrällinen tilastolli-

nen tutkimus ei ollut tämän tutkimuksen tavoitteena, vaan pikemminkin laadullisen 

tutkimuksen keinoin pyrittiin pääsemään pintaa syvemmälle yritysjohtajien henkilö-

kohtaisen näkemyksen kautta. Tulokset saturoituivat kuitenkin kohtuullisen nope-

asti haastattelujen edetessä ja siitä näkökulmasta voidaan todeta, että käsis-

sämme on nyt merkittävä otos suomalaista johtajanäkemystä tulevaisuuden muu-

tospaineista ja sen vaatimasta uudesta osaamisesta.  

 

 

5.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan aineettoman tietopääoman monipuolistumisen, 

tietojohtamisen prosessien ja johtamiskäytäntöjen vaikutuksesta yrityksen suoritus-

kykyyn puuttuu näyttöä (Inkinen 2016). Samaan aikaan dynaaminen ja alati muut-

tuva toimintaympäristö, sekä teknologiakehitys ovat asettaneet staattiset ja perin-

teisten johtamisoppien varaan rakentuvat organisoitumismallit uuteen valoon. Tut-

kimuksen taustahypoteesina oli, että organisaation uudistumisen ja tulevaisuuden 

suorituskyvyn mahdollistaa jatkuva oppiminen, osaamisen uudistaminen ja uuden 

strategisen osaamisen hankkiminen moninaisin keinoin. Tällä tutkimuksella pyrittiin 

antamaan lisätietoa juuri tähän tutkimusaukkoon.  
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Tutkimuksella pyrittiin löytämään vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen: 1) 

”Mikä on strategian ja tietopääoman välinen yhteys?” sekä 2) ”mitä on strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen ja miten yritys hankkii uutta 

tietopääomaa?”.  

 

Ensimmäisen kysymyksen osalta tutkimuksen teoreettisen rungon muodostivat 

strategian (Porter 1985/2008, Mintzber et al. 1998, Johnson et al. 2005) ja osaami-

sen välinen suhde (Otala 2005) sekä aineettoman pääoman merkitys yrityksen kil-

pailukyvylle. Tätä näkökulmaa pohjustettiin resurssipohjaisen näkemyksen (Barney 

1991, Makadok 2001, Wernerfelt 1984) ja tietopohjaisen näkemyksen (Grant 1996, 

Kogut & Zander 1992, Spender, 1996) teorioilla. Empiirisen haastattelun tutkimus-

kysymyksinä kysyttiin: (1.1) millainen on yrityksen tulevaisuudenkuva ja strategiset 

uudistumistavoitteet, sekä (1.2) muutoksen mittakaava verraten aikaisempaan ja ar-

vio tulevaisuudesta.  

 

Toisen tutkimuskysymysten teoreettisena taustana hyödynnettiin tietopääoman teo-

riaa (Buenesha-Elbedin et al. 2017, Cassiman & Veugelers 2006, Erikson 2002, 

Inkinen 2016, Kianto et al. 2010, Marr 2008, Mayer et al. 1995) ja tietojohtamisen 

prosessien (Alavi & Leidner, 2001, Davenport & Prusak, 1998, Nonaka 1994, 

Nonaka & Toyama 2013, Von Krogh, 1998) ja johtamiskäytäntöjen (Andreeva & 

Kianto 2012, Heisig 2009, Kianto et al. 2014, Kianto et al. 2017) teoriaa. Empiirisen 

haastattelun tutkimuskysymyksinä kysyttiin (2.1) mitä on uudistumistavoitteiden 

saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen ja (2.2) onko uudistumistavoitteet määri-

telty ja kommunikoitu henkilöstölle. Kysymyksiä jatkettiin osaamisen hankkimiseen: 

(3.1) millä keinoilla yritys hankkii uutta strategista osaamista, (3.2) onko prosessia 

ja henkilötasolle menevää suunnitelmaa, ja (3.3) kenellä on vastuu osaamisen 

hankkimisesta.  

 

Tutkimuskysymykset muodostivat puolistrukturoidun teemahaastattelun rungon ja 

näin haastattelut saatiin toteutettua useamman haastattelijan voimin luottamukselli-

sena ja hyvin fokusoituneena tilaisuutena. Kaikki haastatellut pystyivät vastaamaan 

omasta roolistaan ja henkilökohtaisesta kokemuksestaan käsin kaikkiin kysymyksiin 
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yksittäisin detaljeja lukuun ottamatta. Haastattelut taltioitiin, kirjattiin ja analysoitiin 

pääasiassa teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Avointen vastausten analy-

soinnissa käytettiin osin induktiivista analyysimenetelmää tulosten pelkistämiseksi. 

