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Tutkielmassa selvitettiin vastuullisuuden (yritysvastuun) johtamisen vaikutusta 

organisaation tietojohtamiseen. Vaikka tiedeyhteisö ja yrityselämä tunnustavat tiedon ja 

vastuullisuuden ratkaiseviksi tekijöiksi yritysten ja yhteiskuntien pitkän aikavälin 

menestyksessä, niitä yhdistävässä tutkimuksessa on yhä aukkoja. Siksi tunnistettiin tarve 

muodostaa eksploratiivisella otteella kattava kokonaisnäkemys näiden aiheiden yhteyksistä 

sekä etsiä käytännöllisiä keinoja edistää organisaatioiden tietojohtamista ja tietomyönteistä 

kulttuuria vastuullisuusjohtamisella. Tutkielman toimeksiantajana oli vastuullisuustyössään 

jo edennyt tietointensiivinen asiantuntijaorganisaatio Fingrid Oyj. Lähestymistavaksi 

otettiin tässä yhteydessä uusi ja kokonaisvaltainen, mutta konkreettinen johtamiskäytäntöjen 

näkökulma.  

 

Teoriaosuudessa perehdyttiin tietojohtamiskäytäntöihin ja vastuullisuusjohtamiseen sekä 

niiden integroitumiseen organisaation kulttuuriin. Tapaustutkimuksen empiirinen 

kvantitatiivinen aineisto kerättiin koko organisaation kyselytutkimuksella, jossa käsitys 

nykytilasta muodostetiin aiemman tutkimuksen määrittämien tietojohtamiskäytäntöjen 

avulla. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä tarkasteltiin muokkaamalla nykytilan 

arvioinnin väittämiä tutkielman teoriaosuuden perusteella. Työtä tuki organisaation 

dokumenttianalyysi.  

  

Tutkielma koostaa tietojohtamisen ja vastuullisuusjohtamisen monet toisiaan vahvistavat 

yhteydet. Se selkeyttää sitä, kuinka monin tavoin organisaation strateginen vastuullisuuden 

ja tiedon johtaminen voivat vahvistaa toisiaan. Näiden yhteyksien ymmärrys voi 

tietointensiivisissä ja vastuullisuudestaan kiinnostuneissa organisaatioissa tarjota 

mahdollisuuksia sekä uudenlaiselle johtajuudelle että innovatiiviselle omaa organisaatiota 

laajemmalle tiedon yhteiselle hyödyntämiselle, mitä kestävä tulevaisuus tarvitsee. 

Vastuullisuusjohtaminen voisi kannustaa tiedon ja kokemuksen liikkumista ja tuottamista 

sitä vahvemmin, mitä edistyksellisempää sekä eettisempää organisaation vastuullisuustyö 

on. Tutkielma osoittaa myös vastuullisuusjohtamisen konkreettisia keinoja edistää 

tietojohtamista ja suosittaa tietoon perustuvien vaikutusten analyyttistä tarkastelua ja 

olennaisuuden arviointia vastuullisuuden näkökulmasta. Tämä suositus osoitetaan myös 

kohdeorganisaatio Fingrid Oyj:lle samalla kun tunnistetaan muita kehitysmahdollisuuksia 

yhtiön tietojohtamisessa. Lisäksi tutkielman teoreettisena kontribuutiona 

vastuullisuusjohtamista voitaisiin harkita yhdeksi uudeksi tietojohtamisen käytännöksi. 
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The aim of this study was to analyze the effect of sustainability (corporate social 

responsibility) management on an organization’s knowledge management. Research and 

business life acknowledge both topics as critical factors for the long-term success of 

companies and societies, but there are still gaps in the research addressing them together. 

Thus a need to build a comprehensive view of the connections between them was recognized. 

The study also looked for practical means to contribute to knowledge management and 

knowledge-positive culture with the help of sustainability management. The commissioner 

of this study was a knowledge-intensive company, Fingrid Oyj, already at an advanced level 

of sustainability. The holistic approach of knowledge management practices was chosen for 

this study, as it is tangible and new in this context. 

  

The theoretical section examined knowledge management and sustainability management 

practices and how they integrate into organizational culture. Empirical quantitative research 

data from the case organization was collected by conducting an organization-wide survey. 

The current situation was assessed using knowledge management practices formulated in 

previous research. Based on the theoretical section, links between knowledge management 

and sustainability were examined by revising the propositions used in the current state 

analysis. An organizational document analysis complemented this. 

 

As a conclusion, the study enlightens many mutually supportive links between knowledge 

management and sustainability. It clarifies how an organization’s strategic sustainability 

management and knowledge management can support each other. Understanding these links 

in knowledge intensive organizations, caring for their sustainability, can open opportunities 

both for new leadership and for innovative knowledge-based collaboration outside the 

organization, enabling a sustainable future. The more ambitious and ethical the 

organization’s sustainability management is, the better incentive it could be for the flow and 

flourish of knowledge. The study also shows how the practices of sustainability management 

can support the management of knowledge, and recommends to analytically assess 

the knowledge-based impacts and their materiality through the lens of sustainability. This is 

also one recommendation for the case organization Fingrid Oyj, when drawing up other 

guidelines on knowledge management. Additionally, as a theoretical contribution, 

sustainability management could be considered as a new knowledge management practice.  



ALKUSANAT 
 

Takana on erilainen vuosi tai oikeastaan kohta lähes kaksi. On aika kiittää nöyränä ja taas 

kasvaneena. Sanotaan, että ympyröillä on tapana sulkeutua. Lukioon meni aikanaan 

kauppatieteen opintoja suunnitellut nuori nainen, mutta ajatukset vaihtuivat biologiaan. 

Kiinnostus liiketoimintalähtöisyyteen ei kuitenkin lähtenyt hänestä mihinkään. Nyt monien 

ympäristö- ja yritysvastuun rikastamien työvuosieni jälkeen kauppatieteen maisteriopinnot 

sulkevat tätä ympyrääni.  

 

Olen saanut LUT-yliopistoaikanani oivaltaa ja oppia uutta, ystävystyä sekä verkostoitua 

muodollisesti ja vähän vähemmänkin muodollisesti. Ilokseni kiinnostukseni tietojohtamista 

kohtaan kasvoi matkan varrella tiedon lisääntyessä. Opiskelun aikana myös maailma 

muuttui ja alkoi yhteinen taistelu koronapandemiaa vastaan, mikä korosti opiskeluaiheeni 

ajankohtaisuutta. Poikkeusoloista huolimatta oli aikataulutettava määrätietoisesti töitä, 

opintoja ja arkea. Nukkua ja liikkuakin piti. Kolmen äitinä ehdin myös ajatella, jaanko 

aikaani oikein merkityksellisiin asioihin. Vaikka olin aiempaa vähemmän aidosti läsnä, sain 

kiitollisena tuntea, kuinka monin tavoin Viia, Okko ja Aaro tsemppasivat opiskeluani. 

 

Sain edistää lopputyötä selkeässä ja kannustavassa ohjauksessa, mistä osoitan suuren 

kiitoksen tutkijaopettaja Mika Vanhalalle. En olisi tässä myöskään ilman kannustavaa 

perhettä, ystäviä ja työkavereita. Kiitos kaunis tieteellisistä pohdinnoista, teknisestä tuesta, 

kepeämmästä sparrailusta ja vastapainosta puurtamiselle. Kiitos erityisesti Paula ja Minna. 

Kiitos kuuluu myös opiskelun työn ohessa mahdollistaneelle työnantajalleni Fingrid Oyj:lle 

ja etenkin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Tiina Miettiselle. Moni asia lähtikin jo työn aikana 

etenemään yhtiön käytäntöihin. Merkityksellisen ja kehittymisen mahdollistavan työn arvoa 

on vaikea mitata. Lisäksi muistan opiskeluni aikana iloinneeni 20-vuotishääpäivästämme, 

vaikka aiheutin samalla kiitettävää kotityökuormaa puolisolleni. Kiitos kun olet, rakas Sami. 
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1 JOHDANTO 

 

Olipa kerran organisaatio, jossa oli paljon tietoa ja osaamista. Yksi asiantuntija tiesi yhtä, 

toinen toista ja kolmas kolmatta. Asiantuntijoita oli useampi sata. Myös tietoa ja osaamista 

oli monenlaista. Osa siitä löytyi selkeästi koottuna ja dokumentoituna, mutta paljon 

henkilökohtaista hiljaista viisautta (Nonaka, Toyama & Konno 2000, 7) jäi kirjaamattomana 

ihmisten ajatuksiin. Kenelläkään asiantuntijoista ei ollut kaikkea sitä tietoa ja viisautta, mitä 

organisaatiossa kokonaisuutena oli. Organisaation vastuulla oli yhteiskunnallisesti 

merkittävä tehtävä. Organisaatiossa ymmärrettiin, että tiedon johtaminen aineettomana 

pääomana on äärimmäisen tärkeää liiketoiminnan kyvykkyydelle, innovoinnille ja 

jatkuvuudelle (Reijsen, Helms, Batenburg & Foorthuis 2015, 401). Niinpä organisaatiossa 

päätettiin kehittää lisää konkreettisia johtamisen keinoja tiedonkulkuun ja tiedon 

hyödyntämiseen, jotta toimittaisiin esimerkillisenä tiennäyttäjänä tietojohtamisessa. 

 

Integroitu vastuullisuustyö oli jo aiemmin muodostunut saman organisaation 

toimintatavaksi. Vastuullisuus tarkoitti yritysvastuullisia liiketoimintatapoja, joilla 

organisaatio halusi huolehtia vaikutuksistaan ihmisiin, ympäristöasioihin ja hyvään 

hallintotapaan (Fingrid Oyj 2020a). Integroituminen tarkoitti, että vastuullisuuden 

johtaminen oli yhdistetty osaksi yhtiön johtamisjärjestelmää ja riskienhallintaa. 

Vastuullisuus oli mukana yhtiön arvoissa ja yhtiötason strategisena valintana. Johtajat oli 

vastuutettu varmistamaan vastuullisuuden toteutumista omilla vastuualueillaan ja 

asiantuntijat sitoutettiin noudattamaan yhtiön vastuullisia ja eettisiä toimintaperiaatteita, 

joiden toteutumisesta huolehtiminen oli viety osaksi esimiestyötä. Näin toimimalla 

organisaatio koki edistävänsä sitä, että jokainen asiantuntija saataisiin mukaan toteuttamaan 

vastuullisia liiketoimintatapoja ja organisaatiokulttuuria, minkä tiedetään myös sitouttavan 

yksilöitä työnantajaorganisaatioonsa (mm. Brammer, Millington & Rayton 2007, 1714). 

Tällöin vastuullisuus ei jäisi toiminnasta irralliseksi (ks. esim. Asif, Searcy, Zutshi & 

Fisscher 2013, 8) ja vain joidenkin asiantuntijoiden toimenkuviin, vaan se näkyisi 

konkreettisesti koko henkilöstön päivittäisessä työssä. Nyt organisaatiossa mietittiin 

vastuullisuuden ja tiedon yhtymäkohtia sekä mahdollisuuksia edistää tietojohtamista 

vastuullisuusjohtamisen keinoilla, jotta kaikki asiantuntijat saataisiin innostumaan ja 

toimimaan organisaation tiedon hyväksi. 
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Tiedon on jo pitkään ymmärretty olevan jokaiselle organisaatiolle strateginen avainresurssi, 

jonka onnistuneen johtamisen ytimessä ovat kulttuuri ja ihmiset (Alavi & Leidner 2001, 107; 

Mårtensson 2000, 211). Tietojohtamisesta on julkaistu kansainvälinen standardi (ISO 30401 

2018) periaatteiden ja vaatimusten ohjeistamiseksi, mutta myös auditointia ja sertifiointia 

varten. Standardin ohjaaviin periaatteisiin lukeutuvat jaetun ymmärryksen saavuttaminen ja 

sen edellyttämä vuorovaikutus, iteratiivisuus, keskittyminen epäsuorasti työympäristön 

johtamiseen sekä kulttuuri, joka arvotetaan tietojohtamisen tehokkuudessa ratkaisevan 

tärkeäksi. Tiedon aineeton luonne kuitenkin vaikeuttaa sen ymmärtämistä, jakamista ja 

juurruttamista organisaatiossa, kuten Martins, Rampasso, Anholon, Quelhas ja Leal Filho 

(2019, 489-490) ovat osuvasti todenneet. Vaikka tietojohtamisen tärkeys 

ymmärrettäisiinkin, sen toteuttamista voivat organisaatioissa hankaloittaa kulttuuriin 

liittyvät esteet. 

 

Vastuullisuudesta puhuttaessa on perinteisesti tunnistettu kolme osa-aluetta siten, että 

organisaatio huolehtii niin taloudestaan, ympäristöasioistaan kuin ihmisiin liittyvästä 

sosiaalisesta vastuustaan. Näiden lisäksi Dahlsrud (2006, 4) tunnisti vastuullisuuden 

ulottuvuuksina sidosryhmät ja vapaaehtoisuuden tarkasteltuaan löytämänsä lähes 

40 määritelmää. Viime vuosina vastuullisuus on noussut vahvasti myös sijoittajien 

agendalle. Nasdaq-pörssin raportointiohjeessa vastuullisuutta lähestytään ESG-asioina 

(engl. environment, social, governance) (Nasdaq 2019). Ympäristöasioita, sosiaalista 

vastuuta ja hallinnointitapaa käsittelevä ESG-raportointi rinnastuu vastuullisuusraportointiin 

(Nasdaq Nordic Sijoittajauutiset 2019). Nasdaq-pörssi tuo ymmärrettävästi esiin 

vastuullisuuden hyötyjä, jotka ovat kiinnostavia myös tietojohtamisen näkökulmasta. Sen 

mukaan ESG-asioilla voidaan vaikuttaa yrityksen kykyyn toimia strategiansa mukaisesti ja 

tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä, eli saada aikaan mitattavia taloudellisia vaikutuksia. Siksi 

tarvitaan uudenlaista ESG-dataa yritysten yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseksi ja 

päätöksenteon parantamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Lukuisten 

liiketoiminnallisten hyötyjen, kuten suorituskyvykkyyden, resurssien tehokkaan käytön ja 

riskienhallinnan rinnalla vastuullisuus yhdistetään työntekijöiden rekrytointiin ja 

osallistamiseen. Esimerkillisellä vastuullisuustyöllään yritys houkuttelisi lahjakkaita 

työntekijöitä ja saisi heidät viihtymään organisaatiossa pitempään. Pörssin 

raportointiohjeessa tulee esille myös vastuullisuustyön monitieteellisuus, mistä johtuen eri 

puolilla yritystä muodostuvaa ESG-dataa on kerättävä ja hyödynnettävä yhteistuumin. 
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(Nasdaq 2019, 3-4, 8-9.) Preuss ja Córdoba-Pachon (2009, 523) ovatkin tietojohtamista ja 

vastuullisuutta yhdistäessään puhuneet edistyksellisemmän vastuullisuustyön tarvitsemasta 

uudenlaisesta työtavasta, jossa ideoiden vaihto ja yhteisten ratkaisujen hakeminen läpäisee 

koko organisaation ja ulottuu jopa sen ulkopuolelle. 

 

Data ja tieto ovat tulleet vastuullisuuskeskusteluun selkeämmin vasta viime vuosina. 

Talouden digitalisoituminen on muuttanut yritysten ja yhteiskunnan suhdetta ja data ohjaa 

yrityksiä yhä enemmän, mikä vaikuttaa keskeisesti myös yrityksille muodostuviin vastuisiin 

(Rasche, Morsing & Moon 2017, 2). Toisaalta uuden tiedon hyödyntämistä ja uuden 

informaatioteknologian mahdollistamaa yhteistoimintaa arvioidaan vastuullisuuden ja 

kestävän kehityksen saavuttamisessa välttämättömäksi (Muñoz-Pascual, Galende & Curado 

2020). Datataloudelle julkaistiin vuonna 2019 kuusi EU-tasoista periaatetta: saatavuus, 

jakaminen, ihmiskeskeinen tiedonhallinta, luottamus, innovointi ja oppiminen (EU 2019). 

Luottamuksen periaatteen oletusarvona tunnistetaan eettinen kestävyys. Luottamuksen 

rakentamiseksi edellytetään ihmisoikeuksien vahvaa kunnioittamista, avoimuutta, 

luotettavuutta ja kaikkien sidosryhmien osallistamista. Innovatiivisuuden oletusarvona ovat 

puolestaan tasapuoliset toimintaedellytykset, ja datamarkkinoille tulee olla leimallista 

avoimuus, reiluus, syrjimättömyys sekä vääristymätön kilpailu. (EU 2019, 6-7) 

 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra käynnisti vuonna 2018 ihmislähtöisen datatalouden 

IHAN-hankkeen perustusten rakentamiseksi ”reilulle datataloudelle, jossa menestyvät 

digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille” (Sitra 2018). 

Hankkeen yhteydessä on tarkasteltu dataa osana yritysvastuuta, ja syksyllä 2020 julkaistu 

loppuraportti toteaa kestävän datan käytön ja hallinnan lukeutuvan kiinteäksi osaksi 

yritysvastuuta, joskin yhteys kaipaa lisämäärittelyä (Sitra 2020, 4). Datan yksityisyyteen ja 

GDPR-tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation) liittyviä asioita nostettiin 

uutena esille Nasdaqin ESG-raportointiohjeessa vuonna 2019 (Nasdaq 2019, 27, 32). 

Toisaalta tieto on tunnistettu kokonaan omana dimensionaan Nettoimpaktin viitekehyksessä, 

jolla The Upright Project (2020) on lähestynyt vastuullisuutta. Nettosummaa yrityksen 

kustannuksista ja hyödyistä mitataan koko arvoketjussa hyödyntämällä tieteellistä 

kirjallisuutta ja tilastotietokantoja sekä informaatiota integroivia algoritmeja (The Upright 

Project 2020, 7). Uprightin mallin tavoitteena olisi päästä kiinni kaikkiin yrityksen luomiin 

vaikutuksiin ja tämän korostettiin vaativan huomioitavaksi sen, miten yritykset edistävät 
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tiedon luomista ja jakamista (The Upright Project 2020, 4-5, 7). Tietoulottuvuudessa 

tunnistettiin myös kaksi muuta vaikutuskategoriaa eli tietoinfrastruktuuri ja osaavien 

työtekijöiden pääoma. 

 

Organisaatioiden tieto ja tietojohtaminen on luonteeltaan kompleksista, monitahoista ja 

dynaamista sekä vaatii useiden lähestymistapojen ja järjestelmien yhdistämistä (Alavi & 

Leidner 2001, 131). Tuloksellisessa ja kilpailuetua tuottavassa johtamisessa on käyttöä niin 

teknisille kuin ihmislähtöisille keinoille (Andreeva & Kianto 2012, 630). Du Plessis (2007, 

95) onkin kuvannut, että ihmiset pitäisi saada omaksumaan tietojohtaminen työnteon 

tavakseen. Tällöin organisaation jokaisella työntekijällä olisi vastuu tietojohtamisesta ja 

tehokkuus saavutettaisiin kunkin työntekijän tuntiessa oman tietonsa asiasidonnaisuuden. 

Nämä samat huomiot pätevät vastuullisuuden johtamiseen organisaatioissa. Tiedon lailla 

vastuullisuuden täytyy ulottua kaikille organisaatiotasoille, jotta työ on aidosti vaikuttavaa 

(Asif et al. 2013, 7). Tärkeää sekä tietojohtamisessa että vastuullisuusjohtamisessa on saada 

kaikki organisaatiossa ymmärtämään tiedon ja vastuullisuuden arvo (Preuss, L. & Córdoba-

Pachon 2009, 522) sekä tavat edistää niitä henkilökohtaisesti omassa työssään. 

 

1.1 Tutkimuksen tarve ja käsitteet 

 

Tietojohtamisen on osoitettu näkyvän yrityksen viivan alle jäävässä tuloksessa ja 

mahdollistavan korkeaa kyvykkyyttä (Andreeva & Kianto 2012, 630). Tiedon tärkeyden 

lailla tiedeyhteisö ja yrityselämä vaikuttavat yksimielisiltä siitä, että vastuullisuus on 

ratkaisevia tekijöitä yritysten ja yhteiskuntien pitkän aikavälin menestyksessä (Benn, 

Edwards & Williams 2018; Rasche et al. 2017). Aguinisin ja Glavasin (2012, 952) laajaan 

kirjallisuuskatsaukseensa tiivistämä vastuullisuuden myönteisten seurausten lista on 

huomattavan pitkä. Vastuullisuus ilmenee maineessa, asiakkaiden uskollisuudessa, 

sidosryhmäsuhteissa, taloudellisessa suorituskyvyssä, sijoittajien ja myös työntekijöiden 

vetovoimassa, yrityksen kyvykkyyksissä, riskien pienenemisessä, organisatorisessa 

samastumisessa, työntekijöiden sitoutumisessa sekä yrityskansalaisuudessa. Flammer ja Luo 

(2017, 179) ovat esittäneet, että sitouttamisen lisäksi vastuullisuustyöllä voidaan 

henkilöstöjohtamisen työkaluna motivoida työntekijöitä. Sidosryhmäsuhteita ajatellen 

vastuullisuudella vaikutetaan sidosryhmien asenteisiin, rakennetaan mainetta ja vahvistetaan 

vuorovaikutusta (Du, Bhattacharya & Sen 2010, 17). Organisaatioiden tarkoituksellinen 
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johtaminen kohti edistyksellistä tietojohtamista tai vastuullisuutta ei kuitenkaan ole 

osoittautunut yksinkertaiseksi ja tässä onnistumista on yhdistetty organisaatiokulttuuriin niin 

tietojohtamisen (esim. Al Saifi 2015; Intezari, Taskin & Pauleen 2017) kuin vastuullisuuden 

osalta (mm. Asif et al. 2013; Galpin, Whittington & Bell 2015; Rasche et al. 2017).  

 

Vaikka tietojohtamista ja vastuullisuutta on kumpaakin tutkittu erillään suhteellisen paljon, 

niitä selkeämmin yhdistävä tutkimus vaikutuksista organisaation kyvykkyyteen näyttää 

jääneen vähemmälle huomiolle (Ling 2019, 328). Myös Martins et al. (2019, 489, 491) 

osoittavat tuoreella kirjallisuuskatsauksellaan, että tietojohtamista on tutkittu 

vastuullisuuden yhteydessä vähän. Aihetta käsittelevän tutkimuksen todettiin kuitenkin 

lisääntyneen vuodesta 2013, kun käytettiin hakusanoja tietojohtaminen ja vastuullisuus 

(engl. sustainability, project sustainable tai sustainable development). Aiempi tutkimus on 

tyypillisesti käsitellyt sitä, kuinka tietojohtaminen voi hyödyttää organisaatioiden 

vastuullisuustyötä. Tietojohtaminen voikin olla keskeistä ratkaistaessa vastuullisuuden 

avulla tavoiteltavan kestävän kehityksen monimutkaisia haasteita (Reijsen et al. 2015, 401). 

Martins et al. (2019, 490) perustelevat tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhdistämistä myös 

sillä, ettei vastuullisuuteen liittyvien ohjeistusten ja vaatimusten noudattaminen ole 

välttämättä yksinkertaista. Tietojohtaminen voisi auttaa vastuullisuutta merkittävän tiedon 

tunnistamisessa, hankkimisessa, soveltamisessa ja jakamisessa (Durst & Zieba 2020, 1). 

Tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa (Nunhes, Bernardo & Oliveira 2020) tieto- ja 

innovaatiojohtaminen näyttäytyi yhtenä integroidun vastuullisuusjohtamisen tukipilarina 

hallintotavan, strategian, henkilöstöjohtamisen, raportoinnin, johtamisjärjestelmien ja 

mittaamisen sekä varmentamisen rinnalla. Aiemmin Engert, Rauter ja Baumgartner (2016, 

2841) olivat maininneet organisaation oppimisen ja tietojohtamisen yhtenä vähän tutkittuna 

tekijänä, joka vaikuttaa vastuullisuuden integroimiseen strategiseen johtamiseen. 

 

Tietojohtamisella ja vastuullisuudella on myös tunnistettu olevan käsitteellisiä ja käytännön 

pragmaattisia mahdollisuuksia oppia toisiltaan (Preuss & Córdoba-Pachon 2009, 517-518) 

ja niitä on yhdistetty kestävän organisaatiokulttuurin perustaksi (Lapiņa, Maurāne & 

Stariņeca 2014, 584). Flammer ja Kacperczyk (2019, 1263) ovat ilmeisesti ensimmäisinä 

tuoneet vastuullisuustyön esiin strategisena työkaluna, joka suojaa yritystä tiedon 

vuotamiselta. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden välisen yhteyden onkin itse asiassa 
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ymmärretty voivan tuottaa hyötyä jopa molempiin suuntiin (Gangi, Mustilli & Varrone 

2019, 112; Guadamillas-Gómez & Donate-Manzanares 2011, 571).  

 

Martins et al. (2019, 489-492) tunnistavat kirjallisuuskatsauksensa perusteella 

nykytutkimuksessa aukon koskien tietojohtamisen käytännöllisiä näkökulmia 

vastuullisuuden yhteydessä. Lisää tutkimusta odotetaan muun muassa tietojohtamisen 

kyvykkyyksien kehittämisestä sekä mahdollisuuksista edistää tietojohtamista 

järjestelmällisenä tiedonvaihdon työkaluna sidosryhmien kanssa. Myös tietojohtamisen 

toteuttaminen eri toimialoilla tarvitsee lisätutkimusta (Martins et al. 2019, 498). Tämän 

tutkielman yhteydessä tehdyissä monipuolisissa tiedonhauissa ei myöskään löydetty aiempia 

tutkimuksia, joissa tietojohtamisen konkreettisia johtamiskäytäntöjä olisi tarkasteltu 

kokonaisvaltaisesti vastuullisuuden johtamiskäytäntöjen näkökulmasta. Lisäksi 

tietojohtamista ja vastuullisuutta yhdistävä tutkimus vaikuttaa kokonaisuutena jakautuneen 

maantieteellisesti epätasaisesti. 