Menetelmä osoitti toimivuutensa tutkimuksen suunnittelun, toteuttamisen ja tulosten 

analysoinnin näkökulmista ja antoi vastaukset tutkimuskysymyksiin. Lisäksi havain-

tojen kvantifioinnilla saatiin havainnollistettua tulosten painoarvot suhteessa toi-

siinsa. Seuraavassa kappaleessa avataan keskeisimpiä tutkimushavaintoja.  

 

 

5.2 Keskeisimmät havainnot 
 

Tutkimuskysymys 1: Mikä on strategian ja tietopääoman välinen yhteys?  

 

Yritysten toimintaympäristössä tapahtuu juuri nyt muutoksia nopeammin ja tiheäm-

min kuin koskaan ennen. Erityisesti teknologian rooli muutosten ajurina on suuri ja 

sen vaikutus ihmisten tekemään työhön on tulevina vuosina merkittävä sekä nega-

tiivisesti, että positiivisesti. Mekaanista työtä korvataan automaatiolla, robotiikalla, 

koneoppisella ja tekoälyllä kovaa vauhtia ja ihmisten työ siirtyy korkeammalle jalos-

tusasteelle. ”Yleinen intensiteettitaso osaamisen kasvattamiseen nousee selvästi.  

Henkilöstön osaamisen kehittäminen nouseekin organisaation tulevaisuuden kan-

nalta kriittiseksi tekijäksi (NN15)”. Aineettomalla tietopääomalla ja osaamisen johta-

misella on merkittävä rooli yritysten tulevan suoritus- ja kilpailukyvyn kannalta. 

 

Teknologian ja ihmisten työn yhdistyminen näyttelevät isoa roolia tämän tutkimuk-

sen tuloksissa. Niillä on vaikutuksia toisiinsa, eikä toista voi toisesta erottaa. Kuten 

eräs teollisuusyrityksen tietohallintojohtaja totesi, ”organisaatio on systeemi, eikä 

yhtä asiaa muuttamalla tapahdu mitään muutosta (NN19)”. Vaikutuksia ja toimenpi-

teitä tulee siis arvioida kokonaisuuksina laajempien toimintojen näkökulmasta.  

 

Yrityksen tulevaisuudenkuva ja strategiset uudistumistavoitteet ovat kaikkien haas-

tateltujen yritysten näkökulmasta hyvin samansuuntaisia ja painottuvat ensisijaisesti 
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teknologian hyödyntämiseen, toissijaisesti työn organisointiin ja osaamisen johtami-

seen, ja vasta kolmanneksi palveluiden uudistamiseen ja yrityksen suorituskyvyn 

parantamiseen.  

 

”Kehitys kehittyy nopeammin, kuin miten pystytään kehittämään ihmisten osaamista 

(NN26)”. Osaamisen uudistamistarve on muuttunut yllä manituista muutospaineista 

johtuen jatkuvaksi. ”Life long learning” ja ”oppimaan oppiminen” vilahtelivat taajaan 

johtajien puheissa. Ketterän kehittämisen osaaminen, jatkuvan oppimisen ajatus-

malli nousivat tutkimuksen tuloksissa kovan substanssiosaamisen ohi tärkeimmiksi 

strategisiksi osaamisiksi. Tämä lienee yksittäisenä tuloksena merkittävin tämän tut-

kimuksen tuloksista, ja alleviivaa tutkimuksen taustahypoteesia eli että jatkuva op-

piminen ja osaamisen uudistaminen ovat organisaation uudistumisen ja tulevaisuu-

den suorituskyvyn mahdollistajia. 

 

Tulevaa osaamista on siis syytä priorisoida. Substanssiosaaminen joko teknologian 

hyödyntämisessä tai palveluiden uudistamisessa ovat tulosten valossa toisarvoisia. 

Ensisijaisesti tulisi panostaa ketteryyteen ja ihmisten yhteistyön parantamiseen. 

Substanssiosaaminen vanhenee kiihtyvällä vauhdilla, mutta yhteistyötaidoista ja op-

pimaan oppimisesta näyttäsi muodostuvan yritykselle kestävän kilpailuedun uusi 

lähde. ”Parhaat osaajat eivät ole niitä, jotka osaavat substanssin parhaiten vaan ne, 

jotka ovat laajimmin verkottuneita (NN14)”. 