 

Käsitteenä vastuullisuutta (engl. sustainability) käytetään yleisesti ja monin eri tavoin, kun 

puhutaan liiketoimintaetiikasta. Vastuullisuus on usein yhdistetty kestävään kehitykseen ja 

se voidaan määritellä ympäristön, talouden ja sosiaalisten asioiden huomioimisella siten, että 

ekosysteemimme säilyy pitkällä aikavälillä. Vastuullisuutta voidaan työstää yrityksille 

konkreettisiksi tavoitteiksi esimerkiksi globaaleihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 

tukeutuen. (Crane, Matten, Glozer & Spence 2019, 32-33) 

 

Liiketoimintaetiikalla (engl. business ethics) voidaan Cranen et al. (2019, 36) mukaan 

ajatella tavoiteltavan vastuullisuutta. Liiketoimintaetiikka tutkii liike-elämään liittyviä 

kysymyksiä moraalisesti oikeasta ja väärästä. Tulkinta liittyy tällöin nimenomaan 

moraalisuuteen ja liiketoiminnan etiikka voidaan hieman yksinkertaistaen määritellä 

liiketoiminnan harmaana alueena, jolle lait eivät ulotu. Tyypillisiä ovat monimerkitykselliset 

kysymykset, joihin ei aina löydykään lopullista vastausta. Liiketoimintaetiikan ymmärrys 

auttaa kehittämään hyvää harkintaa, kun on päätettävä toiminnan oikeellisuudesta tai 

vääryydestä. (Crane et al. 2019, 5-8.) SFS-ISO 26000 yhteiskuntavastuuopas (2010, 20, 38) 

sisällyttää periaatteisiinsa eettisen toiminnan, joka noudattaa hyväksyttyjä periaatteita 

oikeasta tai hyvästä toimintatavasta sekä kansainvälisiä toimintasääntöjä. Toiminta 

perustuisi rehellisyyteen, tasapuolisuuteen ja kunniallisuuteen. 
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Yritysvastuun käsite (engl. corporate social responsibility) juontaa juurensa liiketoiminnan 

etiikan kirjallisuuteen ja yritysten sidosryhmien huomioimiseen (Crane et al. 2019, 48, 51). 

Sidosryhmä on yksilö tai ryhmä, joka osoittaa kiinnostusta organisaation päätökseen tai 

toimintaan (SFS-ISO 26000 2010, 24). Yritysvastuuta voidaan kuvata Carrollin (1991, 42) 

mukaisesti yrityksen ponnisteluna kohti yhteiskunnan sille asettamia filantrooppisia toiveita, 

eettisiä odotuksia tai taloudellisia tai lakiperusteisia vaatimuksia. Yritysvastuussa yrityksiltä 

odotetaan yhteiskunnallisesti vastuullista käytöstä ja läpinäkyvämpää liiketoimintaa (Asif et 

al. 2013, 7). SFS-ISO 26000 yhteiskuntavastuuoppaan (2010, 28) yhteiskuntavastuun 

määritelmä tuo esille organisaation päätösten ja toiminnan vaikutukset yhteiskuntaan ja 

ympäristöön sekä niistä huolehtimisen avoimesti ja eettisesti. Päämääränä on edistää 

kestävää kehitystä ja ottaa huomioon sidosryhmien odotukset.  

 

Tässä tutkielmassa käytetään vastuullisuuden käsitettä, joka määritellään siten, että 

organisaatio huolehtii vaikutuksistaan ihmisiin, ympäristöasioihin ja hyvään hallintotapaan, 

unohtamatta taloudellisia vaikutuksiaan. Osa vastuullisuutta ovat eettiset liiketoimintatavat. 

Aiempaan tutkimustietoon viitattaessa tutkielmassa puhutaan pääsääntöisesti 

vastuullisuudesta, vaikka alkuperäisissä lähteissä käsitteenä olisikin käytetty jotakin muuta 

vastuullisuuden käsitettä edellä kuvatun mukaisesti. 

 

Tiedolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa kokonaisvaltaisesti dataa, informaatiota, tietoa ja 

osaamista. Hierakkisesti lähestyttäessä tieto voidaan erottaa informaatiosta ja datasta (Alavi 

& Leidner 2001, 109). Tällöin korostetaan tietoon liittyvää kognitiivista prosessointia 

ihmisten ajatuksissa, mikä tuottaa datasta informaatiota ja informaatiosta edelleen 

organisaatiolle kaikkein arvokkaimmaksi arvotettua tietoa. Tietojohtamisen standardi (ISO 

30401 2018, 4) määrittelee tiedon ihmisen tai organisaation omaisuutena, joka mahdollistaa 

tehokkaan päätöksenteon ja toiminnan asiayhteydessä. 

 

Tietojohtamiselle ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, minkä Lapiņa et al. (2014, 

579) ovat liittäneet siihen, että tietojohtamisen parissa työskentelee ihmisiä monilta 

erilaisilta tieteenaloilta. Sveibyn (1997) mukaan tietojohtamisessa on kyse arvonluonnista 

hyödynnettäessä aineetonta omaisuutta (Salojärvi, Furu & Sveiby 2005, 104). Kianto, 

Hussinki, Vanhala ja Nisula (2018) ovat määritelleet tietojohtamisen aiempaan 

kirjallisuuteen nojaten ennakoivana tietoresurssien käsittelyn ja hyödyntämisen prosessina, 
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johon voidaan vaikuttaa johtamistaidoilla ja organisatorisilla toimilla. Martins et al. (2019, 

490) toivat esille tutkijoiden yhteisymmärryksen tietojohtamisesta yhteistoiminnallisena 

lähestymistapana, joka helpottaa aineettoman omaisuuden luomista, tallentamista, 

organisoimista, saatavuutta ja hyödyntämistä yrityksissä. Tietojohtaminen ei kuitenkaan 

olisi sama asia kuin datan tai informaation johtaminen (ISO 30401 2018,16). 

 

Tietojohtamisen käytännöt ovat tietoisia ja tarkoituksenmukaisia keinoja, joilla tietoa 

voidaan organisaatioissa johtaa tehokkaasti ja vaikuttavasti (Andreeva & Kianto 2012, 618-

619). Nämä konkreettiset ja järjestelmälliset käytännöt ovat johdon kontrolloitavissa eli 

eroavat tässä suhteessa tietoprosesseista, kuten tiedon luomisesta ja hankkimisesta (ibid.). 

Tietojohtamisen käytännöillä johdetaan sekä tietoresursseja että tietoprosesseja (Hussinki, 

Kianto, Vanhala & Ritala 2017, 1599).  

 

Vaikka organisaatiokulttuuri on innoittanut tutkijoita, sekään ei ole käsitteenä täysin 

vakiintunut (Al Saifi 2015, 167). Organisaatiokulttuuri voidaan määritellä yleistajuisesti 

tapana harjoittaa liiketoimintaa organisaatiossa (Benn et al. 2018, 228). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

 

Tämä tutkielma käsittelee tietojohtamisen ja vastuullisuuden välistä yhteyttä. Se selvittää 

organisaation vastuullisuuden johtamiskäytäntöjen ja vastuullisen organisaatiokulttuurin 

mahdollisuuksia edistää tiedon johtamista (kuva 1). Kohdeorganisaation kehittämistarpeita 

tietojohtamisessa etsitään tietojohtamiskäytäntöjen nykytilaselvityksellä, jonka tuloksia 

tarkastellaan vastuullisuusjohtamisen käytäntöjen näkökulmasta. Tavoitteena on myös lisätä 

kokonaisvaltaista ymmärrystä tiedon ja vastuullisuuden johtamisen yhtymäkohdista ja 

synergiahyödyistä organisaatioissa. Tutkielman teoreettiset ja käytännön opit tukevat 

tietojohtamisen, vastuullisuusjohtamisen ja organisaatiokulttuurin yhteistä kehittämistä. 

 

Kuva 1. Tutkielman aihe ja keskeiset käsitteet. 
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Tutkielman toimeksiantaja ja kohdeorganisaatio Fingrid Oyj on tietointensiivinen 

asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa sähkön siirron valtakunnallisesta kantaverkosta 

Suomessa. Fingridin strategiaa toteutetaan neljän näkökulman kautta, joista yhtenä on 

henkilöstö ja osaaminen (Fingrid Oyj 2020a). Tässä näkökulmassa keskeistä on uudistuvan 

kulttuurin kehittäminen, mihin vastuullisuus ja tietojohtaminen liittyvät. Fingridissä oli 

vuonna 2020 strategisena avainhankkeena myös luonteeltaan teknisempi datan ja 

yritysarkkitehtuurin kehittäminen, mutta tätä näkökulmaa ei erityisesti tarkastella tässä 

tutkielmassa. Tutkielma toimii jatkumona aiemmalle Miettisen (2015) opinnäytetyölle, jossa 

tutkittiin tiedon jakamisen kehittämistä Fingridissä ja määritettiin yhtiön tavoitekulttuurin 

piirteet.  

 

Tämän tutkielman pääkysymys on 

• Mikä on vastuullisuuden johtamisen vaikutus tietojohtamiseen? 

 

Pääkysymystä tukevat apukysymykset ovat 

• Mikä on tietojohtamisen käytäntöjen nykytila kohdeorganisaatiossa? 

• Millaisia ovat vastuullisuuden johtamisen käytännöt tietojohtamisen näkökulmasta? 

• Miten vastuullisuuden johtaminen voi edistää tietojohtamista organisaatioissa? 

 

Tietojohtamisen nykytilaa Fingridissä ja sen yhteyttä vastuullisuuteen selvitetään 

henkilöstön kokemuksella, koska tietojohtamisessa ja vastuullisuudessa henkilöstöllä on 

toteuttajina suuri merkitys, kun kohdeorganisaatio tavoittelee edelläkävijyyttä näissä 

molemmissa. Tietojohtamisen käsite ei ole kaikille työntekijöille tuttu, joten käsitys 

nykytilasta muodostetaan tietojohtamisen konkreettisten johtamiskäytäntöjen avulla. 

Empiirinen kvantitatiivinen aineisto kerätään verkkopohjaisella kyselytutkimuksella, jossa 

väittämät tietojohtamisen käytäntöjen nykytilasta vastaavat Hussingin et al. (2017) 

tutkimuksessaan käyttämiä. Kohdeorganisaation ominaisuuksista, kuten 

tietointensiivisyydestä ja tietojohtamisen kehitysvaiheesta johtuen on perusteltua tarkastella 

tietojohtamisen käytäntöjen koko kirjoa. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on 

vahvuus ajatellen käytäntöjen yhteistä esiintymistä ja kehittymistä organisaatiossa (Kianto 

et al. 2018) sekä tiedostaen nykytutkimuksessa tunnistetun tietoaukon kappaleessa 1.1 

kuvatusti. Kyselyssä tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä lähestytään poimimalla osa 

tietojohtamisen nykytilan arvioinnissa käytetyistä Hussingin et al. (2017) väittämistä ja 
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muokkaamalla niitä tämän tutkielman teoriaosuuden pohjalta. Lisäksi tutkielmassa 

analysoidaan kohdeorganisaation nykyisiä johtamisen ja viestinnän materiaaleja ja 

tarkastellaan tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä niiden perusteella. Teorian ja 

empirian avulla haetaan vastausta siihen, miten tietojohtamisen ja vastuullisuusjohtamisen 

käytännöt vaikutuksineen nivoutuvat toisiinsa ja miten vastuullisuustyö voisi edistää 

tietojohtamisen juurruttamista organisaatioon. 

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Johdanto alustaa tutkielman ja perustelee sen tarpeellisuuden tukeutumalla liike-elämän ja 

tutkimuksen aiemmin jo tietämään sekä tutkimuksessa yhä oleviin aukkoihin. Tutkielman 

toisessa kappaleessa keskitytään kuvaamaan tietojohtamisen käytännöt ja tietojohtamisen 

organisaatiokulttuuria. Kolmannessa kappaleessa kootaan yleisesti ymmärrystä 

vastuullisuuden johtamisen käytännöistä ja organisaation integroidusta vastuullisuustyöstä 

sekä vastuullisuuskulttuurista. Neljännessä kappaleessa tutkitaan tietojohtamisen ja 

vastuullisuuden yhteyttä tarkastelleita tutkimuksia sekä tietojohtamista ja vastuullisuutta 

niissä yhdistäviä tekijöitä. Kappale viisi esittelee kohdeorganisaation ja käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Empiiriset tutkimustulokset kyselytutkimuksesta ja 

kohdeorganisaation muiden materiaalien analysoinnista esitetään kappaleessa kuusi. 

Viimeisessä seitsemännessä pohdinnan ja johtopäätösten kappaleessa tulkitaan tuloksia, 

vastataan tutkimuskysymyksiin empirian ja teorian vuoropuhelulla sekä muodostetaan 

yleisempi kokonaiskuva. 

 

2 TIETOJOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT JA 

KULTTUURI 

 

Tietojohtamista voidaan nykyisessä muodossaan kuvata sosiaalisena prosessina (Tzortzaki 

& Mihiotis 2014, 29-31). Se erottuisi kolmantena kehitysvaiheena sitten tietojohtamisen 

termin ilmenemisen 1970-luvulla ja 1990-luvulla julkaistun Nonakan ja Takeuchin 

uraauurtavan kirjan tietoa luovasta organisaatiosta. Tiedon luomista ja jakamista tavoitellaan 

nyt yhteistoiminnalla ja verkostoitumisella organisaation sisällä sekä yhdessä ulkoisten 
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sidosryhmien kanssa, kuten Tzortzaki ja Mihiotis (2014) tuovat esille. Tietojohtamisen 

kaikkea potentiaalia ei kuitenkaan osata vieläkään hyödyntää, minkä esimerkiksi Durst ja 

Evangelista (2018, 163, 173) osoittivat ruotsalaisten ja italialaisten logistiikka-alan yritysten 

tapaustutkimuksellaan. Tämän arvioitiin voivan liittyä siihen, että tietojohtamisen 

käytäntöjen omaksumisen hyödyistä on yhä liian vähän tietoa. Aiemmasta kirjallisuudesta 

samat tutkijat poimivat tietojohtamisen esteiksi muutoksen pelon sekä puutteet 

motivaatiossa, luottamuksessa, insentiiveissä, ajassa ja tietoisuudessa.  

 

Organisaatioissa tietojohtamisen suurimpiin haasteisiin näyttää lukeutuvan henkilöstön 

käyttäytymisen muuttaminen tiedon jakamista tukevaksi ja tätä helpottavan työkontekstin 

luominen (Matić, Cabrilo, Grubić-Nešić & Milić 2017, 444). Matić et al. (2017, 432) ovat 

listanneet, että luottamus, usko, läheisyys, viestintätaidot, yhteisymmärrys, 

organisaatiokulttuuri, puhe ja kehonkieli sekä lukuisat muut henkilö- ja yrityskohtaiset 

tekijät voivat vaikuttaa yksilön aikomukseen jakaa tietoaan muille. Niin uusi kuin vanhakin 

työntekijä voi tietyssä tilanteessa piilottaa osaamistaan säilyttääkseen oman etunsa, mikä 

hidastaa ihmisten ajatuksissa olevan hiljaisen tiedon siirtymistä organisaatiossa. Li, Li, 

Wang ja Li (2019, 228) ovat nostaneet esille tämän moraalisen riskin näkökulman 

simuloidessaan keskinäisen luottamuksen vaikutusta hiljaisen tiedon siirtymiseen. Tiedon 

piilottaminen tulee organisaatioille kalliiksi, eikä siitä hyödy tietoa piilottava työntekijäkään, 

jos kollega vastaa hänelle samalla mitalla ja jättää tiedon jakamatta niin sanotussa 

epäluottamuksen silmukassa, kuten Singh (2019, 17) on kuvannut. Tiedon piilottamisen 

ehkäisemiseksi yksilöiden psykologista omistajuutta tiedosta esitettiin purettavaksi 

tiimityön kulttuurilla ja sitä tukevilla henkilöstöjohtamisen HR-käytännöillä, kun tutkittiin 

reviiritietoisuutta tiedon piilottamisessa hyödyntäen sosiaalisen vaihdannan teoriaa, 

vastavuoroisuuden normeja ja psykologisen omistajuuden teoriaa (Singh 2019, 10, 17). 

 

Johtamisessa tehokkaimmaksi osoittautuu yhä useammin työntekijöiden kannustaminen 

vapaaehtoiseen kokemusten ja taitojen jakamiseen organisaatiolle (Tzortzaki & Mihiotis 

2014, 39). Vaikuttavat tietojohtajat ovat Inkisen (2016, 240-242) kirjallisuuskatsauksen 

perusteella ihmisiä arvostavia, osallistavia, inspiroivia ja tukevia sekä tehtäviä muille 

delegoivia. Omalla toiminnallaan tällainen johtaja rakentaa tietoystävällisyyden, 

luottamuksen ja oppimisen organisaatiokulttuuria ja täsmäyttää organisaation tietopohjaa 

vastaamaan strategisia tavoitteita. Tehtäviä delegoimalla ihmisiä sitoutetaan 
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tietojohtamiseen ja samalla kerrytetään tietojohtamisen kyvykkyyttä organisaatioon. 

Osallistumisen kautta rakentuu henkilöstön luottamus, kun taas johdossa lisääntyy 

ymmärrys tietojohtamisen toimeenpanosta organisaatiossa. Esimiestyössä vahvuutena 

näyttäytyivät vallan hajauttamisen sijaan tietojohtamiseen erikoistuneet asiantuntijayksiköt, 

joilla olisi selkeät tavoitteet ja vastuut. (Inkinen 2016, 240-242) 

 

Tietojohtamisen empiirisessä yritystason tutkimuksessa voidaan tunnistaa kaksi 

lähestymistapaa. Toisessa huomio on ollut tiedon jakamisen, hankkimisen ja muiden yleisten 

tietoprosessien yhdistämisessä yrityksen kyvykkyyteen. Toisen lähestymistavan 

muodostavat tietojohtamisen käytännöt, joiden ymmärrys on yritysten kehittämisen ja 

muutosjohtamisen kannalta arvokasta. Nämä konkreettiset johtamiskäytännöt ovat 

luonteeltaan organisaation läpäiseviä ja liittyvät moneen toimintoon ja yksikköön. (Hussinki 

et al. 2017, 1596-1597) 

 

Tietojohtamisen kirjallisuuden terminologia on vaihtelevaa, kun etsitään parhaita käytäntöjä 

organisaatioiden aineettoman kyvykkyyden ja tietoresurssien johtamiseen. Inkinen (2016, 

232) täsmentää huomiotaan, että tietojohtamiskäytäntöjen lisäksi puhutaan tutkijasta ja 

tutkimuksesta riippuen esimerkiksi resurssi- tai käytäntöperustaisista mahdollistajista, 

kyvykkyyksistä, organisatorisista fasilitaattoreista ja kriittisistä menestystekijöistä. 

Du Plessis (2007, 100) on korostanut kriittisten menestystekijöiden vaihtelua ympäristön ja 

kontekstin mukaan ja siksi sisällyttänyt niihin myös sopeutumiskyvyn ja joustavuuden. 

Tietojohtamisen standardissa (ISO 30401 2018, 7-8) mahdollistajina ovat esillä inhimillinen 

pääoma, prosessit, teknologia ja infrastruktuuri, hallintotapa sekä tietojohtamisen kulttuuri. 

Ylimmän johdon tulee osoittaa johtajuuttaan ja sitoutumistaan muun muassa luottamusta 

kasvattavilla arvoilla, tietojohtamisen politiikalla ja tavoitteilla, tietojohtamisen vaatimusten 

integroimisella liiketoimintaprosesseihin, tietojohtamisen tärkeyttä painottavalla 

viestinnällä, tietojohtamisen mahdollistavalla kulttuurilla sekä motivoimalla ja 

valtuuttamalla ihmisiä osallistumaan. Standardi tarkastelee myös tietojohtamisen suhdetta 

läheisiin tieteenaloihin, kuten datan, ihmisten, innovoinnin ja laadun johtamiseen, 

asiakkuuksiin, organisaation oppimiseen sekä riskienhallintaan. Standardi ei tässä kohdin 

mainitse vastuullisuutta. Tietojohtamisen yhdistämisen vaikutus mainittuihin olisi 

synerginen ja johtamista kehittävä (ISO 30401 2018, 17). 
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2.1 Tietojohtamisen käytäntöjen kokonaisuus 

 

Tietojohtamisen käytännöt ovat Kiannon et al. (2018) mukaan tietojohtamisen 

toteuttamisessa johdolle merkityksellinen työkalu, jota on määritelty ja tutkittu hieman 

eriävin tavoin. Hussinki et al. (2017) ovat aiemman innovointikyvykkyyden edistämistä 

selvittäneen tutkimuksen (Inkinen 2015) perusteella tunnistaneet käytäntöjen koko skaalan, 

yhteensä kymmenen tietojohtamisen käytäntöä. Käytännöt ovat yhdistettävissä aiemmin 

esitettyyn (Heisig 2009, 14) nelijakoon menetystekijöistä, jotka ovat tietojohtamisessa 

kriittisiä eli 1) inhimillisyys kulttuurissa, ihmisissä ja johtajuudessa, 2) organisatoriset 

rakenteet ja prosessit, 3) informaatioteknologia sekä 4) johtamisprosessit strategiassa, 

tavoitteissa ja mittaamisessa. Nyt esitetyt tietojohtamiskäytännöt (Hussinki et al. 2017) 

jakautuvat esimiestyöhön, tiedon ja osaamisen strategiseen johtamiseen, tiedon 

suojaamiseen, oppimiskäytäntöihin, IT-käytäntöihin, työnteon suunnitteluun ja 

henkilöstöhallintoon kuvassa 2 esitetyn mukaisesti. 

 

Esimiestyö voidaan arvioida organisaatiokulttuurin kehittämisen keskeisimmäksi tekijäksi 

(Inkinen et al. 2015, 434). Johtajuudella voidaan muokata kulttuuria ja saada aikaan 

tietojohtamisen mahdollistavat olosuhteet ja esimerkiksi inspiroitumista, mentorointia, 

esimerkillisyyttä, luottamusta, kunnioittamista, yhteenkuuluvuutta ja luovuutta (Holsapple 

& Singh 2001, 95). Tietoperustaisessa esimiestyössä työntekijöitä rohkaistaan tiedon 

jakamiseen ja nykyisen tiedon kyseenalaistamiseen (Hussinki et al. 2017, 1599, 1618). 

Esimiehet itse ovat esimerkillisen avoimia ja tasapuolisia tiedonjakajia. Esimiehet myös 

päivittävät omaa tietämystään jatkuvasti. He sallivat epäonnistumiset ja osaavat nähdä ne 

mahdollisuuksina oppia. Työntekijöiden ideoita ja näkemyksiä otetaan huomioon ja 

arvostetaan. Tasa-arvoinen keskustelu työpaikalla edistyy esimiestyön avulla. (Hussinki et 

al. 2017, 1599, 1618) 

 

Tiedon ja osaamisen strategisessa johtamisessa tieto ja osaamiset ovat strategian perusta 

(Hussinki et al. 2017, 1618). Tietoa ja osaamista kehitetään osana strategiaa ja vertailutietoa 

haetaan kilpailijoilta järjestelmällisesti. Näiden strategisten valintojen kommunikointi 

henkilöstölle on selkeää ja kattavaa. Tiedon strategisen johtamisen vastuiden on tarpeen olla 

selkeästi määriteltyjä. (ibid.) Erityisen tieto- tai tietämysjohtajan tai tämän tyyppisen 

tehtävän tarpeellisuutta on haastettu, mutta sitä on myös esitetty perustelluksi. Esimerkiksi 
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Sisson ja Ryan (2017, 337) arvioivat näin varmistuttavan tiedon ja tietojohtamisen 

yksittäisten arviointien aukottomuudesta ja riittävyydestä organisaatiotasolla. Tehtävää 

perustelisi myös riskienhallinta ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, eikä 

tietojohtamisen integroituminen organisaatioon poistaisi tätä tarvetta. Sisson ja Ryan (2017, 

347) huomauttivat, että tietojohtaminen tulisi talouden ja HR:n lailla nähdä keskeisenä 

yhtiötason toimintona, joka auttaa esimiehiä, mutta asettaa heille myös vaatimuksia. 

 
 

 

Kuva 2. Tietojohtamisen kymmenen käytäntöä Hussinkia et al. (2017) mukaillen. 
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Tiedon suojaaminen tunnistetaan omana tietojohtamisen käytäntönään. Se osataan erottaa 

tiedon piilottamisesta, joka on tutkimuksessa jäänyt tiedon jakamista vähemmälle huomiolle 

(Singh 2019, 10). Tiedon piilottamiseen voi liittyä eettinen näkökulma ja huijaamista oman 

edun tavoittelemiseksi (Li et al. 2019, 228), vaikka välttämätöntä se ei olekaan, kuten Bavik, 

Tang, Shao ja Lam (2018) ovat todenneet. Tiedon piilottaminen voi Bavikin et al. (2018, 

329) mukaan liittyä asiakassuhteen luottamuksellisuuteen, ylimääräisten tehtävien 

välttämiseen tai oman kilpailukyvyn säilyttämiseen tiimissä tai organisaatiossa. Hussingin 

et al. (2017) tietojohtamisen käytännöissä strateginen osaaminen onnistutaan suojaamaan 

ylimääräisiltä sidosryhmiltä. Suojaamisessa voidaan käyttää sekä virallisia että epävirallisia 

keinoja, kuten salassapitoa ja henkilöstöohjeita. Patentit, sopimukset ja lainsäädäntö ovat 

esimerkkejä tiedon suojaamisen virallisista tavoista. (Hussinki et al. 2017, 1618.) 

 

Tietoperustaisessa organisaatiossa oppimiskäytännöt organisaation tiedon määrän ja 

laadun kehittämiseksi ovat keskeisiä. Kokeneet työntekijät siirtävät tietoaan kokemattomille 

esimerkiksi mentoroimalla, perehdyttämällä tai antamalla oppisopimuskoulutusta.  Parhaat 

käytännöt ja oppimiskokemukset kerätään järjestelmällisesti ja ne osataan myös hyödyntää. 

(Hussinki et al. 2017, 1618) 

 

Informaatioteknologian käytännöt tuottavat tietoperustaisessa organisaatiossa hyötyä 

monin tavoin. IT-käytännöillä mahdollistetaan tiedon tehokas etsiminen ja löytäminen 

(Hussinki et al. 2017, 1619). Niiden avulla onnistutaan keräämään liiketoimintatietoa ja 

parantamaan päätöksentekoa sitä analysoimalla. IT-käytäntöjen tavoitteena on myös edistää 

viestintää niin henkilöstön keskuudessa kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. (ibid.) 

Martins et al. (2019, 490) ovatkin korostaneet määritelmiä, jotka huomioivat tietojohtamisen 

merkityksen myös organisaation ulkopuolella. Tietojohtamisella tavoitellaan tiedon 

virtausta niin henkilöstön kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. IT:n hyödyntämisen avulla 

yhteistyö ja yhteistoiminta voivat tehostua ja tehoton työaika vähentyä (Kianto et al. 2018). 

Kun tiedon yhdistely sekä organisaation sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa 

helpottuu, uuden tiedon luominen onnistuu aiempaa helpommin (Nonaka et al. 2000). 

 

Työnteon suunnittelun osalta tietoperustaisessa organisaatiossa henkilöstö osallistuu 

yhtiön päätöksentekoon. Toimenkuvat mahdollistavat itsenäisen päätöksenteon. 

Epämuodollinen vuorovaikutus ja kokoustaminen kasvokkain onnistuvat. Työryhmät 
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hyödyntävät poikkitieteellistä osaamista ja asiantuntemusta. Lisäksi voidaan hyödyntää 

erilaisia asiantuntijayhteisöjä. (Hussinki et al. 2017, 1619) 

 

Tietoperustaisessa henkilöstöjohtamisessa ollaan ennemminkin kiinnostuneita organisaation 

tietoaukkojen paikkaamisesta kuin yksittäisten vapaiden virkojen täyttämisestä (Kianto et al. 