 

Liiketoimintahaasteet ovat entistä kompleksisempia. Tämä vaatii tulevaisuudessa 

aivan uudenlaista organisoitumista uuden äärelle. Tarvitsemme rohkeutta kokeilla 

ennen näkemättömiä asioita yhdessä ja luoda luottamukseen ja avoimuuteen pe-

rustuvaa kommunikaatiota. Samalla on uskallettava luopua myös vanhasta hierark-

kisesta johtamiskulttuurista, jotta edellä mainittu olisi mahdollista. ”Tarvitaan roh-

keutta ja pitkäjänteisyyttä panostaa olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehit-

tämiseen (NN1)”.  
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Tutkimuskysymys 2: Mitä on strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava 

uusi osaaminen ja miten yritys hankkii tietopääomaa? 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia peilattiin aineettoman pääoman uudistettuun luokitte-

luun (Inkinen 2016, 28). Tulosten valossa näyttää siltä, että aineeton tietopääoma 

on muuttumassa entistä moninaisemmaksi, ja sen yksiselitteinen luokittelu on käy-

mässä mahdottomaksi. Perinteinen kolmijako inhimilliseen pääomaan, rakenne- ja 

suhdepääomaan ei enää riitä selittämään niitä aineettomia resursseja mitä yrityk-

sellä on käytössään, ja toisaalta uudistetussa luokittelussa on paljon päällekkäi-

syyttä. Dynaaminen kyvykkyys mukautua toimintaympäristöön näyttää olevat tule-

vaisuuden osaamisen kannalta merkittävämpää kuin VRIN-ominaisuuksilla varus-

tetun staattisen aineettoman pääoman suojaaminen. Tästä hyvänä esimerkkinä toi-

mii se, että inhimillistä osaamista kehitetään erityisesti yrityksen ulkopuolisissa ver-

kostoissa aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Näin ollen myöskään perinteinen tieto-

perustainen näkemys ei enää selitä riittävällä tavalla yritysten tulevaisuuden kilpailu- 

ja suorituskyvyn lähteitä.  

 

Osaamisen hankkimista tapahtuu spontaanisti johtamisesta huolimatta, ja johtamis-

toimintojen vauhdittamana. Tässä tutkimuksessa peilattiin tuloksia myös tietopro-

sessien ja tietojohtamisen johtamistoimintojen kautta. Erityisen mielenkiintoinen tu-

los on se, että vaikka johtajat näkevät koulutuksen tärkeänä osaamisen hankkimi-

sen muotona, tukee se pääosin vain olemassa olevan näkyvän tiedon hyödyntä-

mistä, ei uuden tiedon synnyttämistä. Merkittävästi tehokkaampia jatkuvan oppimi-

sen ja osaamisen hankkimisen muotoja ovat tekemällä oppiminen, tiimityö, tiedon-

vaihto verkostoissa, sekä työnkierto. Näyttäsi siis siltä, että oppiminen on yhdisty-

mässä vahvasti työn tekemiseen ja kehittämisen prosesseihin, pois irrallisista ja pis-

temäisistä koulutuksista. Tätä tulosta tukee myös ketterät kokeilut ja epämuodolli-

nen tiedonvaihto, jossa henkilöstö oppii yhdessä ongelmalähtöisesti ja uudet asiat 

siirtyvät suoraan käytäntöihin. Johtamistoimintojen osalta strategisen osaamisen 

kehittymistä tukevat merkittävimmin uudenlainen työn organisointi, sekä jatkuvan 

oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. Myös rekrytointien toteuttamisella 

ja strategisella tietojohtamisella on paikkansa.  
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Tulosten valossa näyttä siltä, että organisaatioiden tulevaisuudenkuva on kohtuulli-

sen kirkas. Suurimmassa osassa organisaatioita uudet strategiset osaamiset on on-

nistuttu määrittelemään ja kommunikoimaan henkilöstölle. Toimeenpanon osalta ti-

lanne on kuitenkin päinvastainen. Edelliseen tulokseen kääntäen, suurimmalta 

osalta organisaatiota puuttuu prosessi, suunnitelmat ja työvälineet henkilötasolle 

menevien suunnitelmien tekemiseksi ja toteuttamiseksi. Strategisen osaamisen 

hankkimisen vastuu jakautuu kohtuullisen tasan johdon ja yksilön kesken. Pienem-

piä vastuita on liiketoimintayksiköillä tai HR:llä. Strategisen suunnan antaminen 

sekä tavoitteiden asettaminen koetiin olevan johdon ja esimiesten vastuulla. Lisäksi 

organisaation johdon vastuulle kuuluu osaamisen kehittämisen mahdollistaminen 

rahan ja ajan investoinneilla. Samassa yhteydessä johtajat kokivat kuitenkin sen, 

että erityisesti asiantuntijatyössä osaamistarvetta on mahdotonta johtaa keskitetysti, 