2018). Tällöin henkilöstön suoriutumisen ennakoivaa kehittämistä ajatellaan enemmän kuin 

suoriutumisen monitorointia, ja palkitsemisessa keskitytään pitkäaikaisiin tavoitteisiin. 

Tietoon perustuvat henkilöstöhallinnon käytännöt ilmenevät Hussingin et al. (2017, 1619) 

mukaisesti rekrytoinnissa, koulutuksessa ja kehittämisessä, suoriutumisen arvioinnissa sekä 

palkitsemisessa. Rekrytoinnissa keskeistä on tehtävään sopiva asiantuntemus sekä 

työnhakijan kyky oppia ja kehittyä. Myös yhteistyö- ja verkostoitumiskykyjä arvostetaan. 

Koulutuksessa ja kehittämisessä työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osaamisen 

syventämiseen ja laajentamiseen sekä tiedon pitämiseen ajantasaisena. Koulutuksia 

räätälöidään henkilökohtaisesti. Osaamisen kehitystarpeista keskustellaan säännöllisesti. 

Tietojohtaminen näkyy myös arvioitaessa työssä suoriutumista, jossa yhtenä 

arviointikriteerinä on tiedon jakaminen. Lisäksi arvioidaan tiedon luomista ja kykyä soveltaa 

muilta saatua tietoa. Tieto yhdistyy edelleen työntekijöiden palkitsemiseen, jota perustetaan 

tiedon jakamiseen, luomiseen ja hyödyntämiseen. (Hussinki et al. 2017, 1619-1620) 

 

2.2 Organisaatiokulttuuri ja arvot tiedon johtamisessa 

 

Tietojohtamisen kulttuuri on tietojohtamisen standardin (ISO 30401 2018, 18) mukaan 

organisaatiokulttuuria tukeva, mutta sisältää myös jokaisen yksilön vastuun osoittaa 

sitoutumistaan omalla käytöksellään ja vuorovaikutuksellaan. Tiedon jakamisen kulttuurin 

osalta Marouf (2016, 167-168) on taustoittanut sen kiinnostavan organisaatioita, jotta 

voitaisiin hyötyä yksilöillä olevasta hiljaisesta tiedosta (Nonaka et al. 2000, 7). 

Tietojohtamisen ja henkilöstöjohtamisen vaikutus välittyisi Maroufin (2016) mukaan 

liiketoiminnan suorituskykyyn organisaatiokulttuurin kautta, kun tiedon jakamisen 

kulttuurin vuorovaikutus, viestintä ja yhteistoiminta helpottavat tietämistä ja oppimista. 

Luottamus näyttäytyy tiedon jakamisen kulttuurissa keskeisenä (mm. Intezari et al. 2017, 

506; Marouf 2016, 157). Durst ja Zieba (2020, 6) puolestaan tuovat esille luottamusta, 

kulttuuria ja luottamuksen kulttuuria listatessaan organisaation tietoriskienhallinnan 

toimenpiteitä, kun ehkäistään tiedon piilottamista, siirtoa, vakoilua ja viestintäriskejä.  
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Tietojohtamisen organisaatiokulttuurin tutkimuksessa keskiössä ovat olleet arvot (Alavi, 

Kayworth & Leidner 2005, 195, 219), joilla voidaan kannustaa luomaan ja jakamaan tietoa 

sekä omaksumaan teknologioita – tai päinvastoin rajoittaa näitä (Donate & Guadamillas 

2011, 894).  Donate ja Guadamillas (2011, 890) ovat osoittaneet, että tietoperustaiset 

johtajuus, HR-käytännöt ja kulttuuri arvojen kautta käsitteellistettynä välittävät 

tietojohtamisen vaikutusta ja siten edistävät innovointia. Myös useissa aiemmissa 

empiirisissä tutkimuksissa tietoon perustuvilla organisaatiokulttuurin arvoilla on havaittu 

niin suoria kuin epäsuoria myönteisiä vaikutuksia tietojohtamisen tehokkuuteen, yhteisen 

oppimisen tuottamaan innovointiin ja tietojohtamisen teknologioiden käytön edistymiseen 

(ibid., 894). Chang ja Lin (2015, 449-450) ovat selvittäneet organisaatiokulttuurin vaikutusta 

yksilön aikomuksiin luoda, jakaa, tallentaa ja hyödyntää tietoa. Näitä aikomuksia 

edistäisivät tulosorientoituneisuus sekä töiden valmistumista ja työsuoritusta painottava 

työtehtäväorientoituneisuus. Kontrolloidulla organisaatiokulttuurilla taas lannistettaisiin 

yksilöiden tietoon liittyviä aikomuksia. Löyhempää organisaatiokulttuuria tavoiteltaessa 

näitä tietoprosesseja voitaisiin edistää autonomian ja demokratian ilmapiirillä, riskienottoon 

kannustamisella sekä johdon vastuunotolla virheistä. 

 

Al Saifin (2015, 180-181) aiemman kirjallisuuden perusteella muodostamassa mallissa 

organisaatiokulttuuri vaikuttaa tietojohtamisen prosesseihin ja edelleen yrityksen 

suorituskykyyn kuvan 3 mukaisesti. Kirjallisuuskatsauksessa organisaatiokulttuurin 

vaikutusta lähestyttiin kokonaisvaltaisesti tukeutuen Scheinin (2004) kolmeen 

käsitteelliseen tasoon organisaatiokulttuurin tekijöistä. Kulttuuri rakentuu artefakteista, 

uskomuksista ja arvoista sekä taustaoletuksista (Al Saifi 2015, 166-168). Artefakteissa, 

kuten kielessä, pukeutumisessa, teknologiassa ja rakenteissa kulttuuri voidaan nähdä, kuulla 

ja tuntea. Artefaktien taustalta löytyvät uskomukset ja arvot, kuten kannustaminen 

luovuuteen, ongelmanratkaisuun ja yhteistyöhön. Kulttuurin syvimpänä ja myös vaikeimmin 

muutettavana tasona ovat tiedostamattomat taustaoletukset: mielipiteet, ajatukset ja tunteet. 

Tiedon luomiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen esitettiin voitavan vaikuttaa myönteisesti 

informaatioteknologian, kielen, luovuuden, ongelmaratkaisun ja yhteistyön kautta sekä 

työntekijöiden mielipiteillä tietoprosesseista. Kielteisesti tietoprosesseihin vaikuttaisi 

organisaation rakenteiden lisääminen, kuten muodollisuus ja keskittäminen. Organisaatiot 

voisivatkin Al Saifin (2015, 181) mukaan hyödyntää strategisessa tietojohtamisessaan 

organisaatiokulttuurin analysointia. 
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Kuva 3. Organisaatiokulttuurin tasojen, tietojohtamisen prosessien ja organisaation kyvykkyyden yhdistyminen Al Saifin 

(2015, 178) käsitteellisessä mallissa. 

 

Intezari et al. (2017, 505-506) ovat puolestaan esittäneet integroidun lähestymistavan 

tietokulttuurin johtamiseen tunnistaessaan keskeisimpiä tietoprosesseja. Tietojohtamisen 

onnistumisessa ratkaisevaksi asetetaan tietoprosesseja tukeva organisaatiokulttuuri, vaikka 

tietoteknologian infrastruktuurin tärkeyttä ei voidakaan sivuuttaa. Kulttuuria voitaisiin 

johtaa siten, että keskeisimmiksi ja toisiinsa liittyviksi tietoprosesseiksi tunnistetut tiedon 

jakaminen, luominen ja soveltaminen helpottuvat. Intezarin et al. (2017) 

kirjallisuuskatsauksen perusteella tiedon johtamiseen vaikuttavat kulttuurin tekijät sekä 

yksilöiden ja ryhmien että organisaation tasolla kuvan 4 mukaisesti. Ryhmätasolla on 

tärkeää, että yksilöiden arvot ja uskomukset ovat linjassa kulttuurin kanssa ja yksilöillä on 

halu jakaa tietoaan. Sosiaalinen vuorovaikutus auttaa yksilöitä tietämään mitä kollegat 

tietävät ja viestinnän avoimuus kannustaa kertomaan uusista ideoista. Luottamuksellinen 

ilmapiiri on perustana tiedon johtamisessa. Ihmiset käsittävät tiedon arvon ja ymmärtävät, 

että he eivät saavuta valtaa tietoa piilottamalla, vaan ennemminkin tietoa jakamalla ja 

hyödyntämällä. Organisaation tasolla ylin johto sitoutuu tietojohtamiseen. Tietojohtamista 

edistetään vapaudella ja virheiden hyväksymisellä sen sijaan, että sitä rajoitettaisiin 

kontrollilla, tarkkailulla, keskitetyllä päätöksenteolla ja jäykällä organisaatiohierarkialla, 

mitä samaa toivat esiin muun muassa Chang ja Lin (2015) ja Inkinen (2016). Palkka- ja 

palkitsemisjärjestelmissä ei katsota vain yksilön asemaa, vaan hänen osallisuuttaan tiedon 

virtaamisessa ja tuottamisessa organisaatiossa. (Intezari et al. 2017, 505-506) 
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Kuva 4. Tiedon jakamisen, luomisen ja soveltamisen prosessit toisiinsa sekä tietokulttuuriin yhdistävä Intezarin et al. (2017, 

506) viitekehys. 

 

Organisaatiokulttuurin ja tietojohtamisen käytäntöjen välistä yhteyttä on tutkittu myös 

eettisestä näkökulmasta. Organisaation eettisen ilmapiirin on todettu vaikuttavan 

työntekijöiden asenteisiin tietojohtamista kohtaan ja heidän osallistumiseensa 

tietojohtamiseen (Tseng & Fan 2011, 330, 334-335). Eettinen ilmapiiri määriteltiin yksilön 

käsityksenä organisaatiossa esiintyvistä eettistä menettelyistä, toimintaperiaatteista ja 

käyttäytymisestä. Tiedon johtaminen liittyy ihmisiin ja sosiaaliseen kontekstiin, ja siksi 

ymmärrys eettisistä standardeista ja sidosryhmistä perusteltiin tarpeelliseksi. Lei, Do ja Le 

(2019, 1594-1598) ovat lähestyneet tietojohtamista moraalisesta näkökulmasta ja lisänneet 

teorioihin mallin, jossa eettinen johtajuus yhdistyy tiedon jakamiseen tietokeskeisen ja 

yhteistoiminnallisen organisaatiokulttuurin kautta (kuva 5). Eettisessä johtajuudessa 

ajatellaan työntekijöiden parasta ja johtajia kiinnostaa tuloksen lisäksi sen hankkimisen tapa.  

Johtajat itse näyttävät mallia eettisesti oikeista toimintatavoista ja eettisiä standardeja 

rikkovia myös rangaistaan. Alustavan empiirisen aineiston mukaan eettisellä johtajuudella 

rakennettaisiin myönteinen ilmapiiri tai kulttuuri, jossa työntekijät jakavat aiempaa 

enemmän käsitteellistä eksplisiittistä tietoa mutta myös hiljaista tietoa. 

 

 

Kuva 5. Eettisen johtajuuden vaikutus tietokeskeiseen ja yhteistoiminnan kulttuuriin sekä tiedon jakamiseen (Lei et al. 

2019). 
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3 VASTUULLISUUSJOHTAMISEN 

TOTEUTTAMINEN 

 

Vastuullisuus voidaan mieltää sateenvarjomaisena kattokäsitteenä. Ditlev-Simonsen (2010, 

464-65) on luonnehtinut vastuullisuustyötä toiminnan koordinoimisena, uudelleen 

nimeämisenä ja näkyväksi tekemisenä yhden sateenvarjon alla, sillä organisaatiossa on usein 

jo meneillään monenlaista toimintaa esimerkiksi ympäristönsuojelussa, henkilöstön 

kehittämisessä, työturvallisuuden parantamisessa tai yhteistyössä kansalaisjärjestöjen 

kanssa. Haasteellisuutta vastuullisuuden johtamiseen ja toteuttamiseen tuo se, että aiheet ja 

vaatimukset tämän vastuullisuussateenvarjon alla ovat dynaamisia ja elävät jatkuvasti 

maailman ja sidosryhmien odotusten muuttuessa (Rasche et al. 2017, 12).  

 

Vastuullisuuden johtamiseen löytyy lukuisia standardeja ja ohjeita. Niistä yksikään ei 

kuitenkaan ole globaalisti tunnustettu tai kaikille sopiva (Loew, Werner, Lehuede, Izquierdo 

& Samayoa 2019, 3). Vastuullisuuden periaatteet ja politiikat eivät myöskään saisi sekoittua 

siihen, tuottaako vastuullistyö konkreettisia parannuksia ihmisille ja luonnolle, mitä Halme, 

Rintamäki, Knudsen, Lankoski ja Kuisma (2020, 1214) ovat tähdentäneet. Suomalaiseksi 

kansalliseksi standardiksi vuonna 2010 vahvistettu ”SFS-ISO 26000 

yhteiskuntavastuuopas” ei sekään ole hallintajärjestelmästandardi eikä sovellu 

sertifioitavaksi (SFS-ISO 26000 2010, 18). Vaikka vastuullisuuden yhteyttä yrityksen 

suorituskykyyn ja vastuullisuuden ajureita on tutkittu paljon, toimivasta 

vastuullisuusjohtamisesta on kaivattu lisätietoa (mm. Baumgartner 2014, 259). Johtamisen 

työkaluja tarvitaan tuottamaan vastuullisuusdataa, tukemaan vastuullisen 

organisaatiokulttuurin kehitystä sekä tunnistamaan organisaatiokohtaisia mahdollisuuksia ja 

riskejä. Dataa ympäristöasioista, sosiaalisista näkökohdista ja taloudesta käytetään niin 

päätöksenteon perustana kuin sidosryhmien tiedottamisessa (ibid., 268). Tällaisen 

vastuullisuustiedon ominaisuuksina yhteiskuntavastuun standardi (SFS-ISO 26000 2010, 

158) nimeää perusteellisuuden, ymmärrettävyyden, vastauksien antamisen, paikkansa 

pitävyyden, tasapuolisuuden, ajankohtaisuuden ja saavutettavuuden.  

 

Vastuullisuuden ja siihen yhdistyvän kestävän kehityksen voidaan kuvata ohjaavan 

yksilöiden ajattelua kohti organisaation tulevaisuutta, pois lyhytjännitteisyydestä (Tuan 
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2015, 84). Vastuullisuustyöllä on työntekijäkokemuksen kautta osoitettu voitavan vaikuttaa 

organisaatioon sitoutumiseen jopa vähintään yhtä merkittävästi kuin työntekijän 

työtyytyväisyydellä (Brammer et al. 2007, 1714). Työntekijän sitoutumista edistivät 

organisaation julkisuuskuvana ja maineena näkyvä niin sanottu ulkoinen vastuullisuus, 

työntekijälle tarjottu harjoittelu sekä kaikista eniten työntekijän kokemus menetelmällisestä 

oikeudenmukaisuudesta organisaatiossa. Vastuullisuuteen sitoutumisessa yksilön 

henkilökohtainen sitoutuminen on tärkeää, mutta organisaatiotasolla vastuullisuuden 

toteuttaminen edellyttää Asifin et al. (2013, 8) mukaan yhteisten kyvykkyyksien 

kehittämistä ja yhteistyötä vastuullisuustiedon tulkitsemisessa. Vastuullisuustyön kohteena 

olevat asiat ovat tyypillisesti monimutkaisia, tapauskohtaisia, dynaamisia ja yhteydessä 

toisiinsa, mikä synnyttää tarpeen jatkuvalle oppimiselle ja sidosryhmävuorovaikutukselle. 

Uusi vastuullisuuteen liittyvä tieto on yhdistettävä organisaatiossa olevaan dokumentoituun 

eksplisiittiseen tietoon, kuten ohjeisiin ja tietokantoihin. Lisäksi se on yhdistettävä 

työntekijöillä olevaan hiljaiseen tietoon eli kokemuksiin ja taitoihin (Asif et al. 2013, 13).  

 

3.1 Vastuullisuuden johtamisen periaatteet ja käytännöt  

 

Vastuullisuus on selvästikin sisällytettävä kuhunkin organisaatioon räätälöidysti. 

Vastuullisuus ei ole selkeä ja jäykkä asialista, vaan kuten Guthey ja Morsing (2014, 566) 

ovat selittäneet, ennemminkin keskustelufoorumi järkeilylle ja merkityksentämiselle (engl. 

sensemaking), mielipiteiden runsaudelle ja väittelylle yritystoimintaan liittyvistä 

sosiaalisista normeista ja odotuksista. Vastuullisuus olisi heidän mukaansa siten 

relationaalinen, emergentti ja välillinen sosiaalinen käsite, joka yhdistää yritystoimintaa 

laajempiin yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Vastuullisuuden toteuttamista 

muutosprosessina merkityksentämisen kautta on käsitellyt myös Cramer, Van Der Heijden 

ja Jonker (2006, 382, 387). Kun tämä merkityksentäminen etenee, organisaation oma 

vastuullisuuden identiteetti kehittyy ja vuorovaikutus lisääntyy. Vastuullisuus integroituisi 

myös yrityksen ja erehdyksen kautta. 

 

Organisaatioihin kohdistuvat ulkoiset odotukset ovat vastuullisuuden johtamisessa 

merkitseviä, kuten Halme et al. (2020) lähestymistavassaan osoittavat. Strategisessa 

vastuullisuusjohtamisessa organisaatio asettaa toimintaperiaatteet näihin odotuksiin 

vastaamiseksi ja määrittelee vastuullisuustyössä tavoittelemansa suoritustason. 
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Operatiivisessa johtamisessa vastuullisuutta toteutetaan organisoimalla vastuita ja 

käyttämällä apuna johtamisjärjestelmiä. Vastuullisuusnäkökohdat integroidaan 

liiketoiminnan käytäntöihin. (Halme et al. 2020, 1186-1191.) Benn et al. (2018, 152) ovat 

maininneet strategiseen vastuullisuuteen liittyvinä käytäntöinä strategiaprosessit, 

tuotekehityksen, toimitusketjujen hallinnan, sidosryhmien sitouttamisen, kannustimet ja 

suorituksen johtamisen sekä sisäisen ja ulkoisen raportoinnin suoriutumisesta. 

Kontrolloinnin sijaan strategisessa vastuullisuudessa rakennetaan kyvykkyyksiä ja 

sitoutumista. Strategisen vastuullisuuden saavuttaneiden organisaatioiden 

henkilöstöjohtamisessa arvostetaan uudenlaista työpaikan kulttuuria, sopeutumiskykyä, 

tiimi- ja projektityötä sekä kokeilua, missä rikotaan myös organisatorisia siiloja. Tällaiset 

organisaatiot ovat mukautuvia ja joustavia ja ne keskittyvät kehittämään osaamista sekä 

lisäämään autonomiaa. Näiden olosuhteiden edistämisen lisäksi palkitsemalla kannustetaan 

työntekijöitä organisaation ulkopuoliseen yhteiskunnalliseen toimimiseen (ibid., 186). 

 

Organisaation vastuullisuustyö voidaan ajatella organisaatiomuutoksena, johon liittyy 

lisäksi oppimista sekä ymmärrystä asiayhteyksistä ja sidosryhmien odotusten 

yhteensulautumisesta, kuten Maon, Lindgreen ja Swaen (2009, 72) ovat sanoneet. Heidän 

viitekehyksessään vastuullisuus herkistymisen, sulauttamisen ja muutoksen jälkeen 

vakiinnutetaan organisaation järjestelmiin, kulttuuriin ja arvoihin. Kriittisiä 

menestystekijöitä ovat muuan muassa johdon sitouttaminen, sidosryhmien osallistaminen, 

johtajuus, muutososaamisen varmistaminen, koulutus, virheiden hyväksyminen 

oppimismahdollisuuksina sekä palkitseminen. (ibid., 77, 85.) Haugh ja Talwar (2010, 384-

385, 393) ovat puolestaan tunnistaneet seuraavat kahdeksan työkalua vastuullisuuden 

oppimiseksi ja sisällyttämiseksi koko organisaation toimintaan: toimintaperiaatteet, 

vaikutusten mittaaminen, yrityksen rakenne ja politiikat, hankinnat ja toimitusketjut, 

viestintä ja dialogi, koulutus ja työpajat, yritysvierailut sekä vapaaehtoistyö. Vastuullisuuden 

sisällyttämiseksi työntekijät tarvitsevat uutta tietoa ja työtapojensa muutosta. Yhtenä 

haasteena olisi innokkuus ja oppimismotivaatio, joita voitaisiin edistää ajantasaisilla 

verkkoteknologian ja sosiaalisen median oppimistyökaluilla. Viestintä vastuullisuuteen 

sitoutumisesta ja suorituskyvystä näkyi myös Maon et al. (2009, 77, 81) viitekehyksessä. 

Työtekijät voivat toimia vastuullisuuden puolestapuhujina ja uusien ideoiden ja 

informaation lähteenä, mitä samaa toi esille Cramer et al. (2006, 387) muutosagentteina. 
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Suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi vuonna 2010 vahvistettu ”yhteiskuntavastuuopas” 

(SFS-ISO 26000 2010) ei sisällä vaatimuksia, vaan opastaa vastuullisuuden toteuttamista 

periaatteilla, käytännöillä ja ydinaiheilla. Periaatteina vastuullisuuden toteuttamisessa ovat 

vastuunalaisuus, avoimuus ja eettinen toiminta sekä sidosryhmien intressien, 

oikeusjärjestyksen, kansainvälisten toimintasääntöjen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

Standardin kahdesta peruskäytännöstä ensimmäisenä on tunnistaa yhteiskuntavastuu 

vaikutuspiirissä ja toisena tunnistaa sekä osallistaa sidosryhmiä. Organisaatio voi tunnistaa 

oman yhteiskuntavastuunsa tarkastelemalla päätöstensä ja toimintojensa vaikutuksia 

seuraavassa seitsemässä ydinaiheessa: organisaation hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän 

käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat ja viimeisenä 

yhteisön toimintaan osallistuminen sekä yhteisön kehittäminen. Näistä hallintotapa on 

päätöksenteon perusta ja muihin ydinaiheisiin vaikuttava, joten organisaatiolla tulisi olla 

hallintojärjestelmä tukemassa vastuullisuuden valvomista ja toteuttamista. Ydinaiheista ja 

niihin liittyvistä kysymyksistä organisaatio määrittää itselleen olennaiset ja merkittävät sekä 

asettaa ne tärkeysjärjestykseen. (SFS-ISO 26000 2010, 42, 44, 52, 56.) Vastuullisuustyössä 

usein esimerkiksi resurssit tai institutionaaliset tekijät edellyttävät organisaatioilta valintoja, 

jotka vaikuttavat sidosryhmiin (Ling 2019, 330). Tärkeimpien vastuullisuusaiheiden 

tunnistamisesta lähti liikkeelle myös suomalaisille organisaatioille jo 2000-luvun alussa 

esitetty vastuullisuusjohtamisen viitekehys (Panapanaan, Linnanen, Karvonen & Phan 2003, 

146). Sitä seuraavina vastuullisuusjohtamisen vaiheina nimettiin vastuullisuuden 

organisointi, suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi sekä viestintä ja raportointi.  

 

Yhteiskuntavastuun standardissa korostuu jatkuvan päivittäisen toiminnan merkitys. Kun 

organisaatio ymmärtää oman vastuullisuutensa, sitä voidaan sisällyttää kaikkeen toimintaan 

seuraavin käytännöin (SFS-ISO 26000 2010, 30, 152-156, 164, 166): 

• lisätään tietoisuutta ja kehitetään pätevyyttä – näin tavoitellaan sitoutumista ja 

ymmärrystä vastuullisuudesta kaikilla organisaatiotasoilla 

• suunnataan organisaatio kohti yhteiskuntavastuullisuutta – näin yhteiskuntavastuu 

tulee osaksi toimintaperiaatteita, kulttuuria, strategioita, rakenteita ja toimintoja 

• sisällytetään yhteiskuntavastuu hallintotapaan, järjestelmiin ja menettelytapoihin 

• viestitään sisäisesti ja ulkoisesti  

• katselmoidaan edistymisen ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan tasoa – näin 

määritetään toimintaa suhteessa yhteiskuntavastuun tavoitteisiin ja päämääriin.  
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Vastuullisuusviestintä arvotetaan strategisesti tärkeäksi sekä yrityksen että yhteiskunnan 

kannalta, eikä vain puheeksi tekojen sijaan (Rasche et al. 2017, 281). Nasdaq-pörssi (Nasdaq 

2019, 8) suosittelee raportointia osana hyvää vastuullisuuden johtamista ja raportoinnin 

tiedetään jopa käynnistäneen käytännön vastuullisuustyön monessa organisaatiossa 

(Koipijärvi & Kuvaja 2017, 34). Du et al.  (2010, 17) ovat painottaneet tehokkaan viestinnän 

tärkeyttä vastuullisuuden hyötyjen käytännön saavuttamisessa. Samoin Hawn ja Ioannou 

(2016, 2584) ovat korostaneet sidosryhmille suunnattua vastuullisuusviestintää 

vastuullisuuden prosesseihin ja toimintatapoihin integroimisen rinnalla ja täsmentäneet, että 

erityisesti sijoittajat voivat kokea riittämättömän viestinnän läpinäkyvyyden ja 

vastuunalaisuuden puutteeksi. Vastuullisuusraportointi voi toimia myös muutosjohtamisen 

työkaluna (Domingues, Lozano, Ceulemans & Ramos 2017, 300).  

 

Vastuullisuustietojen raportointia ohjeistavat monet viitekehykset ja tahot. Näitä ovat muun 

muassa CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project), CDSB (Climate Disclosure Standards 

Board), GRI (Global Reporting Initiative), IIRC (integroitua raportointia käsittelevä 

kansainvälinen komitea) ja SASB (Sustainability Accounting Standards Board), jotka 

syyskuussa 2020 julkaisivat yhteisen kannanottonsa raportoinnin kehittämiseksi (CDP, 

CDSB, GRI, IIRC & SASB 2020). Global Reporting Initiave -raportointistandardeja on 

toistaiseksi pidetty vastuullisuusraportoinnin lukuisista viitekehyksistä yleisimmin 

hyväksyttynä ja laajimmin käytettynä (Rasche et al. 2017, 214). GRI-standardikokoelman 

tavoitteena on lisätä informaation vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta, mikä lisää yritysten 

läpinäkyvyyttä (GRI 2016a). Loew et al. (2019, 48) ovat maininneet, että GRI-standardit 

soveltuvat myös eräänlaiseksi vastuullisuusjohtamisen tarkistuslistaksi organisaation 

vastuullisuustyön alkuvaiheeseen. Standardissa GRI 103: Johtamiskäytännöt kuvataan, 

miten organisaatio johtaa olennaisiksi tunnistamiaan aiheita ja hallitsee niihin liittyviä 

vaikutuksiaan (GRI 2016b). Olennaisuuden analysoimisen perusteena ovat organisaation 

merkittävät taloudelliset, ympäristölliset tai sosiaaliset vaikutukset, tai aiheen huomattava 

vaikutus organisaation sidosryhmien päätöksentekoon. Jokaisesta olennaiseksi tunnistetusta 

aiheesta vaaditaan raportoimaan johtamiskäytäntö, sen tavoite ja tehokkuuden arviointi. 