vaan vastuu sen kehittämisestä on työntekijöillä itsellään. Johtajat kokivat laajasti, 

että työntekijän tulee olla itse vastuussa omasta markkina-arvostaan ja osaami-

sensa ajan tasalla pitämisestä. Tämä yhtälö yhdistettynä siihen, että osaamisen joh-

tamisesta puuttuu prosessi ja yksilötasolle menevät suunnitelmat ja työkalut aiheut-

tavat sen, että tahtotilan ja todellisuuden välissä on ammottava aukko. Johtajien 

visiot ja strategiat eivät tosiasiassa ohjaa yksittäisten ihmisten valintoja, vaan stra-

tegisen osaamisen hallinta hajoaa alkumetreillä käsiin ja osaamisen hankkimiseksi 

tehtävät investoinnit valuvat hukkaan, ja yksilöt jäävät edelleen vaille kaipaamaansa 

strategista ohjausta osaamisen hankkimisessa.  

 
Edellä kuvattujen johtopäätösten valossa voi tämän tutkimuksen teeseinä suositella:  
 

1. Strategisen osaamisen syntymistä on johdettava jatkuvana prosessina. 

2. Osaamisen hankkimiseksi on tehtävä organisaatiotason tavoitepohjiaset 

priorisoidut suunnitelmat ja varmistettava käytössä oleva budjetti ja aika.  

3. Esimiesten ja yksilöiden kesken on syytä käydä ohjaavia keskusteluja usein 

ja säännöllisesti. 

4. Uuden osaamisen hankkimiseksi on luovuttava vanhasta hierarkkisesta joh-

tamismallista ja vapautettava ajatukset luovaan kokeilevaan tavoite- tai on-

gelmalähtöiseen yhteiskehittämiseen. 

5. Verkostoja on hyödynnettävä aina kun mahdollista. 
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5.3 Suositukset jatkotutkimukselle 
 

Tutkimuksen taustateorioiden valossa tietopääoman, tietojohtamisen prosessien ja 

johtamiskäytäntöjen vaikutuksesta yrityksen suorituskykyyn puuttuu laajasti todis-

teita (Inkinen 2016). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää organisaation tule-

vaisuuden suoritus- ja kilpailukyvyn näkökulmasta uuden strategisen osaamisen 

hankkimista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimuskysymykset antoivat vas-

tauksen täsmällisiin kysymyksiin yritysten tulevaisuudenkuvasta, muutospaineista 

ja sen vaatimista uusista strategisista osaamisista, sekä sen hankinnan keinoista, 

sekä vahvisti taustahypoteesia siitä, että jatkuva oppiminen ja osaamisen uudista-

minen ovat organisaation uudistumisen ja tulevaisuuden suorituskyvyn mahdollista-

jia. Tutkimus herätti kuitenkin lukuisan joukon uusia kysymyksiä, joita voidaan suo-

sitella jatkotutkimuksen aiheeksi.  

 

Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla pääsääntöisesti suurten yritysten yrityk-

sen johtoryhmätason henkilöitä. Johtajien strategisten visioiden ja operatiivisen toi-

meenpanon välillä vallitsee kuilu, joka avaa akateemiselle lisätutkimukselle mahdol-

lisuuksia luoda uutta tietoa strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta ja toimeenpa-

nosta, sekä osaamisen kehittämisen prosessien ja työkalujen kehittämisestä. Tä-

män tutkimuksen kysymysten esittäminen myös keskijohdolle ja esimieskunnalle tai 

työntekijöille kohdennettuna voisi antaa uudenlaista ymmärrystä toimeenpanon kriit-

tisistä onnistumistekijöistä. 

 

Osaamisen kehittyminen tietoprosessissa (SECI-spiraalin kierrokset) ja oppimisen 

vaikutus organisaation toimintaan mahdollistaa myös tutkijoille uuden tutkimusalu-

een. Tietoprosessien näkökulmasta perinteiset olemassa olevan tiedon omaksumi-

seen kohdistuvat koulutukset koetaan perinteisenä osaamisen kehittämisen muo-

tona. Mutta kuten taulukossa 12 havainnollistetaan, ovat monet muut oppimisen 

muodot, kuten tekemällä oppiminen ja tiimityö tai sisäinen kierto tehokkaampia kei-

noja tuottamaan organisaatiolle uutta tietoa. Näiden muotojen vertailututkimuksella 

olisi myös paikkansa.  
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Henkilöstön lisäkoulutuksen teho ja vaikutus työskentelytapojen muuttamiseen jää 

usein myös selvittämättä. Koulutusohjelmien ollessa pistemäisisä ja lyhytkestoisia, 

eivät vaikutukset pääse näkymään ennen ohjelman päättymistä, ja näin ollen kou-

lutusten laatua mitataan vain yksinkertaisilla numeroarvoilla tai fiilismittareilla. Osaa-

misen kehittymisen ja vaikutuksen mittaamiseen tulisi myös keskittää tutkimusvoi-

maa, jotta käyttäytymisen muutosta, liiketoimintavaikutusta tai osaamisen kehittä-

misinvestointien takaisinmaksua ja oppimiskulttuurin kehittymistä voisi selvittää eks-

plisiittisesti.  