Lisäksi kuvataan johtamistapaan mahdollisesti sisältyvinä elementteinä toimintaperiaatteet, 

sitoumukset, päämäärät ja tavoitteet, vastuut sekä resurssit. Myös valitusmenettelyt sekä 

sellaiset erityiset toimenpiteet kuin prosessit, projektit, ohjelmat ja aloitteet raportoidaan. 
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Olennaisuus sisältyy myös vastuullisuusraportoinnin periaatteisiin standardissa 

GRI 101: Raportointiperusteet (GRI 2016a). Muut raportin sisällön periaatteet ovat 

sidosryhmien osallistaminen, kestävän kehityksen asiayhteys ja kattavuus. Raportoinnin 

laadun periaatteina tulevat esille täsmällisyys, tasapainoisuus, selkeys, vertailukelpoisuus, 

luotettavuus ja oikea-aikaisuus. Datan laatuun liittyvää ulkoista varmentamista ei vaadita, 

mutta se on yleinen käytäntö. Esimerkiksi vuonna 2017 yli 2/3 maailman 250 suurimmasta 

yrityksestä oli varmentanut vastuullisuusdatansa (KPMG 2017, 27). 

 

Loew et al. (2019) ovat kiteyttäneet merkityksellisimpiä vastuullisuuden johtamisen tekijöitä 

analysoimalla kansainvälisiä vastuullisuuden johtamiseen, ihmisoikeuksiin, 

vastuullisuusraportointiin ja vastaaviin liittyviä viitekehyksiä ja ohjeistoja. ISO 26000 -

standardi arvioitiin ainoaksi ulkoisessa viestinnässä hyödylliseksi vastuullisuusjohtamisen 

viitekehykseksi. Yhteensä 16 viitekehyksen analyysiin yhdistettiin 40 meksikolaisen, 

chileläisen tai saksalaisen vastuullisuusasiantuntijan näkemys, ja näin tunnistettiin 

20 merkityksellisintä vastuullisuusjohtamisjärjestelmän elementtiä. Niihin lukeutuivat 

vastuullisuuden toimintaperiaatteet ja säännöt, kuten politiikat ja Code of Conduct -

dokumentit. Organisaatiorakenteen osalta esille nousivat hallituksen vastuut, ylimmän 

johdon vastuut, vastuullisuuspäällikkö ja vastuullisuusosasto. Prosessien osalta 

vastuullisuuden integroiminen liiketoimintaprosesseihin ja vaatimuksenmukaisuutta 

varmistavat järjestelmät olisivat suositeltavia. Jatkuvaa parantamista haetaan tavoitteilla, 

seurannalla ja suorituksen arvioinnilla vastuullisuusindikaattorein, vastuullisuuden ESG-

riskien johtamisella, valitusmekanismeilla sekä koulutuksella. Viestintä käsittää 

vastuullisuusraportointia, johtajuutta ja sitoutumista, sisäistä viestintää, 

sidosryhmävuoropuhelua sekä sidosryhmien osallistamista. Myös olennaisten näkökohtien 

tunnistaminen ja johtamisjärjestelmän rajauksen määrittäminen nousivat esille 

vastuullisuuden johtamisen tärkeinä valmistelevina tehtävinä. (Loew et al. 2019, 3-4, 70) 

 

3.2 Vastuullisuuskulttuurin luominen 

 

Johtamisen tutkimuksessa edellytetään yleensä, että vastuullisten liiketoimintatapojen 

omaksuminen vaatii yritykseltä syvällisen kulttuurin tai ajattelutavan muutoksen (Rasche et 

al. 2017, 99). Rasche et al. (2017, 99-100) kuvaavat tällaisessa sisäistetyssä strategiassa 

(engl. embedded strategy) vastuullisuuden tavallaan suotautuvan organisaation läpi kaikille 
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työntekijöille. Vastuullisuuden sisäistäneillä organisaatioilla on usein vahva kulttuuri, jossa 

työntekijät ovat tuottavia ja työhönsä sitoutuneita. Heidän voi olla jopa vaikea ymmärtää, 

kuinka yritys selviytyisi, ellei vastuullisuus integroituisikaan osaksi päivittäistä työtä. Yhden 

yksikön tai pienen ryhmän sijaan kyvykkyydet ilmenevät usein organisaation tasolla, sillä 

työntekijät tekevät yhteistyötä innovatiivisesti ja yli toimintorajojen luodessaan arvoa 

sidosryhmille. Ylimpänä vastuullisuuden omaksumisen tasona on Raschen et al. (2017, 101-

105) luokittelussa transformaatiostrategia, jolloin yritykset menevät vastuullisuustyössään 

vielä pidemmälle edistäessään vastuullisuutta ulkoisessa toimintaympäristössään, kuten 

toimialallaan, toimitusketjussaan tai paikallisyhteisössä. Osallistuneisuus, yhteenliittyvyys 

ja tasa-arvoisuus ovat vastuullisuuden periaatteet, joihin luokittelu tukeutuu. Juuri 

transformaatiostrategia ilmentää näiden periaatteiden toteutumista ja korostaa erityisesti 

yhteenliittyvyyttä. Eri toimijoiden kanssa verkostoidutaan osaamisten ja resurssien 

yhdistämiseksi, jolloin verkoston yhteiset kyvykkyydet summautuvat alkuperäistä 

suuremmaksi ja helpottavat vastuullisuuden monimutkaisten ongelmien ratkaisemista. Tämä 

strategia edellyttää vahvaa luottamusta toimijoiden välillä ja ymmärrystä 

verkostoitumisesta. 

 

Aiemmin Asif et al. (2013, 10-12) ovat esittäneet integroidun viitekehyksen vastuullisuuden 

sisällyttämiseksi liiketoimintaprosesseihin. Top-down-tyyppisellä johtamisella järjestetään 

vastuullisuuden tarvitsemat organisaatiorakenteet kaikille tasolle, määritetään vastuut ja 

saadaan viestintä järjestelmälliseksi. Koko organisaation läpäisevän, luonteeltaan teknisen 

rakenteellisen tai hallinnollisen muutoksen rinnalla on toteutettava sosiaalinen muutos, mikä 

tarkoittaa työntekijöiden osaamisen kehittämistä, vastuullisuuteen liittyviä rutiineja ja 

yhteisen vastuullisuuden kulttuurin luomista. Myös bottom-up-lähestymistapaa tarvittaisiin 

sidosryhmien osallistamisen varmistamiseksi. Plan, Do, Check, Act - kierron 

suunnitteluvaiheessa analysoidaan toimintaympäristöä ja vuorovaikutetaan sidosryhmien 

kanssa, jotta osataan tunnistaa juuri omalle organisaatiolle tärkeimmät vastuullisuuden osa-

alueet. Niissä onnistumisen mittaamiseksi kehitetään indikaattoreita ja varmistetaan 

osaamista, resursseja, vastuita sekä ylimmän johdon tuki. Toteutusvaiheessa vastuullisuus 

integroidaan niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti organisaatioon ja myös 

hankintaketjuun. Teknisten ohjeistusten ja toimintatapojen rinnalla kehitetään sosiaalisia 

rakenteita, kuten tiimityötä, koulutusta ja yhteisiä vastuullisuuden kyvykkyyksiä. 

Integroitumisen etenemisen tarkistamisen vaihe tarkoittaa vastuullisuusindikaattoreiden 
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arviointia, auditoimista ja vertailututkimuksia. Viimeisessä vaiheessa vastuullisuudesta 

raportointi tukee toiminnan kehittämistä ja korjaavia toimenpiteitä. Tässä voidaan hyödyntää 

myös työntekijäkohtaisia tarinoita ja kokemuksia, joilla vahvistetaan sitoutumista. 

Viitekehyksen kiertävä luonne mahdollistaa uuden tiedon integroitumisen prosesseihin ja 

tukee oppimista ja innovointia. (Asif et al. 2017, 13-14) 

 

Galpinin et al. (2015, 3) esittämässä mallissa vastuullisuuden aktiivinen sisällyttäminen 

strategiseen johtamisprosessiin käynnistää vastuullisuuden kulttuurin luomisen Asifin et al. 

(2013) mallia vastaavan tyyppisenä, koko organisaation läpäisevänä ja iteratiivisen 

prosessina. Vastuullisuus sanoitetaan selvästi organisaation missioon, arvoihin, tavoitteisiin 

ja strategiaan. Tavoitteita ulotetaan kaikkiin toimintoihin ja kohdennetaan työntekijöiden 

tasolle asti (Galpin et al. 2015, 6-7). Vastuullisuussitoumus muutetaan konkreettiseksi 

toiminnaksi integroimalla vastuullisuutta HR-johtamisen käytäntöihin rekrytoinneissa, 

irtisanomisissa, suorituksen arvioinnissa, palkkauksessa ja palkitsemisessa, koulutuksessa ja 

kehittymisessä, ylennyksissä sekä viestinnässä. Tavoitteena on saada esimiesten ja 

työntekijöiden arvot ja taidot yhteneviksi yrityksen vastuullisuussitoumuksen kanssa. 

Vastuullisuuden kulttuurissa esimiehet tukevat työntekijöitä tekemään päätöksiä 

vastuullisuusperustein osana päivittäistä työtään. Vastuullisuudesta käydään jatkuvaa 

vuoropuhelua ja työntekijät kokevat, että heidän päätöksensä ovat merkityksellisiä ja johdon 

tukemia. Vastuullisuustyö voi muuttaa myös ilmapiiriä ja innostaa niin esimiehiä kuin 

työntekijöitä edistämään vastuullisuutta jopa omien toimenkuviensa ulkopuolella, mikä lisää 

sitoutumista yrityksen vastuullisuustyöhön. Tätä voidaan edistää esimerkiksi osallistamalla 

työntekijöitä vastuullisuustavoitteiden ja strategian suunnitteluun tai käyttämällä heitä niin 

sanottuina vastuullisuuslähettiläinä koulutuksessa ja viestinnässä. (Galpin et al. 2015, 4-10) 

 

4 TIETOJOHTAMISEN JA VASTUULLISUUDEN 

YHTEYDET 

 

Tietojohtamisesta ja vastuullisuudesta on löydetty yhtäläisyyksiä, joiden Preuss ja Córdoba-

Pachon (2009, 517-518, 522) ovat todenneet selittävän niiden käsitteellisiä ja käytännön 

pragmaattisia mahdollisuuksia oppia toisiltaan. Molemmissa korostuu organisaation 

elollinen luonne. Molemmat myös tarvitsevat johdon tuen ja riittävät resurssit, mutta jäisivät 
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toteutuessaan näkymättömiksi tukifunktioiksi. Vastuullisuustyön edistäminen myös sisältää 

useimmiten jossain määrin tietojohtamista, kuten esimerkiksi Ling (2019, 328) on todennut. 

Tämän tutkielman kahdessa aiemmassa luvussa kuvattiin tietojohtamisen ja vastuullisuuden 

johtamisen käytäntöjä ja kulttuuria niitä yhdistävien tekijöiden ymmärtämiseksi. 

Seuraavaksi perehdytään tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä tarkastelleeseen 

tutkimukseen. Ensin käsitellään määrällisesti yleisempää tutkimusta tietojohtamisesta 

vastuullisuuden edistäjänä. Sitten kootaan tutkimusta vastuullisuuden vaikutuksesta 

tietojohtamiseen. Lopuksi perehdytään tutkimukseen, jossa voidaan tunnistaa 

kaksisuuntaisia vaikutuksia, joista hyötyvät sekä tietojohtaminen että vastuullisuus. 

 

4.1 Tietojohtamisen vaikutus vastuullisuuteen 

 

Tietoperustaista lähestymistapaa on ehdotettu uutena suuntana organisaatioiden 

vastuullisuuskeskusteluun 2000-luvun puolivälissä (Faber, Jorna & Engelen 2005, 1). 

Vastuullisuuden tietoperustainen lähestymistapa keskittyy läpinäkyvyyteen ja 

vuoropuheluun. Faber et al. (2005, 27-29) korostivat vastuullisuuden dynaamisuutta ja 

mahdollisuutta käsitellä maailmassa kulloinkin meneillään olevia muutoksia. 

Organisaatioissa on tärkeää ymmärtää vastuullisuudessa tarvittavan uutta kehittämistä ja 

jatkuvaa työtä, mikä edellyttää jatkuvaa oppimista. Tiedon esitettiin olevan tärkeä 

organisaatioiden vastuullisuuskeskustelua muovaava väline. Tiedon tarvetta syventää 

vastuullisuustyöhön globaalien asioiden rinnalla sisältyvä paikallisuus. Vastuullisuustyössä 

korostuu innovointi oppimalla ja luomalla uutta tietoa sekä yksilöiden että organisaatioiden 

tasolla. (ibid.) Nykyisin vastuullisuuden edelläkävijyyttä yhdistetään tietoperustaisen 

talouden kasvuun (Benn et al. 2018, 19-20). Kestävää tulevaisuutta edistyksellisesti 

tavoitteleva organisaatio kokoaa, tallentaa ja jakaa tietoa jatkuvasti. Sitouttaminen liittyy 

vahvasti kulttuuriin, jota rakennetaan kannustamaan avoimuuteen, väittelyihin, innovointiin 

ja osallistumiseen. Tämä ulottuu henkilöstön lisäksi ulkoisiin sidosryhmiin. Innovoinnin ja 

vastuullisuuden hyötyjen yhdistäminen on vastuullisuuden näkökulmasta myönteistä (ibid., 

61). Strategista vastuullisuutta voitaisiin Bennin et al. (2018, 165) mukaan määritellä 

organisaation sitoutumisena ekologisiin ja sosiaalisiin toimintatapoihin tuotannossa, 

tuotteissa ja palveluissa sekä innovatiivisiin henkilöstön ja tiedon johtamisen käytäntöihin. 
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Preuss ja Córdoba-Pachon (2009, 521-523) ovat aiemman kirjallisuuden perusteella 

esittäneet mallin siitä, kuinka tietojohtamisella voidaan vaikuttaa vastuullisuuden 

integroitumiseen yrityksen toimintaan. Malli käyttää kahta erilaista lähestymistapaa 

tietojohtamiseen ja erottaa tiedon muuttumattomat elementit niitä dynaamisemmista 

johtamisprosesseista. Ensimmäinen lähestymistapa tietoon elementtinä korostaa 

vastuullisuustyössä tarvittavaa moninaista teknistä tietoa. Vastuullisuustieto ymmärretään 

luonteeltaan teknisenä, esimerkiksi standardien tapaisena tietona, ja yrityksen eri 

toiminnoissa vastuullisuudesta olevana tietona. Vastuullisuustyön seuraukset näkyvät tämän 

tiedon kokoamisena ja standardoimisena sekä ylhäältä päin annettavina määräyksinä 

esimerkiksi toimitusketjun vastuullisuuden johtamiseksi. Vastuullisuudessa suoriutumisen 

vertailtavuus paranee, mutta haasteeksi voi muodostua vastuullisuuden rajautuminen vain 

lakien noudattamiseksi ja toiminnaksi, jota kaikki yritykset voisivat toteuttaa samalla 

kaavalla. (Preuss & Córdoba-Pachon 2009, 521-523) 

 

Toisessa dynaamisemmassa, johtamisprosessimaisessa lähestymistavassa Preuss ja 

Córdoba-Pachon (2009, 521-523) korostavat toimintaa, jotta organisaatio saadaan 

innostumaan vastuullisuudesta. Vastuullisuusvastuutieto ymmärretäänkin nyt uudenlaisena 

työtapana sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa siten, että ideoiden vaihto ja yhteisten 

ratkaisujen hakeminen lisääntyvät. Päätöksenteko jakautuu sinne missä tieto on. 

Vastuullisuustyön seuraukset näkyvät vuoropuheluna sidosryhmien kanssa ja viestintänä 

vastuullisuussuoriutumisesta, missä voidaan käyttää myös jaettuja tietokantoja. 

Vastuullisuustyö kannustaa yksilöitä myös itsensä kehittämiseen. Preuss ja Córdoba-Pachon 

(2009, 524) arvioivat näiden molempien toisiinsa liittyvien, mutta silti erillisten 

tietojohtamisen näkökulmien merkitsevän vastuullisuudelle sekä mahdollisuuksia että 

rajoituksia. Tietoelementtien näkökulma voisi toimia vastuullisuustyön kehityspolun alkuna 

käsiteltäessä toiminnan vaatimustenmukaisuutta ja standardien noudattamista. 

Prosessinäkökulman syvällinen dialogi taas voisi auttaa vastuullisuuden integroimista 

organisaation ydintoimintaan. 

 

Kirjallisuus osoittaa Siltaojan (2014, 293) mukaan organisaatioiden tietojohtamisen ja 

organisatorisen oppimisen merkitystä luonnon ja yhteiskunnan kannalta kestävän kehityksen 

saavuttamisessa.  Caiado, Leal Filho, Quelhas, de Mattos Nascimento ja Ávila (2017, 1281) 

ovat jopa esittäneet mallin YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi 
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tietojohtamisen avulla. Aiempaan kirjallisuuteen tukeutuva kestävän kehityksen 

innovaatioita tavoitteleva johtamismalli korostaa yhteistoiminnallisuutta. Se alkaa 

koulutuksesta ja tiedottamisesta, joka voi tarkoittaa systeemistä ajattelua, tutkimusta, 

onlineverkostoja, joukkoistamista, ryhmäongelmanratkaisua ja avoimen lähdekoodin 

ratkaisuja. Sen avulla innovoidaan uusia vastuullisia tuotteita, prosesseja ja palveluita, joita 

mallin kolmantena vaiheena viedään toteutukseen. Neljännen vaiheen muodostaa hyvien 

käytäntöjen ja tavoitteiden jatkuva monitorointi. Ongelmien ratkaisun verkoston on tarkoitus 

yhdistää mahdollisimman monta sidosryhmää, sektoria ja maata. Ratkaistavat 

vastuullisuushaasteet ovat yhteydessä toisiinsa ja edellyttävät koulutusta ja 

informaatioteknologiaa. Siksi tarvittaisiin osallistavaa opettamista ja oppimista, jossa on 

mukana ohjelmistoja, sovelluksia ja asiantuntijoita eri tieteenaloilta. Tavoitteiden toteutus ja 

seuranta synnyttävät lisää yhteistyötä, joka on aiempaa avoimempaa ja läpinäkyvämpää. 

Tämä kaikki rakentaa Caiadon et al. (2017, 1281) mukaan myös luottamusta. 

 

Rakennusteollisuudessa tietojohtamisen ja vastuullisuuden on todettu olevan 

erottamattomasti yhteydessä toisiinsa jo 2000-luvulla. Robinson, Anumba, Carrillo ja Al-

Ghassani (2006, 805-806) arvioivat tietojohtamisen strategian vastuullisuuden 

toteuttamisessa keskeiseksi, koska kehitys tiedon johtamisessa ja raportoimisessa voi 

parantaa hallintotapaa, edistää toiminnan jatkuvaa parantamista ja vahvistaa sidosryhmille 

luotavaa arvoa. Myöhemmin rakennusprojektien tietovirtoja tarkasteltaessa (Schröpfer, Tah 

& Kurul 2017, 242-243) tiedon siirtymisen tehostaminen on yhdistetty vastuullisen 

rakentamisen edistymiseen, kun hiljaista tietoa saadaan liikkumaan projektiin osallistuvien 

verkostoissa. Vahvojen luottamukseen perustuvien suhteiden arvioitiin olevan tiedon 

siirtymisessä todennäköisesti keskeisiä. 

 

Tietojohtamisen ja liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen mahdollisuuksista sekä tiedon 

jakamisessa että yksilöiden käyttäytymisen muuttamisessa on raportoitu 

ympäristövastuullisuuden johtamisen osa-alueella. Laadukkaan datan puute estää 

vastuullisuuden johtamista, mutta ympäristöjohtamisen ja tietojohtamisen järjestelmien 

integroimisella voitaisiin edistää vastuullisten käytäntöjen yhdistymistä yritysten 

liiketoimintaan ja tuottaa aiempaa enemmän arvoa (Spangler, Sroufe, Madia & 

Singadivakkam 2014, 79, 81). Evangelistan ja Durstin (2015) mukaan esimerkiksi 

logistiikkapalveluissa tietojohtaminen olisi ratkaisevan tärkeää kehitettäessä 
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ympäristövastuullisia palvelustrategioita. Tietojohtamisesta ja vastuullisuudesta voitaisiin 

synopsikseksi tiivistäen puhua vastuullisena tietojohtamisena. Kirjallisuuskatsauksen 

perusteella Evangelista ja Durst (2015, 509-510) esittivät asiakassuhteiden hallinnan, 

henkilöstön osaamisen kehittämisen ja ICT-työkalujen sekä järjestelmien käyttöönoton 

olevan keskeistä edistettäessä ympäristövastuullisuutta tietojohtamisen avulla. 

Tietojohtamisen myönteistä vaikutusta innovointiin ja edelleen ympäristövastuullisiin 

toimintatapoihin on korostettu myös pienissä-keskisuurissa yrityksissä ja kehittyvissä 

maissa (Roxas & Chadee 2016, 523). Tietojohtamista lähestyttiin organisaatiotason 

suuntautuneisuutena ja strategisena ajattelutapana siinä, kuinka tietoa käytetään 

päätöksenteossa ja toiminnassa. Lisäksi satamatoiminnassa on tutkittu yhteistoiminnallisia 

käytäntöjä eri sidosryhmien ja erilaisen tiedon yhdistämisessä, kun kehitetään 

ympäristöjohtamisjärjestelmiä (Puente-Rodríguez, van Slobbe, Al & Lindenbergh 2016, 

464). Luottamuksen rakentamisen osallistujien välille esitettiin edistävän kehitystyötä. 

 

Toimitusketjujen vastuullisuudessa tietojohtaminen on tekstiiliteollisuudessa osoitettu 

olennaisen tärkeäksi (Lim, Tseng, Tan & Bui 2017, 814-815). Organisaation oppimisen, 

tiedon jakamisen, yhteisen tiedon luomisen, informaatioteknologian ja tiedon varastoinnin 

tunnistettiin olevan tässä keskeisiä tietojohtamisen tunnusmerkkejä. Irani, Kamal, Sharif ja 

Love (2017, 689, 699) käsittelivät kirjallisuuden avulla tietojohtamisen roolia vihreisiin 

toimitusketjuihin liittyvän yhteistyön edistämisessä. Uusien tietojohtamista hyödyntävien 

strategioiden avulla toimitusketjukumppanit voisivat luottaa siihen, että hiilidioksidipäästöjä 

vähennetään kaikin mahdollisin tavoin. Pogutz ja Winn (2016, 435, 444-445) ovat esittäneet 

monta tieteenalaa yhdistävän ja monikerroksisen vastuullisuustiedon käsitteen. 

Vastuullisuustieto yhdistää organisatorisen tiedon, ekologisen tiedon ja sosiaalis-ekologiset 

järjestelmät sekä integroi tiedon yrityksen prosesseihin. Vastuullisia ruoantuotannon ja 

viljelyn käytäntöjä innovoitiin italialaisessa tapaustutkimuksessa ruoantuottajien, 

maanviljelijöiden ja tutkijoiden yhteistoiminnalla, jossa vastuullisuustietoa kerrytettiin 

hyödyntäen eri toimintoja yhdistäviä tiimejä, jatkuvaa tiedonvaihtoa sekä 

sidosryhmäyhteistyötä. Tutkijat painottivat tiedon kriittistä roolia vastuullisessa 

tuotannossa. Vastuullisuustiedon johtamiselle on myös esitetty viitekehys australialaisissa 

liikenneinfrastruktuuriprojekteissa (Yang, Yuan, Yigitcanlar, Newman & Schultmann 2015, 

8132, 8147). Tietojohtamisen avulla voitaisiin etsiä toimialalla yhteisymmärrystä, kehittää 

kyvykkyyksiä, viestiä päätöksiä ja edistää vastuullisuustoimenpiteitä.  
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Lisäksi kirjallisuus osoittaa tietojohtamisen olevan keskeistä vastuullisuusriskien 

johtamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä (Manab & Aziz 2019, 586). Yritysriskien 

hallintaa laajennetaan nyt organisaation ympäristöllisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen 

kyvykkyyden maksimoimiseksi. Manab ja Aziz (2019, 585, 592) esittävät, että 

tietojohtamisella olisikin strateginen rooli ilmastoon, resurssiniukkuuteen tai 

luonnonkatastrofeihin liittyvien vastuullisuusriskien hallinnassa ja sen avulla 

vahvistettaisiin organisaation menestymiseen vaikuttavaa resilienssiä. Samoin Durst ja 

Zieba (2020, 5, 7) ovat tunnistaneet useita taloudelliseen, sosiaaliseen ja 

ympäristövastuuseen vaikuttavia riskejä, joista moneen liittyy tiedon tehoton tai sopimaton 

käyttö. Tietoriskien haitalliset vaikutukset voivat kohdistua laajempina myös 

organisaatioiden ulkopuolelle, mistä he mainitsivat esimerkkinä ja tämän tutkielman 

kohdeorganisaation toimialaan liittyvänä sähköjärjestelmän hakkeroinnin. Mitä vähemmän 

organisaatiolla on vastuullisuuteen liittyvää tietoa, sitä vaikeampi sen on Durstin ja Zieban 

(2020, 2) mukaan hyötyä vastuullisuudesta. Vastuullisuustiedon puutteellisuus taas 

kasvattaisi myös väärien päätösten tekemisen riskiä. 

 

Elektroniikka-alalla Wu, Gao, Xia, Tseng, Chiu ja Zhang (2019, 560, 576) ovat käyttäneet 

tietojohtamisen ja kestävän kehityksen yhdistämisessä yrityksen vastuullisuuskyvykkyyttä, 

joka on käsitteenä vastuullisuuden kolmea perinteistä ulottuvuutta laajempi. Sosiaalisen 

median datan tuotettuun viitekehykseen tukeutuen esitettiin, että tietojohtamisen avulla 

yritykset voisivat parantaa vastuullisuuskyvykkyyttään laajentamalla tietojohtamisen 

kehittämisen pääomaa, kehittämällä ulkoista yhteistoimintaa ja ottamalla käyttöön IT-

tuettuja prosesseja.  Nämä prosessit kehittäisivät tiedon hyödyntämistehokkuutta resurssien 

kulutuksen ja tuotannon johtamisessa sekä tuottaisivat digitaalista informaatiota 

päätöksenteon tueksi. Siltaoja (2014, 291, 299) on myös tunnistanut tarpeelliseksi lisätä 

tietojohtamisen näkökulman aiemmin esitettyyn vastuullisuuden ilmentymistä yksittäisissä 

organisaatiossa tarkastelevaan vastuullisuuskyvykkyyden malliin. Vastuullisuustyö 

muodostaisi perustan kestävän kehityksen saavuttamisessa tarvittavan uuden tiedon 

luomiselle ja merkitsisi organisaatioille yhä enemmän paljon muutakin kuin 

vastuullisuusriskien hallintaa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa olisi Siltaojan (2014) mallin 

mukaan uuden tiedon luomisessa keskeistä. Vastuullisuustyön voisikin edellisessä itse 

asiassa nähdä hyödyttävän myös tietojohtamista, mitä vaikutusta tarkastellaan tässä 

tutkielmassa seuraavaksi. 



41 

 

Tämän kappaleen yhteenvetona voidaan todeta, että edellä käsitellyt tutkimukset osoittavat 

useita erilaisia tapoja siitä, kuinka organisaatiot voivat hyötyä tietojohtamisesta 

vastuullisuuden eri osa-alueilla. Vaikutukset voivat välittyä tiedon, yhteistoiminnan ja 

teknologian kautta ja ne voivat auttaa organisaatioita vähentämään kielteisiä 

vastuullisuusvaikutuksiaan tai parantamaan päätöksentekoaan. Hyödyt eivät rajoitu vain 

ympäristövaikutuksiin, vaan niitä tunnistetaan myös esimerkiksi hallintotavassa ja riskien 

hallinnassa. Ling (2019, 338, 346) on kuitenkin huomauttanut, ettei olisi itsestään selvää, 

että tietojohtamisen vaikutus vastuullisuuden ja organisaation taloudellisen ja innovatiivisen 

suorituskyvyn välillä olisi aina myönteinen. Tutkimuksessa ihmisten vuorovaikutusta 

korostava tietojohtamisen lähestymistapa erotettiin teknologisesta lähestymistavasta, joka 

korostaa informaatioteknologian, tietokantojen ja tiedon koontamisen merkitystä. 

Korkeampi taloudellinen ja innovatiivinen suorituskyky edellyttäisikin Lingin (2019) 

mukaan organisaatioissa ymmärrystä teknologisten käytäntöjen ja ihmisten henkilökohtaista 

vuorovaikutusta korostavien johtamiskäytäntöjen sopivasta yhdistämisestä.  

 

4.2 Vastuullisuuden, eettisyyden ja eettisen johtajuuden merkitys tiedon 

jakamisessa, hyödyntämisessä ja suojaamisessa 

 

Bavik et al. (2018, 327-328) ovat osoittaneet eettisen johtajuuden merkityksen 

työntekijöiden tiedon jakamiseen liittyvässä käyttäytymisessä. Itsemääräytymisoikeuden ja 

sosiaalisen oppimisen teorioihin tukeutuva malli yhdisti eettisen johtajuuden, 

tietojohtamisen, identiteetin ja motivaation tutkimusta. Eettiset johtajat voisivat motivoida 

työntekijöitä jakamaan tietoaan toisille työntekijöille. Välittävinä tekijöinä vaikutuksessa 

toimisivat työntekijöiden moraalinen identiteetti ja kontrolloitu motivaatio, joka liittyy 

palkitsemisen toiveeseen tai rangaistuksen pelkoon. Liu, Lin, Chen, Chen ja Chen (2019, 

73-74, 86) ovat lähestyneet samaa aihetta minäkäsityksen teorian avulla kuvan 6 mukaisella 

mallilla ja empiirisellä tutkimuksella huipputeknologian toimialalla. Vastuullisuuden ja 

eettisen johtajuuden vaikutusten taustalla olisi liiketoiminnan moraali ja työntekijöiden 

minäkäsityksen yhdistyminen organisaation missioon. Kyselyn vastuullisuuteen liittyvissä 

väittämissä selvitettiin yrityksen toimintaa koskien hyvien asioiden tukemista, 

ympäristövastuullisuutta, sosiaalisten vastuiden täyttämistä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Myönteiseen tunnepitoiseen tunnelmaan yhdistettiin töihin liittyvien tunteiden 

innostuneisuus, kiinnostuneisuus, inspiroituneisuus, aktiivisuus ja vahvuus.  
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Kuva 6. Vastuullisuuden ja eettisen johtajuuden yhdistyminen tiedon jakamiseen (Liu et al. 2019). 

 

Vastuullisuudella ja eettisellä johtamisella vaikutettaisiin Liun et al. (2019, 81) mukaan 

myönteisesti tunnepitoiseen tunnelmaan, joka edistäisi tiedon jakamista. Vastuullisuus ja 

eettinen johtaminen vaikuttivat myönteisesti myös kognitiiviseen merkityksellisyyteen, joka 

taas edisti työlle omistautumista. Vastaava myönteinen vaikutus työlle omistautumiseen oli 

myönteisellä tunnepitoisella tunnelmalla. Liu et al. (2019, 82) esittivät aiempien tutkimusten 

yhteneviin näkemyksiin tukeutuen, että vastuullisuuden ja eettisen johtamisen avulla 

voitaisiin siten nostattaa ilmapiiriä ja vahvistaa emotionaalista ja kognitiivista taipumusta, 

jotta työntekijät omistautuisivat työllensä mahdollisimman hyvin ja jakaisivat tietoaan 

avuliaasti muille. Aiemmin eettinen vastuullisuus oli yhdistetty myönteisesti suoraan tiedon 

jakamiseen tutkittaessa hallintotavan merkitystä sairaala-alalla (Tuan 2016, 136). 

Vastuullisuuden on todettu voivan aktivoida työntekijöiden tiedon jakamista myös 

yrittäjyysorientoituneisuuden kautta (Tuan 2015, 85). Yhteiskunnallisiin odotuksiin 

vastaamiseen tällöin liitetty eettinen vastuullisuus edisti työntekijöiden 

yrittäjyysorientoituneisuutta ja yksilöiden vastuullinen toimiminen yhtiön parhaaksi vaikutti 

myönteisesti tiedon jakamiseen. Tiedon jakaminen ei kuitenkaan automaattisesti johda 

tiedon hyödyntämiseen (Ouakouak & Ouedraogo 2019, 763-764, 771). Tämän kanadalaisen 

tutkimuksen perusteella työntekijät hyödyntäisivät heille jaettua tietoa järjestelmällisesti, 

vain jos he arvioivat organisaationsa eettiseksi. Tunneperäinen affektiivinen sitoutuminen ja 

ammatillinen luottamus edistävät tiedon jakamista. Organisaation eettinen ilmapiiri 

vaikuttaa päätöksenteon ja toiminnan eettisyyteen, ja kannustaa työntekijöitä hyödyntämään 

heille jaettua tietoa organisaationsa hyväksi. 
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Vastuullisuustyöllä on osoitettu olevan vaikutusta myös tiedon suojaamisessa. Flammer ja 

Kacperczyk (2019, 1244, 1249, 1263) esittivät yrityksen voivan suojautua tiedon 

vuotamiselta kilpailijoille lisäämällä strategisesti sitoutumistaan vastuullisuuteen. 

Vastuullisuutta määriteltiin muiden kuin taloudellisten sidosryhmien intressien 

huomioimisena. Vastuullisuustyö lisäisi työntekijöiden lojaalisuutta, ja he kokevat saavansa 

suoria ja epäsuoria aineettomia hyötyjä sen vaikutuksista yhteiskunnalle ja 

luonnonympäristölle. Vastuullisuus myös vahvistaisi työntekijöiden samastumista 

yritykseen ja heidän päätöksentekonsa eettisyyttä. Siten vastuullisuustyö olisi aineeton, ei-

rahallinen tietotyön johtamiskäytäntö, jonka avulla vähennettäisiin tietotyöntekijöiden 

alttiutta siirtyä kilpailevalle työnantajalle. Flammer ja Kacperczyk (2019) kuvasivat tiedon 

vuotamiselta suojaavan vaikutuksen näkyvän myös työpaikan vaihtuessa, jolloin 

vastuullisuus vähentäisi alttiutta paljastaa entisen työpaikan arvokasta tietoa uudelle 

työnantajalle. Aiemmin samat tutkijat ovat sidosryhmänäkökulman kautta yhdistäneet 

vastuullisuustyötä tietojohtamisella tavoiteltavaan innovointiin. Sidosryhmien 

huomioiminen, joka on vastuullisuustyölle tyypillistä, lisäisi innovatiivisuutta ja kokeilua. 

Sidosryhmäorientoituneisuus vapauttaisi työntekijöitä innovointia rajoittavasta 

lyhytnäköisyydestä ja edistäisi heidän sitoutumistaan innovointiin sekä lisäisi turvallisuuden 

tunnetta. Asiakkaissa sidosryhmäorientoituneisuus vaikuttaisi lojaalisuutta ja virheiden 

sietoa edistävästi. (Flammer & Kacperczyk 2016, 1984-1985, 1998.) 

 

4.3 Tietojohtamisen ja vastuullisuuden molemminpuolinen hyöty 

 

Aiemmasta tutkimuksesta löytyy myös julkaisuja, joissa tietojohtamisen ja vastuullisuuden 

yhteys näyttäytyy molempia aiheita edistävänä ja jopa synergisenä. Guadamillas-Gómez ja 

Donate-Manzanares (2011, 569-572, 578) ovat yhdistäneet etiikan ja vastuullisuuden sekä 

tietojohtamisen ja innovoinnin. Tietojohtamista käsiteltiin välttämättömänä työkaluna 

kehitettäessä aineetonta omaisuutta. Strategisen vastuullisuustyön avulla taas voitaisiin 

kehittää arvokkaita aineettomia resursseja, kuten kulttuuria, johtajuutta, tietojohtamista, 

innovointia ja henkilöstöpääomaa. Espanjalaisen innovatiivisen yrityksen 

tapaustutkimuksen perusteella vastuullisuustyön todettiin parantaneen tiedon etsimistä ja 

hyödyntämistä sekä vakauttaneen sidosryhmäsuhteita. Syklisessä prosessissa nämä 

vaikuttaisivat myönteisesti vastuullisuustyöhön ja strategiaan suoriutumiskyvyn arvioinnin 

kautta. Tietojohtaminen toimisi työkaluna vietäessä vastuullisuutta prosesseihin ja 
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menettelyihin. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden molemminpuolista hyötyä on 

tunnistettavissa myös avoimeen innovointiin liittyvässä mallissa, jonka Lopes, Scavarda, 

Hofmeister, Thomé ja Vaccaro (2017, 480-481) ovat esittäneet. Organisaation strateginen 

lähestymistapa vastuullisuuteen voisi edistää tietojohtamista. Vastuullisuuden hyötyinä 

tuotiin esille lisääntynyttä joustavuutta, parempaa suorituskykyä, uusia teknologioita ja 

innovatiivisuutta. Tietojohtaminen taas vaikuttaisi avoimeen innovointiin ja vastuullisiin 

innovaatioihin, mikä voisi vahvistaa organisaation vastuullisuutta. Kyseessä oli kuitenkin 

eksploratiivinen näiden tekijöiden vuorovaikutukseen keskittyvä tutkimus, ja Lopes et al. 

(2017, 481) totesivat korrelaatioista tai kausaliteeteista tarvittavan lisää ymmärrystä. 

 

Henkilöstöjohtamisen HRM-malleja tarkasteltaessa (Lapiņa et al. 2014, 581-585) 

tietojohtaminen ja vastuullisuus on yhdistetty ajattelevan, oivaltavan ja kilpailuetua 

tuottavan organisaatiokulttuurin perustaksi. Vastuullisuuden korostettiin vaikuttavan yhä 

enemmän henkilöstöjohtamiseen ja liiketoimintastrategioihin. Analyysin perusteella kestävä 

organisaatiokulttuuri rakentuisi tietojohtamiselle ja sosiaaliselle vastuullisuudelle kuvan 7 

mukaisesti. Ulkoiset tekijät vaikuttavat organisaation sisäisiin tekijöihin ja edelleen tieto- ja 

henkilöstöjohtamisen kautta sidosryhmien tyytyväisyyteen. Henkilöstö tunnistetaan yhtenä 

sidosryhmänä. Tehokkuutta saavutetaan sopeutumalla erilaisiin olosuhteisiin ja muutoksiin 

niin sisäisessä kuin ulkoisessa toimintaympäristössä sekä muutoksen ja tiedon johtamisella. 

 

 

 

Kuva 7. Tietojohtamisen ja sosiaalisesti vastuullisen henkilöstöjohtamisen yhdistyminen organisaatiokulttuurin perustaksi 

Lapiņan et al. (2014, 584) mallissa. 
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Gangi et al. (2019, 111-115) ovat ilmeisesti ensimmäisten joukossa tutkineet 

yritysvastuuseen sitoutumisen ja taloudellisen tuottavuuden välistä kausaalista yhteyttä 

tietojohtamisen näkökulmasta eurooppalaisella pankkialalla. Tietojohtamisen ja 

vastuullisuuden yhteys nähdään nyt selkeästi molempia hyödyttävänä. Henkilöstöön 

liittyvästä vastuullisuudesta erillisenä tarkasteltiin ulkoista vastuullisuustyötä, joka kertoo 

organisaation suorituskyvystä ulkoisille sidosryhmille esimerkiksi yhteiskunnallisissa 

vaikutuksissa, asiakassuhteissa, ympäristöasioissa ja ihmisoikeuksissa. Vastuullisuustieto 

määriteltiin Nonakan (1994, 15) tiedon määritelmää käyttäen tekoina, jotka perustuvat 

käsityksiin organisaation sosiaalisesta vastuullisuudesta. Kyse on organisaation 

vastuullisuutta koskevasta yksilön tietoisuudesta ja ymmärryksestä, joka perustuu suoriin ja 

epäsuoriin kokemuksiin organisaatiossa (Gangi et al. 2019, 113). 

 

Gangin et al. (2019, 125-26) yhteensä 72 eurooppalaisen pankin empiirisessä tutkimuksessa 

sisäisen vastuullisuustyön osoitettiin vaikuttavan myönteisesti ulkoiseen vastuullisuuteen ja 

suorituskykyyn sidosryhmille. Tämä yhdistettiin vastuullisuustyössä tapahtuvaan tiedon 

imeytymiseen. Pankkien vastuullisuuskyky ulkoisille sidosryhmille puolestaan vaikutti 

myönteisesti pankkien taloudelliseen suorituskykyyn, mikä yhdistettiin vastuullisuustyön 

vahvistamaan maineeseen (kuva 8). Gangin et al. (2019) näkemyksen mukaan 

vastuullisuusjohtaminen tukisi luottamuksen rakentumista ja siten edistäisi tiedon jakamista 

ja yhteistoimintaa työntekijöiden keskuudessa. Aiemmin myös muun muassa Hansen, 

Dunford, Boss, Boss ja Angermeier (2011, 42) ovat tutkimuksiinsa tukeutuen puhuneet siitä, 

kuinka vastuullisuustyöllä rakennettaisiin luottamusta työnantajaorganisaatioon ja siten 

vaikutettaisiin työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen. Gangin et al. (2019) esittämästi 

vastuullisuus voisikin olla tietojohtamisen näkökulmasta tärkeä insentiivi kulttuurin 

identiteetin ja luottamuksen rakentumisen kautta. Näin sisäinen sosiaalinen pääoma yhdistyy 

hiljaisen tiedon jakamiseen ja käyttöön. Vastavuoroisesti tietojohtaminen vaikuttaisi 

myönteisesti vastuullisuuteen tarjoamalla koordinaatiomekanismeja ja välineitä, joilla 

luodaan vastuullisuustietoa ja viedään vastuullisuusymmärrystä organisaatiotason 

kyvykkyyksiksi sekä edelleen arvoksi sidosryhmille. Vastuullisuuden ja tietojohtamisen 

synerginen linkitys johtaa parempaan kilpailukykyyn. Mitä enemmän pankit panostavat 

vastuullisuustyöhön, sitä enemmän ne voisivat Gangin et al. (2019, 127) mukaan hyötyä sen 

avulla rakentuvasta luottamuksesta, joka voi tukea tiedon jakamista niin henkilöstön kuin 

ulkoisten sidosryhmienkin keskuudessa. 
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Kuva 8. Vastuullisuuden ja tietojohtamisen synergisyyden ilmeneminen Gangin et al. (2019, 112) mallissa. 

 

4.4 Viitekehys tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyksistä 

 

Tutkielman aiemmissa teorialuvuissa on kuvattu tietojohtamisen ja vastuullisuuden 

johtamisen käytäntöjä, periaatteita ja kulttuuria. Lähestymistavalla lisättiin ymmärrystä 

tiedon ja vastuullisuuden johtamistoiminnasta ja tavoitteista organisaatioissa, mikä tukee 

tieto- ja vastuullisuusjohtamisen välisten yhteyksien tunnistamista ja tulkintaa. Ensin 

perehdyttiin hyvin konkreettiseen tietojohtamiskäytäntöjen kokonaisuuteen ja siihen mitä 

näillä keinoilla organisaatioissa tavoitellaan. Seuraavaksi tarkasteltiin vastuullisuuden 

johtamisessa sovellettavia käytäntöjä ja vastuullisuustyön sisällyttämistä osaksi kulttuuria. 

Tässä yhteydessä käsiteltiin myös vastuullisuudesta raportointia ja siinä sovellettavia 

periaatteita, sillä raportointia pidetään nykyisin strategisen tärkeänä ja kiinteästi 

organisaatioiden vastuullisuustyöhön liittyvänä käytäntönä. Lopuksi hyödynnettiin 

tietojohtamista ja vastuullisuutta yhdistävää aiempaa tutkimusta, jonka todettiin käsittelevän 

selkeästi useammin sitä, kuinka vastuullisuus hyötyy tietojohtamisesta. Toisaalta 

tutkimuksessa tunnistettiin vastuullisuuden mahdollisuuksia kannustaa organisaatioiden 

tietojohtamista ja jopa synergiaa. 

 

Teoriaosuus toi esiin useita tiedon ja vastuullisuuden johtamista yhdistäviä tekijöitä, jotka 

voivat myös olla yhteydessä toisiinsa ja keskenään sisäkkäisiä. Näistä muodostettiin 

viitekehys, joka kokoaa tekijöitä tietojohtamisen käytännöistä, vastuullisuusjohtamisesta ja 

näitä yhdistäneestä tutkimuksesta yhdistäväksi esitykseksi (kuva 9). Siihen nostetut 

vastuullisuuden johtamisen käytännöt ovat tutkijan oma yhteenveto edellä kappaleessa 
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kolme esille tulleista lukuisista johtamiskeinoista. Viitekehys auttaa hahmottamaan 

tietojohtamisen ja vastuullisuuden johtamisen yhteyksiä ja se tukee eksplisiittisesti ja 

implisiittisesti tutkielman empiirisen osuuden vastuullisuusväittämien asettamista.  

 

 

 

Kuva 9. Viitekehys tietojohtamisen käytäntöjä (Hussinki et al. 2017) ja vastuullisuuden johtamisen käytäntöjä (tutkijan 

oma synteesi) yhdistävistä tekijöistä. 

 

Luottamus ja yhteinen toiminta sekä verkostoituminen ovat keskeisiä tietojohtamista ja 

vastuullisuutta yhdistäviä tekijöitä. Esimerkiksi Gangi et al. (2019) toivat esille 

vastuullisuustyön luottamusta yli organisaatiorajojen rakentavaa vaikutusta, joka on 

tietojohtamiselle tärkeää (mm. Marouf 2016, 157) ja lukeutuu myös datatalouden 

periaatteisiin (EU 2019). Edistyksellistä vastuullisuustyötä toteutetaan organisaatiossa 

yksikköihin ja toimintoihin siiloutumatta (mm. Rasche et al. 2017, 100) ja eettinen johtajuus 

on liitetty myönteisesti yhteistoiminnan kulttuuriin (Lei et al. 2019, 1596). Juuri 

yhteistoiminnallinen toimintatapa on onnistuneelle tietojohtamiselle ominaista (Martins et 

al. 2019, 490) ja yhteistyötä tehdään parhaimmillaan moniammatillisissa tiimeissä osaamisia 

ja asiantuntemusta ristiinpölyttäen (Hussinki et al. 2017, 1619). Yhteistoiminnallisuutta 

pidetään vastavuoroisesti tärkeänä monimutkaisten vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa 

(mm. Caiado et al. 2017, 1281). Tietojohtamisen ja vastuullisuuden kulttuureissa 

molemmissa tavoitellaan ihmisten osallistumista ja sitoutumista läpi organisaatiotasojen 
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(mm. Galpin et al. 2015, 3; Intezari et al. 2017, 506; ISO 30401 2018, 8). Eettinen toiminta 

lukeutuu yhteiskuntavastuun standardin (SFS-ISO 26000 2010) periaatteisiin ja myös 

tietojohtamisessa on useita eettisiä näkökulmia ja vaikutuksia liittyen niin työntekijöiden 

asenteisiin kuin toimimiseen tiedon kanssa (esim. Tseng & Fan 2011, 334-335). 

Tietojohtamisen käytännöissä ja kulttuurissa tavoiteltava avoimuus (Hussinki et al. 2017, 

1618) on sekin vastuullisuuden toteuttamisen periaatteita (SFS-ISO 26000 2010). 

Tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus yhdistyvät luontevasti niin vastuullisuuteen kuin 

tietoperustaiseen esimiestyöhön (Hussinki et al. 2017, 1618; Rasche et al. 2017, 93). Tiedon 

ja vastuullisuuden johtaminen on kumpikin dynaamista ja siinä onnistumisen oletetaan 

edellyttävän organisaatiolta jatkuvaa oppimista ja opitun kerryttämistä yksilöiltä 

organisaatioon – myös yritysten ja erehdysten kautta (Asif et al. 2013; Benn et al. 2018, 186; 

Hussinki et al. 2017, 1618; Maon et al. 2009, 85; Rasche et al. 2017, 99).  

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä kappaleessa esitellään kohdeorganisaatio Fingrid Oyj ja käytetyt tutkimusmenetelmät. 

Tutkielman lähestymistapa oli kvantitatiivinen. Tutkimusotteena oli tapaustutkimus ja 

perinteisenä pidetty survey-tutkimus, jossa aineisto kerätään standardoidusti tietyltä 

ihmisjoukolta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 134). Kuten esimerkiksi Hirsjärvi et al. 

(2009, 135) ovat selittäneet, tapaustutkimus on tyypillisesti ilmiöitä kuvailevaa ja tutkii 

yksittäistä tapausta yksityiskohtaisesti ympäristössään yhdistämällä useilla menetelmillä 

kerättyä aineistoa. Tässä tutkielmassa uuden empiirisen aineiston rinnalla hyödynnettiin 

Fingridin tietojohtamista ja vastuullisuutta käsitteleviä nykyisiä dokumentteja. 

Tapaustutkimus voi olla askeltamista kohti yleistämistä Metsämuurosen (2006, 212) 

kuvaileman mukaisesti, vaikka pääasiallisena tarkoituksena onkin kyseessä olevan 

tapauksen ymmärtäminen. 

 

Tietojohtamisen ja vastuullisuuden toteuttamisessa keskiössä ovat ihmiset. Siksi tutkielman 

empiirinen tutkimus kohdennettiin kaikille fingridiläisille kokonaistutkimuksena, jolloin 

tulokset kertovat yhtiön koko henkilöstön kokemuksista (Hirsjärvi et al. 2009, 179). 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Hirsjärvi et al. (2009, 185) ovatkin 
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arvioineet kyselylomakkeen sopivan käytettäväksi juuri silloin, kun halutaan selvittää 

ihmisten ajatuksia ja kokemuksia. 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa esitetään monesti aiemman tutkimuksen avulla 

hypoteeseja, jotka toimivat ennakkoarveluina tutkimuksen lopputulemasta. Tässä 

tutkielmassa hypoteeseja ei ollut perusteltua asettaa johtuen tutkimuksen tarkoituksesta ja 

eksploratiivisesta otteesta. Hypoteesien asettaminen on tyypillistä selittävässä ja 

vertailevassa tutkimuksessa, mutta ei kuitenkaan tämän tutkielman kaltaisessa kuvailevassa 

ja kartoittavassa tutkimuksessa (Hirsjärvi et al. 2009, 158; Metsämuuronen 2006, 46). 

 

5.1 Kohdeorganisaatio 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio oli suomalainen julkinen osakeyhtiö Fingrid Oyj, joka 

turvaa varmaa sähkön saatavuutta Suomessa. Yhtiö on yhteiskunnallisesti merkittävässä 

tehtävässä toimiva sähkömarkkinalain mukainen luonnollinen monopoli, ja sen toiminta on 

paljolti lakisääteistä. Yhtiön vastuullisena ja hyvin ajankohtaisena tehtävänä on luoda alusta 

ilmastoneutraalin tulevaisuuden tarvitsemalla puhtaalle sähköjärjestelmälle. Tämä tarkoittaa 

huolehtimista valtakunnallisesta sähkönsiirtoverkosta, mutta myös uuden 

kantaverkkoinfrastuktuurin, kuten voimajohtojen ja sähköasemien, rakentamista 

energiamurroksen edellyttämällä nopeudella. Tehtävänä on myös valvoa Suomen 

sähköjärjestelmän tilaa tauotta, jotta sähköstä yhä useammalla tavalla riippuvainen 

yhteiskunta saa sähköä varmasti ja voi toimia luotettavasti. Lisäksi yhtiön tehtäviin lukeutuu 

sähkömarkkinoiden uudistaminen sähkön tuotannon ja kulutuksen tehokkaan 

tasapainottamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Fingridin vuonna 1997 alkanutta 

operatiivista toimintaa valvoo ja sääntelee Energiavirasto. Yhtiön omistavat Suomen valtio 

ja suomalaiset eläkeyhtiöt. Vuonna 2019 Fingridin liikevaihto oli 789,4 miljoonaa euroa ja 

investoinnit sähköverkkoon olivat yhteensä 103,4 miljoonaa euroa. (Fingrid 2020a) 

 

Fingridin vastuulla oleva valtakunnallinen sähkönsiirron kantaverkko kehittyy koko ajan. 