 

Selvitystä uuden strategisen osaamisen eli tietopääoman ja tietoprosessien ja tieto-

johtamisen käytäntöjen vaikutuksista toisiinsa (kuvio 8) tulisi myös jatkaa. Tulokset 

kohdassa 4.3. viittaavat siihen, että uuden strategisen osaamisen syntyminen ta-

pahtuu johtamisen, tietoprosessien ja olemassa olevan tietopääoman dynaami-

sessa vuorovaikutuksessa. Myös uuden teknologian hyödyntämisen roolia tässä yh-

teydessä on syytä arvioida erikseen.  
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6. YHTEENVETO 
 

Tämän tietojohtamisen opinnäytetyötutkimuksen päätavoitteena oli tutkia miten or-

ganisaatiot hankkivat strategista osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Teoreettisesti aihe liittyy keskeisesti tietopääoman hankkimiseen ja kehittämiseen 

yrityksen strategisen suorituskyvyn turvaamiseksi. Teoriakatsaus loi perustan kilpai-

lussa selviämiselle resurssi- ja tietoperustaisen näkemyksen kautta. Lisäksi aineet-

toman pääoman käsite avattiin tietopääomaan ja tietoprosesseihin ja tietojohtami-

sen käytäntöihin. Teoreettinen rakenne loi pohjan tutkimuksen empiirisen osan to-

teuttamiselle. Tutkimustulokset käsiteltiin ja analysoitiin teoriapohjaisella sisäl-

lönanalyysillä hyödyntäen tietopääoman rakennemallia ja tietojohtamisen proses-

seja ja johtamiskäytäntöjä tutkimustulosten raportoimiseksi.  

 

Tutkimuskysymyksillä (yrityksen tulevaisuudenkuva ja strategiset uudistumistavoit-

teet, uusi osaaminen ja osaamisen hankkimisen keinot) pyrittiin löytämään vastaus 

tutkimusongelmiin eli liiketoimintastrategian ja osaamisen väliseen yhteyteen, sekä 

strategisen osaamisen hankkimisen keinoihin muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että aineettoman pääoman l. strategi-

sen osaamisen rooli yritysten tulevaisuudenkuvissa ja strategisissa uudistumista-

voitteissa on suuri. Strategisesti merkittävimpinä uusina osaamisina korostuivat ket-

terä johtamismalli ja jatkuva oppiminen, sekä yhteistyökulttuuri ja itseohjautuvuus. 

Toisarvoisena mutta tärkeänä nähtiin teknologiaan liittyvät substanssiosaamiset eri-

tyisesti analytiikan, tiedolla johtamisen ja uuden teknologian hyödyntämisen osalta. 

 

Tutkimuksen taustahypoteesina oli, että organisaation uudistumisen ja tulevaisuu-

den suorituskyvyn mahdollistaa jatkuva oppiminen, osaamisen uudistaminen ja uu-

den strategisen osaamisen hankkiminen moninaisin keinoin. Tämän tutkimuksen 

tulokset vahvistivat hypoteesin paikkansapitävyyttä, vaikkakin tutkimus tehtiin laa-

dullisena tutkimuksena haastattelemalla 29 yritysjohtajaa.  

 

 

  



 
 

97 

LÄHDELUETTELO 
 
 
Aguilar, F.J. (1967) Scanning the Business Environment. Macmillan New York, 
USA. 
 
Alavi, M. & Leidner, D.E. (2001), “Review: knowledge management and knowledge 
management systems: conceptual foundations and research issues”, MISQuarterly, 
Vol. 25 No. 1, pp. 107-139. 
 
Andreeva, T. & Kianto, A. (2012). Does knowledge management really matter? Link-
ing knowledge management practices, competitiveness and economic perfor-
mance. Journal of Knowledge Management, 16(4), 617–636. 
 
Andrews, K. R. (1971). The Concept of Corporate Strategy, USA, Irwin/McGraw Hill. 
 
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, 17, pp. 99-120. 
 
Buenechea-Elberdin, M., Sáenz, J., Aino Kianto, A. (2017).  Exploring the role of 
human capital, renewal capital and entrepreneurial capital in innovation perfor-
mance in high-tech and low-tech firms. Knowledge Management Research & 
Practice, Abingdom Vol.15, Iss.3, pp. 369-379. 
 
Cassiman, B. & Veugelers, R. (2006). In search of complementarity in innovation 
strategy: internal R&D and external knowledge acquisition. Management Science, 
52(1), pp. 68-82.  
 
Chen, C.-J., Huang, J.-W. and Hsiao, Y.-C. (2010). Knowledge management and 
innovativeness: the role of organizational climate and structure. International Jour-
nal of Manpower, 31(8), pp. 848-870. 
 
Davenport, T.H. & Prusak, L. (1997). Information Ecology: Mastering the Information 
and Knowledge Environment. New York, USA: Oxford University Press. 
 
Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998). Working knowledge, how organizations man-
age what they know. Boston, MA, USA: Harvard Business School Press. 
 
Dyson, RG. (2004) Strategic development and SWOT analysis at the University of 
Warwick. European Journal of Operational Research 152: 631–640. 
 
Erikson, T. (2002). Entrepreneurial capital: the emerging venture’s most important 
asset and competitive advantage. Journal of Business Venturing, 17(3), pp. 275-
290.  
 
Eskola, J. & Suoranta, J. (2008). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 
Vastapaino.  
 



 
 

98 

Grant, R. (1996). Towards a knowledge-based theory of a firm. Strategic Manage-
ment Journal, Vol. 17 (Winter Special Issue), pp. 109-122. 
 
Heisig, P. (2009). Harmonisation of knowledge management-comparing 160 KM 
frameworks around the globe. Journal of Knowledge Management, 13(4), pp. 4-31. 
 
Heisig, P. (2014). Knowledge management – advancements and future research 
needs – results from the global knowledge research network study. British Academy 
of Management (BAM) Conference, 9-11 September, Belfast, Northern Ireland. 
 
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (1991). Teemahaastattelu. Yliopistopaino. 5.p. 
 
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2001). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 
käytäntö, Helsinki University Press. 
 
Horwath, R. (2006). The Origin of Strategy. Strategic thinking institute.  

Hussinki, H., Ritala, P., Vanhala, M., Kianto, A. (2017). Intellectual capital, 
knowledge management practices and firm performance. Journal of Intellectual 
Capital, vol. 18, issue 4. pp. 904-922. DOI: 10.1108/JIC-11-2016-0116  

Inkinen, H. (2016). Intellectual capital, knowledge management practices and firm 
performance. Akateeminen väitöskirja. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 696. 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenranta. 
 
Inkinen, H., Kianto, A., Vanhala, M. (2015). Knowledge Management Practices and 
Innovation Performance in Finland. Baltic Journal of Management Vol.10, No.4, pp. 
432-455. 
 
Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2005): Exploring Corporate Strategy. 7th 
edition. Pearson Education Limited. 
 
Kaufmann, L. & Schneider, Y. (2004). Intangibles: a synthesis of current research. 
Journal of Intellectual Capital, 5(3), pp. 366-388. 
 
Kianto, A. (2007), What do we really mean by dynamic intellectual capital? Interna-
tional Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 4 No. 4, 342-56. 
 
Kianto, A., Hurmelinna-Laukkanen, P. and Ritala, P. (2010). Intellectual capital in 
service- and product-oriented companies. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 305–
325. 
 
Kianto, A., Ritala, P., Spender, J.-C. and Vanhala, M. (2014). The interaction of in-
tellectual capital assets and knowledge management practices in organizational 
value creation. Journal of Intellectual Capital, 15(3), pp. 362-375. 
 
Kianto, A., Sáenz, J., Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource 
management practices, intellectual capital and innovation. Journal or Business Re-
search 81, pp. 11-20. 



 
 

99 

 
Kogut, B. & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and 
the replication of technology. Organization Science, 3(3), pp. 383-397 
 
LinkedIn Learning (2018). 2018 Workplace Learning Report. [Verkkodokumentti]. 
[Viitattu 20.08.2018]. Saatavilla: https://learning.linkedin.com/content/dam/me/lear-
ning/en-us/pdfs/linkedin-learning-workplace-learning-report-2018.pdf  
 
Makadok, R. (2001). Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capa-
bility views of rent. Strategic Management Journal, 22(5), pp. 387-401. 
 
Marr, B. (2008). Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital. 
Management Accounting Guideline (MAG) Jointly Published by CMA, AICPA, and 
CIMA.  
 
Mayer, R.C., Davis, J.H. and Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of or-
ganizational trust. Academy of Management Review, 20(3), pp. 709-734. 
 