Vuoden 2019 lopussa sen laajuus oli 14 100 kilometriä voimajohtoja, 115 sähköasemaa, 

kolme tasasähköasemaa ja 10 sähköjärjestelmän vakavissa häiriötilanteissa tarvittavaa 

varavoimalaitosta. Yhtiön omaisuuden hallinta on sertifioitu ISO 55001 -standardin 

mukaisesti. Tähän Fingridin runkoverkkoon liittyvät suuret sähköntuottajat, runsaasti sähköä 
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kuluttavat tehtaat ja jakeluverkot. Yhtiön vastuulla ovat myös Suomen ja naapurimaiden 

väliset sähkönsiirtoyhteydet. Siten valtakunnallisena kantaverkkoyhtiönä toimiessaan 

Fingridillä on lukuisia sidosryhmiä, ja yhtiö tavoittelee avointa, rehellistä ja tasapuolista 

vuorovaikutusta näiden sidosryhmiensä kanssa. (Fingrid 2020a) 

 

Fingrid voidaan kuvata asiantuntijaorganisaationa, joka tukeutuu vahvasti tietoon ja ihmisiin 

tiedon soveltajina. Näistä syistä kohdeorganisaatio oli perusteltu valinta tutkimuksen 

kohteeksi. Valintaa tuki myös tutkijan pitkäaikainen työkokemus kohdeorganisaatiossa ja 

yritysvastuun parissa. Fingrid on ulkoistanut kantaverkon rakentamisen ja kunnossapidon 

lukuisille urakoitsijoille ja palvelutoimittajille. Omaa henkilöstöä oli pääkonttorissa 

Helsingissä ja toimipaikoilla Hämeenlinnassa, Oulunsalossa, Petäjävedellä, Rovaniemellä, 

Vaasassa ja Varkaudessa vuoden 2019 lopussa yhteensä 380. Yhteensä 159 fingridiläisellä 

oli ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja 118 työntekijää omasi alemman 

korkeakouluasteen tutkinnon. Matriisiorganisaatiota johdetaan neljässä keskenään 

tasapainoisessa näkökulmassa, jotka ovat 1) henkilöstö ja osaaminen, 2) asiakkaat ja 

yhteiskunta, 3) talous ja 4) sisäiset prosessit. Henkilöstö on organisoitu kahdeksaan 

toimintoon, joilla on omat johtajansa. Nämä toiminnot ovat kantaverkkopalvelut ja 

suunnittelu, omaisuuden hallinta, voimajärjestelmän käyttö, markkinat, talous ja rahoitus, 

ICT, henkilöstö ja viestintä sekä laki- ja hallintopalvelut. (Fingrid 2020a) 

 

Mittavan kantaverkko-omaisuuden suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja 

kunnossapitoon liittyy paljon tietoa ja osaamista sekä yhteistyötä. Esimerkiksi voimajohdon 

elinkaari on vuosikymmeniä ja yksistään voimajohtoprojekti kestää useita vuosia osallistaen 

henkilöstöä useista eri toiminnoista, mutta myös organisaation ulkopuolelta. Fingridillä on 

paljon sähkömarkkinoihin ja sähköjärjestelmän tilaan liittyvää tietoa, mitä yhtiö jakaa 

avoimesti ja maksutta. Suomen sähköjärjestelmän tila näytetään käytännössä 

reaaliaikaisena, samoin sähkön hiilidioksidipäästöt. Fingridin toimintaympäristö on juuri nyt 

suuressa muutoksessa, kun koko sähköjärjestelmää uudistetaan ja puhdistetaan 

ilmastotavoitteiden saavuttamisessa onnistumiseksi. Fingrid ja sähkönsiirron maanlaajuisen 

kantaverkon riittävyys ovat tässä energiamurroksessa keskeisiä tekijöitä. (Fingrid 2020a) 
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5.2 Aineiston hankinta 

 

Tässä tutkielmassa käytetyn kyselytutkimuksen vahvuuksia ovat tehokkuus ja mahdollisuus 

koko kohdeorganisaation kattavan aineiston tavoittelemiseen. Kyselyn laatimiseen tarvitaan 

aikaa ja osaamista, vaikka sähköisen kyselyn lähettäminen tapahtuukin nopeasti. Kyselyyn 

vastaamisesta ei ole takeita, eikä myöskään vastaajien suhtautuminen kyselyyn tule tätä 

kautta tutkijan tietoon. (Hirsjärvi et al. 2009, 195.) Vastaajien perehtymättömyys 

kysyttävään asiaan voi sekin aiheuttaa haasteita, mikä tiedostettiin kyselyn toteutusta 

suunniteltaessa. Kysely luotiin yleisesti käytetyllä kyselytyökalulla, jolla voidaan turvata 

vastaajan säilyminen anonyyminä. Tämä tuotiin selvästi esille kyselyn saatesanoissa. 

Käytetyssä työkalussa myös kyselyn ulkoasu oli muokattavissa vastaajaystävälliseksi. 

Kyselyn toteutus suunniteltiin kokonaisuudessaan huolellisesti tavoitellen ohjeistuksesta 

lähtien selkeyttä ja yksiselitteisyyttä. Vastaamiseen tarvittava aika rajattiin kohtuulliseksi, 

jotta se ei aiheuttaisi tutkimusaineiston katoa kiireiseksi tiedetyssä organisaatiossa. 

 

Kysely jaettiin kolmeen osioon: a) taustatiedot, b) tietojohtamisen nykytilan arviointi ja c) 

tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteys. Taustatietoina vastaajalta kysyttiin hänen ikäänsä, 

kuinka kauan hän on työskennellyt Fingridissä, onko hän esimiesasemassa ja missä yhtiön 

kahdeksasta toiminnosta hän työskentelee. Sukupuolta koskevaa kysymystä ei käytetty, 

koska sen ei arvioitu tuottavan lisätietoa kohdeorganisaatiossa, jossa naisten osuus on 23 % 

(Fingrid 2020a). Vastaajaa pyydettiin myös kertomaan, kuinka kiinnostavaa tiedonkulun ja 

tiedon hyödyntämisen kehittäminen tai Fingridin vastuullisten liiketoimintatapojen 

kehittäminen hänestä on. 

 

Kyselyn toisessa ja kolmannessa osioissa vastaajaa pyydettiin kertomaan viisiportaisella 

Likertin asteikolla, kuinka voimakkaasti hän on väittämän kanssa eri mieltä tai samaa mieltä. 

Käytettävissä ei ollut vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa”, koska kyselyllä ei haettu oikeita 

tai vääriä vastauksia, vaan vastaajan haluttiin kertovan oman kokemuksensa ja ottavan 

kantaa väittämään.  Toisessa osiossa selvitettiin tietojohtamisen nykytila Hussingin et al. 

(2017) käyttämillä aiempaan kirjallisuuteen perustuvilla väittämillä, jotka liittyvät 

esimiestyöhön, tiedon strategiseen johtamiseen, tiedon suojaamiseen, oppimiskäytäntöihin, 

IT-käytäntöihin, työnteon suunnitteluun ja henkilöstöhallintoon. Tämä osio sisälsi yhteensä 

42 väittämää. Tietojohtamisen tavoitetilasta ei kysytty, koska se on Fingridissä määritelty 
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edelläkävijyydeksi. Vastaajia ei myöskään pyydetty arvioimaan Fingridin vastuullisuutta, 

koska henkilöstö on säännöllisesti arvioinut toimintatapojen vastuullisuutta vuosittaisessa 

henkilöstökyselyssä, osana yhtiön vastuullisuustavoitteita. 

 

Kyselyn kolmannessa osiossa tarkasteltiin tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä 

muokkaamalla tietojohtamisen nykytilan arvioinnissa käytettyjä Hussingin et al. (2017) 

väittämiä tämän tutkielman teoriaosuuden ja sen perusteella muodostetun viitekehyksen 

perusteella. Osassa väittämistä vastaajaa pyydettiin arvioimaan, kokeeko hän Fingridin 

toimintatapoihin ja kulttuuriin sisältyvän vastuullisuuden kannustavan häntä tietojohtamisen 

käytännöillä tavoiteltaviin asioihin. Osa väittämistä taas asetettiin kysymään sitä, edistääkö 

kyseinen tietojohtamisen käytäntö Fingridin liiketoiminnan vastuullisuutta. Tämä osio 

sisälsi yhteensä 22 väittämää. Niistä seitsemän käsitteli tietojohtamisen vaikutusta 

vastuullisuuteen ja loput 15 nyt erityisesti kiinnostanutta vastuullisuuden vaikutusta 

tietojohtamiseen. 

 

Kysely ajoitettiin yhtiön vuosikelloon ja muihin yhtiössä tehtäviin kyselyihin nähden 

mahdollisimman sopivaksi. Se kohdennettiin kokonaistutkimuksena kaikille fingridiläisille. 

Mukana olivat kaikki ne aktiivisessa (ei pitkillä poissaoloilla) ja kokoaikaisessa työsuhteessa 

olevat, joiden työsuhde oli kestänyt yli kaksi kuukautta. Lomake on aina testattava ennen 

sen lähettämistä (mm. Vilkka 2015, 108) ja siksi lomakkeeseen oli pyydetty kommentteja 

työn ohjaajalta ja tutkijan lähipiiristä, useammalta asiaa eri näkökulmasta katsovalta 

henkilöltä. Kysely julkaistiin maanantaina 28.9.2020 ja se oli avoinna kaksi viikkoa aina 

11.10.2020 asti. Linkki lähetettiin jokaiselle sähköpostitse. Tätä ennen henkilöstöä oli 

tiedotettu käynnistyvästä kyselystä ja sähköpostiin tulevasta vastauslinkistä. Kyselyyn 

vastaamisesta muistutettiin viikon kuluttua sen julkaisemisesta. Tutkimusaineiston kato on 

kyselyjen tyypillisin riski (Vilkka 2015, 94), ja siksi vastaamiseen kannustettiin yhtiön 

sisäisellä viestinnällä sekä henkilöstö ja osaaminen -ohjausryhmän kautta, jossa tutkija on 

jäsenenä. Kyselyyn saatiin 167 vastausta ja vastausprosentiksi siten 46 %. 

 

Lisäksi analysoitiin tutkimuksen toteutuksen ajankohtana voimassaolleita Fingridin 

tietojohtamista ja vastuullisuutta käsitteleviä dokumentteja, kuten strategiaa, johtamisen 

periaatteita ja politiikkoja sekä raportointia. Tämä tarkastelu perustui tutkielman 

teoriaosuuteen ja muodostettuun viitekehykseen.  
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5.3 Aineiston käsittely ja tulkinta 

 

Kyselytyökalulla kerättyä aineistoa käsiteltiin taulukkomuodossa Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteydestä ei tiedetty 

tehdyn vastaavaa aiempaa tutkimusta, ja nyt käytettiin kuvailevaa analyysiä vastauksen 

hakemisessa siihen, mikä on vastuullisuusjohtamisen yhteys ja vaikutus tietojohtamiseen. 

Kuvaileva tutkimus selvittää Alkulan, Pöntisen ja Ylöstalon (1994, 188) mukaisesti niin 

sanotusti tuntematonta, joka voi esimerkiksi tarkoittaa, ettei asiaa ole aikaisemmin tutkittu.  

 

Tietojohtamista koskevia väittämiä tarkasteltiin sekä summamuuttujina että yksitellen 

keskiarvoina ja prosenttiosuuksina. Kullekin tietojohtamisen käytännölle muodostettiin 

keskiarvoon perustuva summamuuttuja laskemalla yhteen sitä mitanneet väittämien arvot ja 

jakamalla summa väittämien määrällä. Summamuuttujia muodostettaessa väittämien suunta 

oli tarkistettu sellaiseksi, että mukana ei ollut kielteisiä väittämiä (Alkula et al. 1994, 100). 

Vastuullisuusväittämistä ei ollut mahdollista muodostaa vastaavanlaisia summamuuttujia, ja 

niitä käytettiin tarkastelemaan kannustavan vaikutuksen kokemista ja sen suuntaa. 

 

Ristiintaulukoinnissa havaintoa tutkitaan kummallakin taulukoitavalla muuttujalla 

samanaikaisesti ja monesti lukuja esitetään prosenttijakaumina (Alkula et al. 1994, 175, 

177). Tässä tutkielmassa verrattiin esimiesten vastauksia tietojohtamisen nykytilasta muiden 

kuin esimiesasemassa olevien vastauksiin, koska näin voitiin täsmentää käsitystä 

tietojohtamisen toteutumisesta organisaatiossa. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä 

koskevia väittämiä ristiintaulukoitiin enintään neljä vuotta ja vähintään viisi vuotta 

Fingridissä työskennelleiden vastaajien kesken. Tämän vertailun perusteena oli 

organisaatiokulttuurin omaksuminen. 

 

Tietojohtamisen ja vastuullisuuden väittämiä tarkasteltaessa käytettiin Fisherin tarkkaa testiä 

(Fisher’s Exact Test) selvittämään, onko ryhmien välinen ero todellinen vai sattumasta 

johtuva. Kunkin yksittäisen väittämän vastauksista muodostettiin dikotominen eli vain kaksi 

arvoa saava samaa mieltä/ei samaa -muuttuja. Vastaukset ”täysin eri mieltä” ja ”osittain eri 

mieltä” yhdistettiin yhdeksi mielipiteeksi ja vastaavasti yhdistettiin vastaukset ”täysin samaa 

mieltä” ja ”osittain samaa mieltä”. Näin testattiin kaikki yhteensä 42 tietojohtamisen 

väittämää suhteessa esimiesasemaan ja 22 vastuullisuusväittämää suhteessa työkokemuksen 
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kestoon Fingridissä. Tästä raportoidaan kuudennen kappaleen tutkimustulokset-osiossa 

lähinnä tilastollisesti merkitseviksi todetut erot. Summamuuttujien testaamisen sijaan tämän 

väittämätasoisen tarkastelun nähtiin tuottavan enemmän lisätietoa. Fisherin testin käyttö oli 

perusteltua, koska jokaisessa solussa ei ollut vähintään yhtä havaintoa ja aineiston koko oli 

rajallinen. (Metsämuuronen 2006, 346-347, 351.) Fisherin testi huomioi myös mahdollista 

jakaumien erilaisuutta (bimodaalisuus), jota esimerkiksi pelkkien keskiarvojen vertailuihin 

perustuva t-testi ei välttämättä havaitse (Harpe 2015, 847). 

 

5.4 Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Seuraavaksi tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin kautta. 

Reliabiliteetti kertoo tulosten toistettavuudesta ei-sattumanvaraisesti ja validiteetti siitä, 

onnistuiko tutkimus mittaamaan sitä mitä sen oli tarkoitus mitata (Hirsjärvi et al. 2009, 231). 

Kokonaisuutena ei tunnistettu erityisiä tutkimuksen luotettavuutta heikentäneitä asioita. 

 

Reliabiliteetti pohtii, saataisiinko kuinka täsmälleen sama tulos, jos toinen henkilö toistaisi 

tutkimuksen (Vilkka 2015, 194). Tässä tutkielmassa kaikkia vastaajia oli lähestytty samalla 

asiasisällöllä, jota oli myös kysytty keskenään samalla tavalla. Kaikilla fingridiläisillä 

vastaajilla oli teknisesti samanlaiset mahdollisuudet vastata kyselyn Likert-asteikollisiin 

väittämiin. Mittauksen reliabiliteettia laskettiin summamuuttujia muodostettaessa sisäisen 

yhtenäisyyden kautta Cronbachin alfan avulla (Metsämuuronen 2006, 65, 68). Se kertoi siitä, 

miten summamuuttujaksi yhdistetyt väittämät mittasivat samaa asiaa. Nyt jokaiselle 

tietojohtamisen käytännön summamuuttujalle lasketut alfan arvot olivat taulukossa 1 

esitetyn mukaisesti yli 0,70 ja melko korkeita, joten näitä mittareita voidaan pitää samaa 

asiaa mitanneina (Alkula et al. 1994, 99; Heikkilä 2014, 178).  
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Taulukko 1. Tietojohtamisen käytäntöjen mittarien sisäinen yhtenäisyys. 

Tietojohtamisen käytännön mittari Cronbachin alfa 

Esimiestyö 0,81 
Tiedon strateginen johtaminen 0,82 

Tiedon suojaaminen 0,83 

Oppimiskäytännöt 0,78 

IT-käytännöt 0,82 

Työnteon suunnittelu 0,83 

Rekrytointi 0,76 

Koulutus ja kehittäminen 0,89 

Suoriutumisen arviointi 0,79 

Palkitseminen 0,86 

 

 

Kyselyssä käytettävien käsitteiden tulee olla vastaajille ymmärrettäviä, jotta mitataan oikeaa 

asiaa (Vilkka 2015, 102). Tutkija tunsi kohdeorganisaation työskenneltyään yhtiössä yli 

kymmenen vuotta. Tiedossa oli, että tietojohtaminen ei ole kaikille vastaajille tuttu käsite, 

joten siksi sitä ei käytetty kyselyn väittämissä. Vastuullisuus tiedettiin vastaajille 

tietojohtamista tutummaksi käsitteeksi, sillä se oli ollut yhtiön arvona ja toimintatapana jo 

pitkään. Validiteetin varmistamiseksi vastuullisuuden käsite kuitenkin määriteltiin kyselyn 

alussa tarkoittamaan huolehtimista ihmisistä, ympäristöasioista ja hyvästä hallintotavasta, 

unohtamatta taloudellisia vaikutuksia. Vastuullisuuteen liitettiin myös eettiset 

liiketoimintatavat. Kulttuuri määriteltiin tapana toimia Fingridissä. Lisäksi vastaajaa 

muistutettiin esimerkein Fingridin ulkoisista sidosryhmistä. 

 

Kyselyn validiteettia lisäsi myös se, että lomakkeen tietojohtamista koskevat väittämät olivat 

Hussingin et al. (2017) aiemmin käyttämän mukaisia ja aiempaan kirjallisuuteen perustuvia. 

Väittämät oli suomennettu aiemmin Aineeton pääoma ja arvonluonti -tutkimusprojektissa 

(Inkinen et al. 2014). Tässä tutkimuksessa väittämiin ei tehty käytännössä muutoksia. Myös 

tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä selvittäneiden väittämien lähtökohtana olivat 

edellä kuvatut kirjallisuuteen perustuvat tietojohtamisen väittämät. Tämän tutkielman 

teoriaosuuden ja muodostetun viitekehyksen perusteella niistä valittiin osa selvittämään 

tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä. Tällä perusteella väittämät myös muokattiin 

kysymään joko tietojohtamisen vaikutuksesta vastuullisuuteen tai useammassa tapauksessa 

vastuullisuuden vaikutuksesta tietojohtamiseen. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä kappaleessa esitetään aluksi empiiriset tutkimustulokset kyselytutkimuksesta. Sen 

jälkeen analysoidaan kohdeorganisaation tässä yhteydessä relevantteja materiaaleja 

tietojohtamisen ja vastuullisuuden näkökulmista. Kappale taustoittaa tulosten tulkinnan, 

joka tehdään seitsemännessä pohtivassa ja johtopäätökset esittävässä kappaleessa.  

 

6.1 Kyselytutkimus 

 

 Vastaajien kuvaus 

 

Kohdejoukko muodostui kaikista fingridiläisistä (n=364), jotka olivat aktiivisessa ja 

kokoaikaisessa työsuhteessa, joka oli kestänyt yli kaksi kuukautta. Kyselyyn vastasi 

167 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 46 %. 

 

Vastauksia saatiin kaikista Fingridin kahdeksasta toiminnosta. Vastaajista 15 % 

(25 vastaajaa) ilmoitti toimivansa esimiesasemassa. Vastaajat edustivat ikänsä puolesta 

hyvin yhtiötä, sillä suurimpaan yksittäiseen ikäryhmään 30-39 vuotta kuului 30 % vastaajista 

ja tähän samaan ikäryhmään kuului 29 % fingridiläisistä vuonna 2019 (Fingrid 2020a). Myös 

työkokemuksen osalta aineisto edusti yhtiötä suhteellisen hyvin. Vastaajista 26 % oli 

työskennellyt Fingridissä enintään neljä vuotta ja 73 % vastaajista oli työskennellyt yhtiössä 

tätä pitempään. Tutkimusajankohtana noin 37 % fingridiläisistä lukeutui 

työkokemuskategoriaan 0-4 vuotta ja noin 63 % omasi tätä pitemmän työkokemuksen 

yhtiössä (T. Miettinen, henkilökohtainen tiedonanto 3.11.2020). Kuvien 10 ja 11 

histogrammit havainnollistavat vastaajien iän ja työkokemuksen jakauman. Taustatietojen 

tätä tarkempaa tarkastelua esimerkiksi esimiesten ja muiden vastaajien iästä tai 

työkokemuksesta ei esitetty, koska kyseisiä tietoja ei käytetty tämän tutkielman 

analyyseissä. 
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Kuva 10. Vastaajien ikä (n=167). 

 

 

Kuva 11. Vastaajien työkokemus Fingridissä (n=167). 

 

Tiedonkulun ja tiedon hyödyntämisen kehittämisen arvioi kiinnostavaksi 87 % eli 

145 vastaajaa (täysin tai osittain samaa mieltä olleet). Täysin samaa mieltä olleiden osuus 

oli 43 %. Fingridin vastuullisten liiketoimintatapojen kehittämisestä kertoi olevansa 

kiinnostunut 78 % eli 131 vastaajaa (täysin tai osittain samanmieliset). Täysin samaa mieltä 

vastuullisuuden kehittämisen kiinnostavuudesta oli 37 % vastaajista. 
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 Yleiskuva tietojohtamisen käytäntöjen nykytilasta Fingridissä 

 

Tietojohtamiskäytäntöjen nykytilaa ilmentävien summamuuttujien keskiarvot vaihtelivat 

kaikkia vastaajia kokonaisuutena tarkasteltaessa välillä 3,1-4,1 asteikolla 1-5 (kuva 12). 

Vastaajat olivat esimiesasemasta riippumatta yksimielisiä siitä, mitkä ovat Fingridissä 

enemmän käytetyt tietojohtamisen käytännöt. Näiksi koettiin tietoon perustuva koulutus 

ja kehittäminen, työnteon suunnittelu, rekrytointi, esimiestyö sekä IT-käytännöt (keskiarvot 

välillä 3,8-4,1 / kaikki vastaajat). Vähemmän käytetyt ja enemmän kehittämistarvetta 

indikoivat, välille 3,1-3,6 jäävät kaikkien vastaajien keskiarvot todettiin tietoon perustuvassa 

palkitsemisessa, oppimiskäytännöissä, suoriutumisen arvioinnissa, tiedon strategisessa 

johtamisessa sekä tiedon suojaamisessa. Muut kuin esimiehet eivät kokeneet tietojohtamisen 

nykytilaa yhtä hyvänä kuin esimiesasemassa olevat. Ainoastaan tiedon suojaamisen osalta 

näkemykset olivat yhteneviä. Esimiesten tietojohtamiskäytäntöjen keskiarvot vaihtelivat 

välillä 3,6-4,6 ja muiden kuin esimiesasemassa toimivien välillä 3,0-4,1. Keskiarvot 

erosivat muita enemmän seuraavissa käytännöissä: esimiestyö, työnteon suunnittelu, 

rekrytointi, koulutus ja kehittäminen sekä palkitseminen.  

 

 

Kuva 12.  Tietojohtamiskäytäntöjen nykytila (vastaajien keskiarvot Likert-asteikolla ja keskihajonnat). 
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Eniten käytetyt yksittäiset tietojohtamisen toiminnat (kyselyn yksittäiset väittämät) 

liittyivät kasvokkaisiin kohtaamisiin, erilaisten osaamisten yhdistämiseen työryhmissä ja 

mahdollisuuksiin kehittää osaamista. Lisäksi esimiesten koettiin kannustavan tiedon 

jakamiseen ja huomioivan sekä arvostavan työntekijöiden ideoita ja näkemyksiä (kuva 13). 

Osion kaikkiaan 42 väittämästä kaikkien vastaajien keskiarvo oli vähintään 4,0 yhteensä 

16 väittämässä. Alhaisimmat keskiarvot eli eniten kehittämistarvetta ilmeni siinä, miten 

henkilöstöä palkitaan tiedon jakamisesta ja hyödyntämisestä. Vastaajat eivät myöskään 

kokeneet, että vastuu tiedon strategiseen johtamiseen liittyvistä asioista olisi selkeästi 

määritelty. Lisäksi kehitettävää tunnistettiin siinä, miten yhtiössä hyödynnetään parhaita 

käytäntöjä ja oppimiskokemuksia sekä miten strategista osaamista suojataan virallisilla 

keinoilla (kuva 14). 

 

Kuva 13. Eniten käytetyt tietojohtamisen toiminnat (yksittäisten väittämien viisi korkeinta keskiarvoa). 

 

Kuva 14. Vähiten käytetyt tietojohtamisen toiminnat (yksittäisten väittämien viisi matalinta keskiarvoa).  
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 Yleiskuva tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteydestä 

 

Osa tietojohtamista ja vastuullisuutta yhdistäneistä väittämistä käsitteli tietojohtamisen 

vastuullisuutta edistävää vaikutusta. Näissä yhteensä seitsemässä väittämässä kaikkien 

vastaajien keskiarvot Likert-asteikolla vaihtelivat välillä 3,8-4,1 (kuva 15). Vastaajat 

kokivat, että Fingridin liiketoiminnan vastuullisuutta edistävät erityisesti parhaiden 

käytäntöjen ja oppimiskokemusten hyödyntäminen sekä se, että rekrytoinnissa huomioidaan 

tehtävään sopivaa asiantuntemusta sekä oppimis- ja kehittymiskykyä. 

 

Vastuullisuuden tietojohtamiseen kannustavasta vaikutuksesta kysyneissä 15 väittämässä 

kaikkien vastaajien keskiarvot olivat yhtä lailla suhteellisen korkeita, vaihdellen välillä 3,6-

4,4 (kuva 16). Vastaajien keskiarvo oli vähintään 4,0 yhteensä yhdeksässä väittämässä. 

Vastaajat kokivat vastuullisuuden kannustavan vahvimmin kehittämään omaa osaamista, 

kommunikoimaan ulkoisten sidosryhmien kanssa, siirtämään tietoa muille työpaikalla, 

jakamaan tietoa avoimesti ja tasapuolisesti, keskustelemaan tasa-arvoisesti sekä erityisesti 

suojaamaan tietoa ulkopuolisilta.  

 

 

 

Kuva 15. Tietojohtamisen vastuullisuutta edistävä vaikutus (yksittäisten väittämien keskiarvot ja keskihajonnat). 
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Kuva 16. Vastuullisuuden vaikutus tietojohtamiseen (yksittäisten väittämien keskiarvot ja keskihajonnat). 

 

 Tietoon perustuva esimiestyö 

 

Esimiestyö lukeutui kaikkien vastaajien keskiarvojen perusteella viiden Fingridissä 

enemmän käytetyn tietojohtamiskäytännön joukkoon (kuva 12), mutta toisaalta esimiesten 

vastaukset erosivat muista vastaajista. Yksittäisiä väittämiä tarkasteltaessa suurin 

26 prosenttiyksikön ero ilmeni siinä, koetaanko esimiesten kannustavan kyseenalaistamaan 

nykytietoa (täysin ja osittain samaa mieltä olleet). Esimiesten tiedon kyseenalaistamiseen 

kannustavan vaikutuksen koki vain 42 % muista vastaajista, mutta 68 % esimiehistä. Ero oli 

tilastollisesti merkitsevä (Fisherin tarkka testi, p<0,01). Muissa tietoperustaista esimiestyötä 
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koskeneissa väittämissä ilmeni eroa esimiesten ja muiden vastaajien välillä 9-

17 prosenttiyksikköä, mutta erot eivät vahvistuneet tilastollisesti merkittäviksi (kuva 17). 

 

 

 

Kuva 17. Tietoperustainen esimiestyö, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan.  
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Vastuullisuuden kannustavan vaikutuksen tietoperustaisella esimiestyöllä tavoiteltaviin 

asioihin koki väittämästä riippuen 72-91 % enintään neljä vuotta Fingridissä työskennelleistä 

(täysin ja osittain samaa mieltä olleet, kuva 18). Vähintään viisi vuotta yhtiössä 

työskennelleiden kokemus oli hyvin samanlainen (65-83 % vastaajista samanmielisiä) 

lukuun ottamatta sitä, auttaako vastuullisuus näkemään epäonnistumiset työssä oppimisen 

mahdollisuuksina. Vastuullisuuden virheiden hyväksymiseen kannustavan vaikutuksen koki 

72 % enintään neljä vuotta Fingridissä työskennelleistä, mutta vain 52 % vähintään viisi 

vuotta yhtiössä olleista. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (Fisherin tarkka testi, p<0,01). 

Tässä yhteydessä tarkistettiin myös, että ero ei selittyisi vastaajien iällä. 

 

 

Kuva 18. Vastuullisuuden vaikutus tietoperustaisella esimiestyöllä tavoiteltaviin asioihin, tarkastelu työkokemuksen 

mukaan. 
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 Tiedon strateginen johtaminen 

 

Tiedon strateginen johtaminen lukeutui niiden viiden käytännön joukkoon, joissa vastaajien 

keskiarvot jäivät muita tietojohtamisen käytäntöjä alhaisemmiksi (kuva 12). Esimiehet ja 

muut vastaajat olivat asiasta samaa mieltä. Yksittäisiä väittämiä tarkasteltaessa ilmeni 

kuitenkin 25 prosenttiyksikön ero siinä, koetaanko yhtiön strategian huomioivan tiedon ja 

osaamisen kehittämisen (täysin ja osittain samaa mieltä olleet). Näin koki 88 % esimiehistä 

ja 63 % muista vastaajista, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Väittämä tiedon 

strategiseen johtamiseen liittyvien asioiden vastuuttamisesta erottui heikoimpana, sillä 

tämän vastuun koki selkeästi määritellyksi vain 28 % esimiehistä ja 24 % muista vastaajista 

(täysin ja osittain samaa mieltä olleet). Lisäksi alle 50 % vastaajista koki tiedon ja osaamisen 

johtamisstrategian henkilöstöviestinnän selkeänä ja kattavana sekä yhtiön strategisen 

osaamisen kilpailijavertailun systemaattisena (kuva 19).  

 

Kuva 19. Tiedon strateginen johtaminen, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan.  
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Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä koskeva väittämä oli asetettu kysymään sitä, 

kokeeko vastaaja tiedon ja osaamisen strategisen johtamisen edistävän Fingridin 

liiketoiminnan vastuullisuutta. Näin koki 79 % enintään neljä vuotta yhtiössä 

työskennelleistä ja 72 % yhtiössä tätä pitempään työskennelleistä (täysin ja osittain samaa 

mieltä olleet, kuva 20). 

 

 

 

Kuva 20. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteys tiedon ja osaamisen strategisessa johtamisessa, tiedon suojaamisessa 

ja oppimiskäytännöissä, tarkastelu työkokemuksen mukaan. 

 

 Tiedon suojaaminen 

 

Tiedon suojaaminen lukeutui sekin niihin viiteen käytäntöön, joissa vastaajien keskiarvot 

jäivät viittä muuta tietojohtamisen käytäntöä alhaisemmaksi (kuva 12). Vain 38 % 

esimiehistä ja 36 % muista vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että yhtiö 

käyttää tarvittaessa patentteja, sopimuksia, lainsäädäntöä ja muita virallisia keinoja 
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suojatakseen strategista osaamistaan (kuva 21). Tietojohtamisen ja vastuullisuuden 

yhteyttä tarkasteltaessa 91 % enintään neljä vuotta Fingridissä työskennelleistä ja 88 % 

yhtiössä tätä pitempään työskennelleistä koki vastuullisuuden kannustavan suojaamaan 

tietoa niiltä sidosryhmiltä, joiden käsiin sen ei haluta päätyvän (täysin ja osittain samaa 

mieltä olleet, kuva 20). 

 

 

 

Kuva 21. Tiedon suojaaminen, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 

 

 Oppimiskäytännöt 

 

Vain 32 % esimiehistä ja 38 % muista vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, 

että yhtiössä kerätään järjestelmällisesti parhaita käytäntöjä ja oppimiskokemuksia (kuva 

22). Kokemus niiden hyödyntämisestä oli hyvin samantyyppinen ja näin koki 48 % 

esimiehistä ja 35 % muista vastaajista. Esimiehet erosivat kuitenkin selvästi muista 

vastaajista, kun kysyttiin tiedon siirtämisestä kokeneilta työntekijöiltä kokemattomille 

esimerkiksi mentoroinnin, oppisopimuskoulutuksen tai perehdyttämisen avulla. Tiedon koki 

siirtyvän kokeneilta kokemattomille 84 % esimiehistä, mutta vain 55 % muista vastaajista. 

Tämä näkemysero oli tilastollisesti merkitsevä (Fisherin tarkka testi, p<0,05). 

Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä tarkasteltaessa noin 85 % vastaajista koki 



67 

 

työkokemuksesta riippumatta, että vastuullisuus kannustaa häntä siirtämään tietoaan muille 

työpaikalla (täysin ja osittain samaa mieltä olleet, kuva 20). Enintään neljä vuotta Fingridissä 

työskennelleistä 71 % ja 84 % yhtiössä tätä pitempään työskennelleistä koki, että parhaiden 

käytäntöjen ja oppimiskokemusten hyödyntäminen edistää järjestelmällisesti Fingridin 

liiketoiminnan vastuullisuutta (täysin ja osittain samanmieliset). 

 

 

 

Kuva 22. Oppimiskäytännöt, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 

 

 IT-käytännöt 

 

IT-käytännöt lukeutuivat keskiarvojen perusteella kokonaisuutena eniten käytettyihin 

tietojohtamisen keinoihin, eikä näkemyksessä ilmennyt eroa esimiesten ja muiden vastaajien 

välillä (kuva 12). Yksittäisiä väittämiä tarkasteltaessa kuitenkin vain noin puolet vastaajista 

koki yhtiön hyödyntävän IT:tä kerätäkseen liiketoimintatietoa esimerkiksi kilpailijoista, 

asiakkaista ja toimintaympäristöstä (kuva 23). Täysin tai osittain samaa mieltä tästä oli vain 

56 % esimiehistä ja 48 % muista vastaajista. Lisäksi muut vastaajat arvioivat esimiehiä 

kriittisemmin sitä, miten yhtiössä hyödynnetään IT:tä tiedon analysoinnissa päätöksenteon 

parantamiseksi. Hyödyntämisestä oli täysin tai osittain samaa mieltä 76 % esimiehistä ja 

57 % muista vastaajista. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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Kuva 23. IT-käytännöt, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 

 

Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyden osalta vastaajat kokivat, että IT:n 

hyödyntäminen sekä tiedon etsimisessä että päätöksenteon parantamisessa edistää Fingridin 

liiketoiminnan vastuullisuutta (kuva 24). Vastuullisuuden taas koettiin yhtä lailla 

kannustavan kommunikoimaan yksikkö- ja toimintorajoja ylittävästi sekä myös ulkoisten 

sidosryhmien kanssa. Näistä vastuullisuusväittämistä täysin tai osittain samaa mieltä 

olleiden osuudet vaihtelivat enintään neljä vuotta Fingridissä työskennelleillä välillä 69-

82 % ja tätä pitempään yhtiössä työskennelleillä hyvin samantapaisesti välillä 73-82 %. 
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Kuva 24. Vastuullisuuden vaikutus tietojohtamiseen IT-käytännöillä tavoiteltavissa asioissa, tarkastelu työkokemuksen 

mukaan. 

 

 Työnteon suunnittelu 

 

Työnteon suunnittelu sisältyi vastaajien keskiarvojen perusteella eniten käytettyihin 

tietojohtamisen käytäntöihin (kuva 12). Esimiehet arvioivat nykytilannetta muita 

myönteisemmin ja suurin ero ilmeni kokemuksessa siitä, annetaanko työntekijöille 

mahdollisuus osallistua päätöksentekoon yhtiössä (kuva 25). Täysin tai osittain samaa mieltä 

väittämän kanssa oli 100 % esimiehistä ja 72 % muista vastaajista. Lähes vastaava ero 

koettiin siinä, määritelläänkö yhtiön työtehtävät niin, että itsenäinen päätöksenteko on 

mahdollista (100 % esimiehistä ja 76 % muista vastaajista). Nämä erot eivät kuitenkaan 

olleet tilastollisesti merkitseviä. Hieman yli 70 % vastaajista koki työkokemuksesta 

riippumatta, että vastuullisuus kannustaa osallistumaan päätöksentekoon ja yhdistämään 

eri alojen osaamista ja asiantuntemusta (täysin tai osittain samanmieliset, kuva 26). 
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Kuva 25. Työnteon suunnittelu, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 

 

 

Kuva 26. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteys työnteon suunnittelussa, tarkastelu työkokemuksen mukaan.  
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 Tietoon perustuva rekrytointi 

 

Myös rekrytointi näyttäytyi vastaajien keskiarvojen perusteella vahvaksi koettuna 

tietojohtamisen käytäntönä (kuva 12), joskin esimiehet kokivat nykytilan muita 

myönteisempänä. Yksittäisissä väittämissä täysin tai osittain samaa mieltä olleiden osuus 

vaihteli esimiehillä välillä 92-96 % ja muilla vastaajilla välillä 68-81 % (kuva 27). Eniten 

eroa ilmeni siinä, koetaanko rekrytoinnissa kiinnitettävän erityistä huomiota oppimis- ja 

kehittymiskykyyn, mutta tämä 24 prosenttiyksikön ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Vastuullisuusväittämissä enintään neljä vuotta Fingridissä työskennelleistä 

78 % koki tehtävään sopivan asiantuntemuksen ja oppimis- ja kehittymiskyvyn erityisen 

huomioimisen rekrytoinnissa edistävän Fingridin liiketoiminnan vastuullisuutta. Yhtiössä 

pitempään työskennelleistä täysin tai osittain samaa mieltä näistä väittämistä oli vastaavasti 

80 % ja 71 % vastaajista (kuva 28). 

 

 

 

Kuva 27. Tietoperustainen rekrytointi, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 
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Kuva 28. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteys rekrytoinnissa, tarkastelu työkokemuksen mukaan. 

 

 Tietoon perustuva koulutus ja kehittäminen 

 

Tietoperustainen koulutus ja kehittäminen koettiin vastaajien keskiarvojen perusteella eniten 

käytetyksi tietojohtamisen käytännöksi (kuva 12). Esimiehet ja muut vastaajat olivat tästä 

samaa mieltä, joskin esimiesten arvio oli muita vielä myönteisempi. Yksittäisiä väittämiä 

tarkasteltaessa täysin tai osittain samaa mieltä olleiden osuudessa oli esimiesten ja muiden 

vastaajien välillä eroa 13-16 prosenttiyksikköä (kuva 29). Erot eivät kuitenkaan olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Vastuullisuusväittämissä ei juurikaan näkynyt työkokemukseen 

liittyvää eroa, ja kaikista vastaajista yli 80 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

vastuullisuus kannustaa kehittämään omaa osaamista (kuva 30). Kaikista vastaajista yli 70 % 

oli myös täysin tai osittain samanmielisiä siitä, että vastuullisuus kannustaa keskustelemaan 

osaamisen kehitystarpeista (kuva 30). 
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Kuva 29. Koulutus ja kehittäminen, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 

 

 

 

Kuva 30. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteys koulutuksessa ja kehittämisessä, tarkastelu työkokemuksen mukaan. 
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 Tietoon perustuva suoriutumisen arviointi ja palkitseminen 

 

Suoriutumisen arvioinnissa ja erityisesti palkitsemisessa vastaajien keskiarvot jäivät muita 

tietojohtamisen käytäntöjä alhaisemmiksi (kuva 12). Suoriutumisen arviointikriteeriksi 

tiedon luomisen tai muilta hankitun tiedon hyödyntämisen omassa työssä koki vain puolet 

esimiehistä ja noin 40 % muista vastaajista (täysin tai osittain samaa mieltä olleet, kuva 31). 

Tiedon jakamisen taas koki suoriutumisen arviointikriteeriksi jo useampi eli 80 % 

esimiehistä ja 61 % muista vastaajista. Palkitsemisen kriteeriksi tiedon jakamisen, luomisen 

tai hyödyntämisen koki vielä harvempi vastaaja, ja täysin tai osittain samaa mieltä oli 

väittämästä riippuen noin 56-64 % esimiehistä. Muista vastaajista vain noin 31-39 % koki 

yhtiön palkitsevan tietoon perustuen, ja ero esimiesten kokemukseen oli suurimmillaan 

28 prosenttiyksikköä. Esimiesten ja muiden vastaajien kokemusero väittämässä ”Yhtiömme 

palkitsee henkilöstöään tiedon jakamisesta” oli myös tilastollisesti merkitseviä (Fisherin 

tarkka testi, p<0,05). 

 

 

 

Kuva 31. Tietoperustainen suoriutumisen arviointi, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 
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Kuva 32. Tietoperustainen palkitseminen, nykytila tarkasteltuna esimiesaseman mukaan. 

 

Vastuullisuusväittämissä 75 % enintään neljä vuotta Fingridissä työskennelleistä ja 61 % 

yhtiössä tätä pitempään työskennelleistä koki vastuullisuuden auttavan ymmärtämään, että 

suoriutumisen arvioimisessa huomioidaan tiedon jakamista, luomista tai hyödyntämistä 

(kuva 33). Toisaalta tietoon perustuvan palkitsemisen koettiin puolestaan edistävän 

Fingridin liiketoiminnan vastuullisuutta, ja myös tässä uudempien fingridiläisten kokemus 

oli myönteisempi. Enintään neljä vuotta työskennelleistä tästä oli täysin tai osittain samaa 

mieltä 83 % ja yhtiössä pitempään työskennelleistä 68 %. Nämä työkokemuksen kautta 

havaitut erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 

 



76 

 

 

 

Kuva 33. Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteys suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa, tarkastelu 

työkokemuksen mukaan. 

 

6.2 Fingridin dokumenttien tarkastelu 

 

Fingridin strategisena tavoitteena on luoda alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle. Fingrid on 

tärkeitä toimijoita Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja yhtiö viestii tästä matkana 

”kohti puhdasta sähköjärjestelmää yhdessä”. Visionsa mukaan Fingrid on 

sähköverkkotoiminnan esikuva ja arvostettu energiavaikuttaja. Toimijana yhtiö olisi 

uudistumiskykyinen, muutosrohkea ja tuloksellinen. Yhtiö tunnettaisiin tehokkuudesta, 

ammattitaidosta ja vastuullisuudesta. Vastuullisuudelle ei ole erillistä strategiaa, vaan 

strategisiin valintoihin yhtiötasolla sisältyvät varmuus ja vastuullisuus sekä maailmanluokan 

tehokkuus, jonka saavuttamiseen liitetään teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen 

sekä oman ydinosaamisen säilyttäminen. Muina strategisina valintoina tuodaan esille 

keskittyminen perustehtävään, asiakas- ja markkinalähtöisyys sekä sähkömarkkinoiden 

integraatiomyönteisyys. Henkilöstön ja osaamisen näkökulma on yksi strategian 

toteuttamisen näkökulmista ja perusta kolmena muuna näkökulmana oleville asiakkaille ja 

yhteiskunnalle, taloudelle sekä sisäisille prosesseille. Henkilön ja osaamisen näkökulma 

tavoittelee työyhteisön avoimuutta, yhteisöllisyyttä, uudistuvuutta ja tuloksellisuutta. Sen 
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avainhankkeisiin lukeutuu kulttuurin uudistaminen, mihin tämäkin tutkielma yhdistyy. 

(Fingrid Oyj 2019a) 

 

Fingrid on määrittänyt perusliiketoiminnalleen ja vastuullisuudelleen tärkeimmät aiheet eli 

tehnyt niin sanotun vastuullisuusjohtamisen olennaisuusanalyysin. Tässä on arvioitu 

yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvia talous-, sosiaali- ja ympäristövaikutuksia sekä 

vaikutuksia sidosryhmien päätöksentekoon. Tarkastelu on perustunut muun muassa yhtiön 

strategian, toimintaympäristön ja sidosryhmien analysointiin. Laajempi sidosryhmiä 

nimenomaan tässä tarkoituksessa osallistava tausta-analyysi on tehty viimeksi vuonna 2014. 

Olennaisuusanalyysin ajantasaisuudesta varmistutaan johtoryhmätasolla vuosittain, aina 

strategiaprosessin yhteydessä. Olennaisimmiksi tunnistetut vastuullisuusaiheet on viestitty 

sisäisesti muun muassa osana yhtiön strategiamateriaalia. Ulkoisesti ne on viestitty 

verkkosivuilla ja yhtiön vuosikertomuksessa, johon vastuullisuusraportointi on integroitu.  

Fingridin omassa toiminnassa olennaisimpina aiheina tunnistettiin vuosia 2019 ja 2020 

koskien sidosryhmien luottamus, taloudellinen tulos, yhtiön toimintaperiaatteet sekä 

työyhteisö avoimena, yhteisöllisenä, uudistuvana ja tuloksellisena. Lisäksi 

hankintakäytännöt arvotettiin Fingridin kaltaiselle tilaajaorganisaatiolle toimitusketjussa 

olennaisiksi. Olennaisina tuotiin esille myös yhtiön koko yhteiskuntaan vaikuttavat 

perustehtävät: sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus, sähkömarkkinoiden 

toimivuus sekä kantaverkon kehittäminen alustaksi puhtaalle sähköjärjestelmälle. Tietoon ja 

tietojohtamiseen liittyviä asioita ei ollut erikseen nähtävissä olennaisuusanalyysin tässä 

esitystavassa, jossa viestittiin yhtiölle kaikkein olennaisimmiksi tunnistetut 

vastuullisuusaiheet. (Fingrid 2020a) 

 

Fingridin toimintaympäristö on parhaillaan muuttumassa historiallisen voimakkaasti. 

Vuonna 2035 tavoitteena on ilmastoneutraali Suomi ja Fingridin strateginen tavoite on luoda 

alusta tässä tarvittavalle puhtaalle sähköjärjestelmälle. Ilmastonmuutoksen ja 

energiamurroksen lisäksi yhtiö kuvaa toimintaympäristössään lisääntyvää 

sähköriippuvuutta, globalisaatiota ja vastuullisuutta sekä digitalisaatiota. Yhteiskunnan 

sähköriippuvuutta vahvistaa sähkön käyttäminen päästöjen vähentämiseen sektori-

integraatiolla teollisuudessa, lämmityksessä ja liikenteessä. Digitalisoitumisen viestitään 

tuovan uusia mahdollisuuksia sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden toiminnalle. 
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Toimintaympäristöä kuvatessaan yhtiö painottaa tietopääoman hallinnan ja 

kyberturvallisuuden merkityksen korostumista. (Fingrid 2020a) 

 

Yhtiön keskeiset sidosryhmät on tunnistettu olennaisuusmäärittelyn yhteydessä. 

Yhteiskunnallisesti merkittävänä ja valtakunnallisena toimijana Fingridillä on lukuisia ja 

keskenään erilaisia sidosryhmiä: henkilöstö, asiakkaat, kantaverkon voimajohtojen maa-

alueiden maanomistajat ja naapurit, urakoitsijat ja palveluiden tuottajat, rahoittajat ja 

luottoluokittajat, omistajat, poliittiset päättäjät sekä viranomaiset ja järjestöt. Lisäksi muiden 

yhteistyökumppanien yhteydessä mainitaan kantaverkkoyhtiöt muissa maissa, toimialan 

yhteistyötahot, tutkimus- ja kehityshankkeet sekä oppilaitosyhteistyö. Sidosryhmien 

kuulemisen tavat ja tärkeys tuodaan esille yhtiön vuosiraportoinnissa. (Fingrid 2020a) 

 

Fingridin kolmitasoinen johtamisjärjestelmä sisältää yhtiön hallituksen hyväksymiä 

periaatteita ja johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja sekä yksityiskohtaisempia ohjeita. 

Johtamisen periaatteissa ovat esillä sekä vastuullisuus että tieto. Johtamisen tapa viestitään 

vastuullisesti ja kestävästi tuloksellisena, ja tässä todetaan tarvittavan onnistuneen 

taloudellisen ja inhimillisen resurssoinnin lisäksi tiedon optimaalista hyödyntämistä. Yhtiön 

strategian mainitaan linjaavan tavoitteita myös yritysvastuun ja yhtiön tietopääoman alueilta. 

Lisäksi vastuullisuuden osalta viitataan yhtiön arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteisiin. (Fingrid Oyj 2020b) 

 

Fingridin toimintaperiaatteista (Code of Conduct) puhutaan yhtiössä monesti 

vastuullisuusperiaatteina. Toimintaperiaatteet julkaistiin tässä muodossaan ensimmäisen 

kerran vuonna 2011. Nyt tarkastelluissa vuonna 2018 hyväksytyissä ja vielä syksyllä 2020 

voimassa olleissa periaatteissa lähtökohtana oli Fingridin yhteiskunnallisesti merkittävä 

tehtävä, jonka hoitamisen korostettiin vaativan uudistumista sekä erityisen korkeaa 

laatutasoa kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Jokaisen yhtiössä edellytetään noudattavan 

toimintaperiaatteita päivittäisessä työssään, jotta ansaitaan asiakkaiden, yhteiskunnan, 

omistajien ja työyhteisön luottamus. Esimiehet ovat mukana toimintaperiaatteiden 

toteuttamisessa, sillä periaatteita kerrotaan varmistettavan esimiestyöllä ja koko työyhteisön 

voimin. Esimiestyöllä edistetään myös yhteistyötä ja työmotivaatiota. Rekrytoinneissa 

perusteena on pätevyys ja osaaminen. Vuorovaikutuksen tulee olla eettistä. Sidosryhmien 

kanssa linjataan toimittavan avoimesti, rehellisesti ja tasapuolisesti. Yhtiön omaa 
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ydinosaamista ilmaistaan tehokkuuden saavuttamiseksi yhdistettävän kumppanien 

osaamiseen, jolloin myös sopimuskumppaneilta edellytetään vastuullisuusvaatimusten 

noudattamista. (Fingrid Oyj 2018) 

 

Fingridin kulttuuri kuvataan toimintaperiaatteissa avoimena, yhteisöllisenä, uudistuvana ja 

tavoitteellisena sekä hyviä hallintotapoja noudattavana (Fingrid Oyj 2018). Niin sanottujen 

fingridiläisyyden kriteerien eli minä fingridiläinen -toimintatavan määrittelyssä jokaisen 

yksilön kuvataan toimivan osana joukkuetta, muita arvostaen, auttaen ja tukien. Tietoa ja 

osaamista fingridiläisen halutaan jakavan aktiivisesti. Toimintaperiaatteissa vastuun 

sisäisestä tiedonkulusta todetaankin kuuluvan jokaisen työtehtäviin. Minä fingridiläinen -

toimintatavan määrittelyssä ovat esillä myös avoimuus uusille ajatuksille ja 

kyseenalaistaminen. Fingridin kulttuuria voidaan luonnehtia vahvasti arvojohdettuna ja 

toimintaperiaatteissa esitellään yhtiön neljä arvoa: avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja 

vastuullisuus. Avoimuuteen on liitetty muuan muassa sallivuus ja vapaa mielipiteiden vaihto 

sekä tiedon saatavuus ja tiedon jakaminen. Uudistuminen ja kokeiluvalmius ovat esillä 

tehokkuuden yhteydessä. Vastuullisuutta kuvataan varmuudella ja lupausten pitämisellä, 

turvallisuudella, ihmisten kunnioituksella ja työhyvinvoinnilla, ympäristön vaalimisella sekä 

luotettavuudella. Kokoavasti voidaankin todeta, että edellä kuvattuihin Fingridin 

vastuullisiin ja eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä osana niitä oleviin yhtiön arvoihin 

sisältyy useita tietojohtamisen asioita. Myös periaatteiden toimeenpaneminen perustetaan 

yhteistoimintaan ja niillä rakennetaan luottamusta, mitä tietojohtamisessakin tavoitellaan.  

 

Henkilöstöpolitiikassa (Fingrid Oyj 2020c) määritellään henkilöstön ja osaamisen 

näkökulman strategian toteuttamista perustuen yhtiötason strategiaan ja arvoihin. 

Politiikassa korostuu päivittäisen toiminnan vastuullisuus, jonka lisäksi se ilmentää 

luontevasti tietojohtamisen käytäntöjen ajattelutapaa. Politiikan kolmena osa-alueena 

johdetaan työyhteisöä, osaamista ja työhyvinvointia. Työyhteisön osallistavalla ja 

vastuullisella johtamisella edistetään fingridiläisten itsensä johtamista ”oman työnsä 

toimitusjohtajana” sekä rohkeita esimiestaitoja. Asiantuntijaorganisaatio arvottaakin 

selkeästi ihmiset tärkeimmäksi resurssikseen. Osaamisen johtamisessa kerrotaan 

hyödynnettävän aktiivista tiedon ja osaamisen jakamista sekä verkostoitumista. Osaamisen 

johtaminen arvotetaan yhtiön menetystekijäksi ja omistajuus siitä kohdennetaan koko 

organisaatiolle. Tässä yhteydessä käsitellään myös innovointia ja uudistumista, ja 
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henkilöstöpolitiikkaa lainaten ”Uudistumismyönteisessä työyhteisössä uskalletaan 

kyseenalaistaa asioita, esitetään uusia ideoita eikä pelätä kokeilla ja epäonnistua silloin kun 

se on mm. turvallisuusnäkökohdat huomioiden mahdollista. Esimiehillä on tärkeä rooli 

innovaatiokulttuurin edistämisessä toimiessaan esimerkkinä sekä kannustaessaan 

henkilöstöä toimimaan vastaavasti”. Esillä ovat myös yhtiöön kertyneen kokemuksen ja 

asiantuntemuksen ylläpitäminen sekä toimintatavat muun muassa työnkierrossa, 

avainhenkilöiden tunnistamisessa ja seuraajasuunnittelussa sekä perehdytys, mutta ei 

esimerkiksi mentorointi. Hyvinvoinnin johtamisella tavoitellaan avointa ja osallistavaa 

ilmapiiriä, joka kannustaa rohkeuteen, ideoimiseen ja palautteenantoon. (Fingrid Oyj 

2020c.) Fingridiläisen oman työn toimitusjohtajuutta sanoitetaan vastuunkantamisena 

omasta työstä ja oman työn sekä osaamisen kehittämisestä (Fingrid 2020a). Se toteutuisi 

itseohjautuvasti, mutta yhteisen tavoitteen eteen, mitä ohjataan yhtiön strategialla ja 

hallintotavalla. Fingridiläisten päätöksentekovaltuudet kuvataan laajoina ja omaa 

toimitusjohtajuutta mahdollistavina. 