Merton, R., Fiske, M., and Kendall, P. (1956). The Focused Interview: A Manual of 
Problems and Procedures. New York: Free Press. 

Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I. Five Ps For Strategy. California 
Management Review; Fall 1987; 30, 1; ABI/INFORM Collection pp. 11-24. 

Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Insti-
tute of Business Research, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo, Japan. Or-
ganization Science, Vol.5, No.1. 
 
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company, How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation.  New York, NY, Oxford University 
Press. 
 
Nonaka, I. & Toyama, R. (2003). The knowledge-creating theory revisited: 
knowledge creation as a synthesizing process. Knowledge Management Research 
& Practice (2003) 1, 2–10  
 
Oliver, R.W. (2001). What is strategy anyway? Journal of Business Strategy 2001, 
Vol.22(6), pp.7-10 
 
Otala, L. (2008). Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu. Helsinki: WSOYpro  
Patton, M.Q. (1990) Qualitative evaluation and research methods. 2nd ed., Sage 
Publications, Newbury Park. 
 
Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. New York, NY, USA: Free Press.  
 
Porter, M.E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard 
Business Review, January 2008 
  



 
 

100 

Spender, J.C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. 
Strategic Management Journal, 17(S2), pp. 45-62. 
 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (5., uud. 
laitos.). Helsinki: Tammi.  
 
Zack, M. (1999). Developing a Knowledge Strategy. California Management Re-
view, 41, 3, 125-145. 
 
Vilkka, H. (2015). Tutki ja kehitä. 4., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 
 
Von Krogh, G. (1998). Care in knowledge creation. California Management Review, 
40(3), pp. 133-153. 
 
Wenger, E. (1999). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cam-
bridge, UK: Cambridge University Press. 
 
Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management 
Journal, 5(2), pp. 171-180. 
 
World Economic Forum (2018). The future of Jobs Report. Centre for the New Econ-
omy and Society. Geneva, Switzerland. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 20.08.2018]. 
Saatavilla: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018  
  



 
 

101 

LIITTEET 
 

LIITE 1  Tietosuojailmoitus ja haastateltavan suostumuslomake 

LIITE 2  Haastattelukysymykset 

LIITE 3  Haastatteluun osallistuneet yritykset ja haastateltujen roolit 

 

  



 
 

102 

LIITE 1. Tietosuojailmoitus ja haastateltavan suostumuslomake 
 
OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS  
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14  
 
Laatimispäivämäärä: 21.08.2018 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kauppatieteen maisterin tutkintoon sisältyvän pro gradu- tut-
kielman tekeminen. Tutkielman aiheena on ”Strategisen osaamisen hankkiminen muuttuvassa toi-
mintaympäristössä”. Tutkimuskohteina ovat haastateltavat yritykset ja niiden johtajien näkemykset 
aiheesta. Haastattelu toteutetaan henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä puolistrukturoituna tee-
mahaastatteluna.  
 
Tutkimusrekisterin tietosisältö 
Tutkimuksessa sinusta kerätään seuraavat henkilötiedot: etunimi ja sukunimi 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  
Henkilötietojen keräämisperuste on haastateltavan antama suostumus.  
 
Tietolähteet  
Henkilötietoja kerätään ainoastaan haastateltavalta itseltään.  
 
Tietojen siirto tai luovuttaminen ulkopuolelle  
Kerättyjä henkilötietoja käsittelevät ainoastaan tutkija, haastattelijat ja kaksi tutkimuksen ohjaajaa. 
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta korkeakoulun ulkopuolelle.  
 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen / Rekisterin suojauksen periaat-
teet  
Kerättyjä tietoa säilytetään ja käsitellään ainoastaan tutkijan henkilökohtaisella tietokoneella, johon 
on pääsy ainoastaan tutkijalla. Tutkija poistaa suorat tunnistetiedot ja anonymisoi aineiston sen ana-
lysoinnin yhteydessä.  
 
Tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen  
Tutkija säilyttää keräämänsä aineiston 3 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Aineistoa ei arkis-
toida.  
 
Automatisoitu päätöksenteko  
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automatisoitua päätöksentekoa. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerät-
tyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.  
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:  

1. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.  
2. Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.  
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3. Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei so-
velleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka 
tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus 
tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä 

4. Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.  
5. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

 
Tutkimusrekisterin tiedot  
Rekisterin nimi: ”Strategisen osaamisen hankkiminen muuttuvassa toimintaympäristössä” -tutkimus 
Tutkimuksen tyyppi: Kertatutkimus 
Tutkimuksen kesto: 31.07.2020 saakka  
Henkilötietojen säilyttäminen: Kolme vuotta tutkimuksen päättymisestä. 
 
Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot  
Pasi Lehtiniemi, +358 50 5151773, pasi.lehtiniemi@sovelto.fi  
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö ovat sama henkilö.  
 
Tutkimuksen suorittajat  
Tutkija: Pasi Lehtiniemi 
Haastattelijat: Pasi Lehtiniemi, Sanna Varpukari, Mikko Sievänen, Anne Tarkiainen. 
Tutkimuksen ohjaajat: Aino Kianto, Henri Hussinki. 
 
 
 
 
 
 
SUOSTUMUSLOMAKE  
 
Opinnäytetyön nimi:  
”Strategisen osaamisen hankkiminen muuttuvassa toimintaympäristössä” 
 
Opinnäytetyön tekijä:  
Pasi Lehtiniemi, puh. 050-5151773  
 
 
 
Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään tutkimuk-
seen.  
 
Lisäksi annan suostumukseni henkilötietojeni keräämiseen opinnäytetyöhön laadin-
nassa syntyvään tutkimusrekisteriin. Minua on informoitu henkilötietojen käsittelystä 
tutkimuksen yhteydessä.  
 
 
_______________________________ Aika ja paikka  
 
 
_______________________________ Allekirjoitus ja nimenselvennys  
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LIITE 2. Haastattelukysymykset 

 
Haastattelun tarkoitus: 

Tavoitteena on selvittää ylimmän johdon näkemys siitä, miten organisaatio hank-

kii strategista osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Haastattelujen tu-

los kootaan Pasi Lehtiniemen LUT/Tietojohtamisen KTM-opinnäytetyöhön.  

 

Haastattelun kesto: 45 minuuttia. 

 

Taustakysymykset: 
• Haastateltavan nimi 

• Haastateltavan tehtävä organisaatiossa 

• Organisaation nimi 

• Organisaation toimiala 

• Organisaation henkilöstön määrä 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET: 
 

Strategian ja osaamisen välinen yhteys 
Aineettoman pääoman merkitys yrityksen kilpailukyvylle: 
1.1 Millainen on yrityksen tulevaisuudenkuva ja strategiset uudistumistavoitteet? 

1.2 Muutoksen mittakaava verraten aikaisempaan (<=>) ja arvio tulevasta (1-5-

10v) 

 
Strateginen osaaminen ja tietopääoman hankkiminen  
Tietopääoma: 
2.1 Mitä on uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava uusi osaaminen? 

2.2 Onko uudistumistavoitteet määritelty ja kommunikoitu henkilöstölle (K/E) 

Tietoprosessit, tietojohtamisen käytännöt: 
3.1 Millä keinoilla yritys hankkii uutta strategista osaamista? 

3.2 Onko prosessia ja henkilötasolle menevää suunnitelmaa? 

3.3 Kenellä on vastuu osaamisen hankkimisesta? 

  



 
 

105 

LIITE 3. Haastatteluun osallistuneet yritykset ja haastateltujen roolit 

 

Organisaatio Haastatellun rooli 
ABB Oy Teknologiajohtaja 
Aktia Pankki Oyj Tietohallintojohtaja 
Alma Media Oyj Digitalisaatiojohtaja 
Andritz Oy Digitalisaatiojohtaja 
Canon Oy Henkilöstöjohtaja 
Canon Oy Liiketoimintajohtaja  
CGI Finland Oy Toimitusjohtaja 
CGI Finland Oy Laatujohtaja 
Digia Oyj Toimitusjohtaja 
Elisa Oyj Tietohallintojohtaja 
Fazer Group Oy Ab Digitalisaatiojohtaja 
Finnair Oyj Henkilöstöjohtaja 
Fujitsu Finland Oy Toimitusjohtaja 
KELA Henkilöstöjohtaja 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Toimitusjohtaja 
Konecranes Oyj Henkilöstöjohtaja 
Lindström Group Henkilöstöjohtaja 
Microsoft Oy Henkilöstöjohtaja 
OP-ryhmä Digitalisaatiojohtaja 
Orion Oyj Henkilöstöjohtaja 
Orion Oyj Tietohallintojohtaja 
SOK Liiketoimintajohtaja  
SOK, Reila Palelut  Toimitusjohtaja 
SOK, Sokos Kehitysjohtaja 
Telia Finland Oyj Teknologiajohtaja 
Tieto Oyj Liiketoimintajohtaja  
Tieto Oyj Henkilöstöjohtaja 
Turun kaupunki Kehitysjohtaja 
Valmet Automotive Oy Henkilöstöjohtaja 

 