 

Sisäisen tiedonkulun varmistaminen ja yhteisten arvojen sekä yhteistyön vahvistaminen 

tuodaan esille myös yhtiön viestintäpolitiikan painopisteinä (Fingrid Oyj 2020d). Sisäisessä 

viestinnässä korostetaan henkilökohtaista kanssakäymistä, jota sähköinen viestintä tukee. 

Viestinnässä ja yhteistyössä on Teamsin alustan lisäksi käytössä muun muassa intranet. 

Oma-aloitteinen tiedon etsiminen ja aktiivinen tiedon jakaminen, mutta myös 

luottamuksellisten tietojen pitäminen salassa vastuutetaan viestintäpolitiikassa jokaiselle 

työntekijälle. Yritysturvallisuudelle, tietoturvan ja kyberturvallisuuden kattavalle 

digitaaliselle turvallisuudelle sekä datanhallinnalle on kullekin oma politiikkansa. Niistä 

datanhallintapolitiikka käsittelee datan mallinnusta ja hallintamallia, dokumenttienhallintaa 

sekä tietosuojaa (Fingrid Oyj 2020e). Datan hallintamallin vastuutus talous- ja 

rahoitusjohtajalle sekä organisointi erilaisiin ryhmiin on määritelty datanhallintapolitiikassa, 

joka on yhtiön sisäinen johtamisjärjestelmädokumentti. Päätöksenteossa käytettävän datan 

todetaan lukeutuvan Fingridin keskeisimpiin voimavaroihin ja pääomaan. Yhtiön strategian 

avainhankkeisiin lukeutuukin datan ja yritysarkkitehtuurin kehittämistä (Fingrid Oyj 2019a). 

Myös tekoälyn käytössä Fingrid on sitoutunut vastuullisuuteen. Eettiset periaatteet 

tekoälylle on julkaistu yhtiössä vuonna 2019 (Fingrid Oyj 2019b). 
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Olennaisimmiksi määritettyjen asioiden osalta tuodaan esille riittävien johtamiskäytäntöjen 

varmistaminen ja asetetut tavoitteet ja mittarit, joita kuvataan yhtiötason 

vuosiraportoinnissa (Fingrid 2020a). Nämä strategiset tavoitteet kattavat sosiaalista 

vastuuta, ympäristöasioita, taloutta ja hyvää hallintotapaa. Niiden saavuttamisen kerrotaan 

olevan johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen lähtökohta, ja vastuullisuuden vaikutusta 

johdon palkitsemiseen on kehitetty. Vuosikertomuksessa ulkoisesti viestittäviin henkilöstön 

ja osaamisen näkökulman mittareihin sisältyvät työilmapiiri ja johtaminen sekä vastuulliset 

toimintatavat. Henkilöstön antama arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta on ollut 

kaikkina tutkittuina vuosina korkea, esimerkiksi 90/100 prosenttia vuoden 2019 

henkilöstökyselyssä ja 4,6/5 vuonna 2020, kun väittämänä oli ”Fingridiläiset noudattavat 

vastuullisia toimintatapoja”. Tiedonkulku ja tiedon hyödyntäminen eivät näy ulkoisesti 

viestittävissä tavoitteissa suoraan, mutta henkilöstön ja osaamisen tavoitteiden yhteydessä 

on raportoitu innovatiivisuudesta ja työyhteisökulttuurista. Osana Fingridin sisäistä 

strategista mittaristoa mitataan sen sijaan omistautuneisuutta, tiedon jakamista ja 

uudistumiskykyä. Tiedon jakaminen on sisältynyt sisäiseen mittaristoon vuodesta 2016 

lähtien. Vuonna 2020 toteutetussa kyselyssä henkilöstö antoi arvosanan 4,1/5, kun kysyttiin 

jakavatko fingridiläiset aktiivisesti tietämystään ja osaamistaan muille. Vuoden 2019 

kyselyssä henkilöstön antama arvosana tiedon jakamisesta oli 87/100 prosenttia. Myös 

kahtena tätä edeltäneenä vuonna yhtiön yleistulos oli hyvä, mutta yksiköiden välinen 

vaihtelu on ollut huomattavan suurta, 0-100 %. Fingrid on osallistunut useita kertoja myös 

Great Place to Work -henkilöstötutkimukseen. Vuonna 2019 toteutetussa tutkimuksessa 

tulokset olivat erinomaiset. Yhtiön kokonaistulos oli 88/100 prosenttia ja kokonaisuutta 

mittaavan väittämän ”Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka” tulos oli jopa 

96/100 prosenttia. Tiedonkulun parantaminen sekä yksiköiden välillä että lisäämällä 

avoimuutta muutoksista ilmeni kuitenkin yhtenä kehitysmahdollisuutena. (Fingrid 2020a) 

 

Tietojohtamiskäytäntöjen asioita on huomioituna rahallisessa palkitsemisessa, joka 

Fingridissä muodostuu peruspalkan lisäksi strategian toimeenpanoa ohjaavasta 

laatupalkkiosta ja kannustepalkkioista yhtiön intranetissä kuvatun mukaisesti. 

Laatupalkkiomittarin osana on henkilökohtainen suoriutuminen, jossa ei tarkastella vain 

työssä suoriutumista, vaan myös toimintaa työyhteisössä. Suoritusta arvioi esimies yhdessä 

työntekijän kanssa. Arvioitaessa toimintaa työyhteisössä esillä ovat minä fingridiläinen -

määrittelyn mukaiset asiat, joihin lukeutuvat muiden auttaminen, tiedon jakaminen ja 
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avoimuus uusille ajatuksille sekä kyseenalaistaminen. Esillä on myös mentorointi, joka 

liitetään erinomaiseen toimintaan työyhteisössä. Lisäksi Fingridin asiantuntijauran 

kriteereihin sisältyy tietojohtamisen käytäntöjen asioita. Asiaosaamisen yhteydessä näkyvät 

perehdyttäminen ja mentorointi. Asiaosaamisen lisäksi eteneminen asiantuntijauralla 

edellyttää työyhteisötaitoja. Työyhteisötaitoina arvioidaan verkostoitumista ja 

vuorovaikutusta sekä fingridiläisyyttä, jonka osana on tiedon ja osaamisen jakaminen edellä 

kuvatun mukaisesti. 

 

Vastuullisuuden johtaminen on Fingridissä yhdistetty vaatimustenmukaisuuteen ja 

integroitu yhtiön johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan. Vastuullisuusjohtamisen tapa 

kuvataan julkisesti muun muassa yhtiön kansainvälisen vastuullisuusraportointiohjeiston 

mukaisessa vuosiraportoinnissa. Yhtenä yrityksen strategisena riskinä tunnistetaan 

yrityskulttuurin vinoutuminen, mikä liitetään esimerkiksi vastuullisuusvaatimusten 

noudattamatta jättämiseen. Vastuullisuuden osalta vastuut on organisoitu siten, että 

toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat huolehtivat vaatimustenmukaisuuden ja 

vastuullisuuden toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Yhtiötasolla toimii 

lakiasiainjohtajan vastuulla kehittävä ja koordinoiva tiimi, jonka jäsenet edustavat eri 

osaamisalueita ja toimintoja. Fingridin hallitus hyväksyy toimintaperiaatteet ja seuraa niiden 

toteutumista. Vuosiraportoinnin lisäksi vastuullisuudesta viestitään ulkoisesti myös monilla 

muilla tavoilla, kuten uutiskirjeissä, asiakaslehdessä, tiedotteissa, sosiaalisessa mediassa, 

verkkosivuilla ja esitteissä sekä osana normaalia projektiviestintää. (Fingrid 2020a) 

 

Uuden työntekijän perehdyttämiselle on Fingridissä vakiintunut prosessi. Se sisältää useita 

verkkoperehdytysohjelmia, joista yksi perehdyttää uuden työntekijän Fingridin 

toimintaperiaatteisiin. Yleisen Fingrid-perehdytyksen lisäksi tietoturvalle ja turvallisuudelle 

on omat perehdytyksensä. Tiedon jakamisen sisältävä minä fingridiläinen -määrittely on 

esillä sekä yhtiön toimintaperiaatteiden perehdytyksessä että yleisessä Fingrid-

perehdytyksessä. Perehdytys yhtiön toimintaperiaatteisiin lähtee liikkeelle työntekijän 

eettisestä ja moraalisesta pohdinnasta ”Teenkö nyt varmasti oikein?” ja kannustuksesta 

vastuullisuusperiaatteiden käyttämiseen apuna päätöksenteossa ja ongelmatilanteissa, joihin 

kaikkiin ei käytännössä voi olla ohjeistusta. Vastuullisuus on sisällytetty osaksi yhtiötason 

perehdytysohjelmaa vuonna 2013, jolloin vastuullisuus oli Fingridissä erityisenä 

kehitysteemana. Edellisinä vuosina yhtiö oli julkaissut toimintaperiaatteensa ja asettanut 
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olennaisimmiksi tunnistamilleen vastuullisuusaiheille julkiset tavoitteet. Vastuullisuuden 

nostamisella vuoden kehitysteemaksi haluttiin lisätä ja varmistaa sen integroitumista yhtiön 

prosesseihin ja näkökulmiin. Kyseisen vuoden henkilöstöpäivässä pohdittiin 

vastuullisuuden merkitystä ja käytännön toteuttamista fingridiläisten toimenkuvissa. 

 

Fingrid on raportoinut vastuullisuudestaan osana vuosikertomustaan. Raportoinnissa on 

noudatettu Global Reporting Initiative -vastuullisuusraportointiohjeistoa (GRI 2016a) 

vuodesta 2011 lähtien. Kansainvälisen ohjeiston käyttöä perustellaan läpinäkyvyydellä ja 

vertailukelpoisuudella, mitä sidosryhmät yhtiöltä yhä korostuneemmin odottavat. 

Vastuullisuusraportointi on ulkoisesti varmennettu vuosina 2018 ja 2019. (Fingrid 2020a.) 

Raportointiin ja siinä tarvittavan tiedon tuottamiseen osallistetaan vuosittain kymmeniä 

fingridiläisiä eri puolilta organisaatiota. Raportoinnissa on mukana myös yksittäisiä tietoja, 

joiden tuottamiseen tarvitaan useita eri osaamisalojen asiantuntijoita. Esimerkiksi 

ilmastovaikutuksia havainnollistavan tiedon kehittämiseen ja tuottamiseen osallistui vuonna 

2019 ympäristöasiantuntijoiden lisäksi kantaverkkopalveluiden, verkkosuunnittelun, 

sähkömarkkinoiden ja rahoituksen asiantuntijoita. 

 

Kokonaisuutena edellä esitetty Fingridin dokumenttien läpikäynti ilmentää, että yhtiössä 

sovelletaan kattavasti vastuullisuuden integroidun johtamisen tyypillisiä käytäntöjä. 

Analyysi ilmentää myös useita vastuullisuuden ja tiedon johtamisen yhtymäkohtia, alkaen 

yhtiön arvoista. Vastuullisuuden ja tiedon johtamisen nähdään yhdistyvän ja tukevan 

toisiaan yhtiön toimintaperiaatteissa. Osallistavaksi kehitetty johtamismalli palvelee sekä 

vastuullisuuden että tiedon johtamista. Vastuullisuuden aiempaa järjestelmällisempi 

integroiminen ihmisiin ja liiketoimintaan on alkanut yhtiössä 2010-luvun alussa. 

Vastuullisuuden tärkeyttä on keskustelutettu sen jälkeen useampaan otteeseen hakien 

henkilöstön ymmärrystä sitä, mitä vastuullisuus käytännössä tarkoittaa. Strateginen 

kulttuurin ja datan kehittäminen näkyy yhtiössä käynnistyneen vastuullisuustyötä hieman 

myöhemmin, selvemmin 2010-luvun puolivälissä. Samoihin aikoihin tiedon jakaminen 

vietiin osaksi minä fingridiläinen -määrittelyä ja nämä fingridiläisyyden kriteerit lisättiin 

vastuullisuusperiaatteisiin, mikä vahvisti lisää vastuullisuuden ja tiedon johtamisen yhteyttä. 

Tiedon jakaminen on otettu yhdeksi tekijäksi myös suoriutumisen arviointiin ja 

palkitsemiseen sekä asiantuntijauralla etenemiseen. Toisaalta tietoa ei kuitenkaan ole 

priorisoitu Fingridin liiketoiminnan onnistumiselle tärkeimpien aiheiden joukkoon, eikä 
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tieto sellaisenaan näy vastuullisuusjohtamisen perustana toimivassa olennaisuusanalyysissä 

tai yhtiön ulkoisissa tavoitteissa. Tämä ei välttämättä vaikuta yhtäpitävältä sen kanssa, että 

yhtiö erottuu tietointensiivisenä ja tähdentää parhaillaan tapahtuvassa energiamurroksessa 

tarvitsevansa tiedon optimaalista hyödyntämistä taloudellisen ja inhimillisen resurssoinnin 

rinnalla. Edellä tarkastellut yhtiön dokumentit ilmensivät selvästi myös sen, että yhtiö kokee 

datan ja tiedon jakamisen, hyödyntämisen sekä yhteistoiminnan niin henkilöstön kuin 

ulkoisten kumppanien kanssa olevan aiempaa keskeisemmässä asemassa yhtiön 

tulevaisuuden liiketoimintahaasteiden ratkaisemisessa.   

 

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä kappaleessa tulkitaan tulokset, vastataan tutkimuskysymyksiin yhdistämällä empiriaa 

ja aiempaa teoriaa sekä muodostetaan yleisempi kokonaiskuva. Lisäksi tarkastellaan 

tutkielman teoreettinen kontribuutio ja käytännön hyödynnettävyys. 

 

7.1 Kokoava toteama tutkimustarpeesta, tutkielman pääkysymyksestä 

sekä teorian ja käytännön opeista 

 

Tämä tutkielma etsi pääkysymyksenään vastausta siihen, mikä on vastuullisuuden 

johtamisen vaikutus tietojohtamiseen. Aiempi tutkimus oli todennut niin 

vastuullisuusjohtamisen kuin tietojohtamisen hyödyt ja arvon organisaatioille (mm. Aguinis 

& Glavas 2012, 952; Andreeva & Kianto 2012, 630), mutta jättänyt tietojohtamista ja 

vastuullisuutta selkeästi yhdistävän työn määrällisesti rajalliseksi ja yhä aukkoja ja uuden 

tiedon tarvetta ilmentäväksi, kuten Ling (2019, 328) ja Martins et al. (2019) toivat esille. 

Tulokulmana oli tyypillisimmin ollut vastuullisuustyön edistäminen tietojohtamisen avulla. 

Tuoreet tutkimukset kuitenkin viittasivat selvästi vastuullisuustyön mahdollisuuksiin 

kannustaa organisaatioita tietojohtamiseen ja tuottaa jopa osiensa summaa suurempaa 

synergiahyötyä tietojohtamisen ja vastuullisuusjohtamisen yhteisvaikutuksena (Flammer & 

Kacperczyk 2019; Gangi et al. 2019). Tältä pohjalta tunnistettiin tarve muodostaa 

eksploratiivisella otteella kattava kokonaisnäkemys tietojohtamisen ja 

vastuullisuusjohtamisen yhteyksistä sekä etsiä käytännöllisiä keinoja edistää 
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organisaatioiden tietojohtamista ja tietomyönteistä kulttuuria vastuullisuusjohtamisella. 

Lähestymistavaksi valittiin tässä yhteydessä uusi ja kokonaisvaltainen, mutta hyvin 

konkreettinen johtamiskäytäntöjen näkökulma sekä tapaustutkimuksen kohteeksi 

vastuullisuustyössään jo edennyt tietointensiivinen asiantuntijaorganisaatio Fingrid Oyj.  

 

Vastauksena tutkielman pääkysymykseen todetaan, että vastuullisuuden johtamisen vaikutus 

tietojohtamiseen on myönteinen ja vastuullisuusjohtamisen käytäntöjen avulla voidaan 

edistää tietojohtamista monin tavoin. Tämä tutkielma koostaa ja valottaa tietojohtamisen ja 

vastuullisuusjohtamisen toisiaan vahvistavat yhteydet kuvan 34 mukaisesti yhdistämällä 

aiempaa teoriaa ja nyt toteutetun kyselytutkimuksen empiriaa. Tämä kokoava kuva ei sekään 

ole täysin tyhjentävä ja ehdoton vastaus, mutta selkeyttää sitä, kuinka monin tavoin 

organisaation strateginen vastuullisuuden ja tiedon johtaminen voivat vahvistaa toisiaan. 

Vastuullisuusjohtaminen osallistaa niin henkilöstöä kuin ulkoisia sidosryhmiä ja vaatii 

heidän äänellään organisaatiolta läpinäkyvyyttä, joka on omiaan rakentamaan luottamusta ja 

hyödyttämään tietojohtamisen toteuttamista. Vastuullisuusjohtaminen voisi kannustaa 

tiedon ja kokemuksen liikkumista ja tuottamista organisaatioissa sitä vahvemmin, mitä 

edistyksellisempää sekä eettisempää organisaation vastuullisuustyö on. Tutkielma osoittaa 

myös vastuullisuusjohtamisen konkreettisia keinoja edistää organisaatioiden tietojohtamista 

ja suosittaa tietoon perustuvien vaikutusten analyyttistä tarkastelua ja olennaisuuden 

arviointia vastuullisuuden näkökulmasta. Parhaimmillaan tiedon ja vastuullisuuden 

yhteyden syvällinen ymmärtäminen tarjoaisi mahdollisuuksia uudenlaiselle johtajuudelle ja 

omaa organisaatiota laajemmalle, kestävän tulevaisuuden tarvitsemalle tiedon yhteiselle 

hyödyntämiselle, eikä jäisi vain tietosuojan ja -turvan kaltaisten organisatoristen riskien ja 

heikkouksien hallinnaksi. Muiden tietojohtamisen kehittämissuositusten rinnalla tämä sama 

suositus osoitetaan tutkielman kohdeorganisaatiolle. Aiemman tutkimustiedon 

täydentämisen lisäksi tutkielman teoreettisena kontribuutiona vastuullisuusjohtamista 

voitaisiin harkita esitettäväksi yhdeksi uudeksi tietojohtamisen käytännöksi Hussingin et al. 

(2017) aiemmin kokoamaan.  
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Kuva 34. Tiedon ja vastuullisuuden toisiaan vahvistava johtaminen: vastuullisuusjohtamisen myönteiset 

vaikutusmahdollisuudet tietojohtamiseen ja tietojohtamisen mahdollisuudet tukea organisaation vastuullisuustyötä. 

 

7.2 Vastaukset tutkielman apukysymyksiin 

 

Tietojohtamisen käytäntöjen nykytila Fingridissä 

Tutkielman ensimmäisenä apukysymyksenä oli selvittää tietojohtamisen käytäntöjen 

nykytila kohdeorganisaatiossa. Lähtökohta Fingridissä osoittautui hyväksi, sillä lähes 90 % 

kyselyn vastaajista koki tiedonkulun ja tiedon hyödyntämisen kehittämisen kiinnostavaksi. 

Esimiehillä ja muilla kuin esimiesasemassa toimivilla on yhteisymmärrys siitä, että 

Fingridissä enemmän käytettyjä tietojohtamisen käytäntöjä ovat koulutus ja kehittäminen, 

työnteon suunnittelu, rekrytointi, esimiestyö ja IT-käytännöt. Yhtiön tekemä panostus 

koulutukseen ja kehittämiseen näkyy fingridiläisten vastauksissa, sillä ainoastaan tässä 

tietojohtamiskäytännössä kaikkien yksittäisten väittämien keskiarvot viisiportaisella 

asteikolla ylittivät neljän. 
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Enemmän kehitettävää näyttää alhaisempien vastauskeskiarvojen perusteella löytyvän 

oppimiskäytännöistä, suoriutumisen arvioinnista, tiedon strategisesta johtamisesta ja tiedon 

suojaamisesta sekä erityisesti palkitsemisesta. Tietoon perustuvassa palkitsemisessa 

henkilöstöä palkitaan tiedon jakamisesta, uuden tiedon luomisesta tai muilta hankitun tiedon 

hyödyntämistä (Hussinki et al. 2017, 1620) ja näistä ensimmäinen eli tiedon jakaminen on 

yhtenä tekijänä mukana, kun Fingridissä arvioidaan henkilökohtaista suoriutumista osana 

laatupalkkiomittaria. Nyt tietoperustaista palkitsemista kartoittaneiden väittämien 

keskiarvot jäivät kolmen tuntumaan viisiportaisella asteikolla ja kertovat tietoon perustuvan 

palkitsemisen olevan Fingridissä vähän käytetty tietojohtamisen käytäntö. Tietoon perustuva 

palkitseminen on todettu vähiten käytetyksi tietojohtamiskäytännöksi myös kansainvälisissä 

vertailuissa, joissa Suomi on ollut mukana (esim. Hussinki et al. 2017; Inkinen et al. 2014). 

Lisäksi fingridiläisistä vain alle puolet oli samaa mieltä siitä, että uuden tiedon luominen tai 

muilta hankitun tiedon hyödyntäminen lukeutuisi suoriutumisen arviointikriteereihin 

yhtiössä. Fingridin vastaajien kokemusta voi selittää se, että tiedon jakamista ei yhtiössä 

tarkastella erityisen suoraviivaisesti, vaan yhdessä muiden tekijöiden kanssa osana 

laatupalkkiota ja henkilökohtaista suoriutumista. Tämä voitaneen kokea monimutkaisena. 

Uuden tiedon luominen tai tiedon hyödyntäminen eivät myöskään suoranaisesti näy 

kirjattuina palkitsemisen perusteina yhtiön dokumenteissa. Nämä havainnot herättävät 

kysymyksen siitä, ovatko yhtiön nykyiset käytännöt suoriutumisen arvioinnissa ja 

palkitsemisessa tietojohtamisen edelläkävijyyttä tavoittelevalle organisaatiolle 

toimivimmat.  

 

Vain alle puolet fingridiläisistä koki tiedon ja osaamisen strategian henkilöstöviestinnän 

selkeäksi sekä yhtiön strategisen osaamisen kilpailijavertailun systemaattiseksi. Vielä 

harvempi eli vain noin neljännes oli samaa mieltä siitä, että tiedon strategiseen johtamiseen 

liittyvät asiat on yhtiössä vastuutettu selkeästi. Tämä voisi olla yhteydessä siihen, että 

Fingridissä dataan, tietoon ja kulttuuriin liittyviä asioita jakautuu yhtiön strategian neljään 

eri näkökulmaan, mikä voi hankaloittaa kokonaiskuvan muodostumista.  Tietojohtamiselle 

ei myöskään ole omaa politiikkaa tai muuta tiedon johtamisvastuista yleistajuisesti kertovaa 

dokumenttia, vaikkakin datanhallinnan vastuut on määritetty datanhallinnan politiikassa, 

yhdessä yhtiön noin paristakymmenestä pääsääntöisesti sisäisestä politiikasta. Kehitettävää 

voisi löytyä myös virallisten keinojen käyttämisestä yhtiön strategisen osaamiseen 

suojaamiseen, sillä tästäkin oli samaa mieltä alle 40 % vastaajista. Lisäksi 
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kehittämismahdollisuuksista viestii esimiesten muuta henkilöstöä ruusuisempi 

kokonaiskäsitys yhtiön tietojohtamisen nykytilasta, sillä esimiesten keskiarvot 

tietojohtamiskäytännöille olivat järjestelmällisesti muita korkeampia (3,6-4,6 vs. 3,0-4,1).  

 

Tietoon perustuvassa esimiestyössä yhtenä tavoitteena on kannustaa olemassa olevan tiedon 

kyseenalaistamista (Hussinki et al. 2017, 1618). Tämän toteutumisessa ilmenee Fingridissä 

merkitsevä ero esimiesten ja muiden vastaajien välillä, kun muussa kuin esimiesasemassa 

toimivista fingridiläisistä vain noin 40 % kokee esimiesten kannustavan tiedon 

kyseenalaistamiseen. Yhtiön henkilöstöpolitiikassa uskallus asioiden kyseenalaistamiseen ja 

uusien ideoiden esittämiseen on kuitenkin löydettävissä, samoin kuin esimiesten rooli tässä. 

Kyseenalaistamiseen kannustamista viestitään myös minä fingridiläinen –kriteereissä, mutta 

vaikuttaa siltä, että tämän ei aina koeta näkyvän käytännön esimiestyössä. 

Oppimiskäytännöissä tavoitellaan organisaation tiedon kehittämistä ja tiedon siirtymistä 

kokeneilta kokemattomille esimerkiksi mentoroinnin, oppisopimuskoulutuksen tai 

perehdyttämisen avulla (Hussinki et al. 2017, 1618). Fingridissä yli 80 % esimiehistä 

kokeekin näin tapahtuvan, mutta huomionarvoista on, että muista fingridiläisistä 

samanmielisiä on vain 55 %, kertoen toisesta merkitsevästä näkemyserosta. Fingridin 

johtamisjärjestelmässä tiedon ja osaamisen jakaminen on esillä useammassakin 

dokumentissa ja erityisesti yhtiön henkilöstöpolitiikassa, mutta nimenomaista ajatusta 

kokeneiden työntekijöiden tiedon siirtämisestä kokemattomille tai esimerkiksi mentorointia 

ei ole kirjattuna tässä sanamuodossa. Maininta mentoroinnista on kuitenkin löydettävissä 

laatupalkkiomittarin osana olevan henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin asteikolta sekä 

yhtiön asiantuntijauran kriteeristöstä. Kolmas esimiesten ja muiden vastaajien välinen 

merkitsevä näkemysero koskee yhtiössä vähän käytetyksi tietojohtamiskäytännöksi 

osoittautunutta tietoperustaista palkitsemista, joka ei näytä tulevan yhtiössä täysin 

ymmärretyksi. Dokumenttianalyysin perustella nykykäytäntö ei välttämättä olisi riittävä 

yhtiön strategiallekaan. Esimiehistä yli puolet koki henkilöstöä palkittavan tiedon 

jakamisesta, kun taas muista vastaajista samanmielisiä oli vain alle kolmannes. 

 

Vastuullisuuden johtamisen käytännöt tietojohtamisen näkökulmasta 

Tutkielman toinen apukysymys tuki tutkielman pääkysymystä lisäämällä teorian avulla 

ymmärrystä siitä, millaisia ovat vastuullisuuden johtamisen käytännöt tietojohtamisen 

näkökulmasta. Yleisesti ottaen vastuullisuusjohtamisen käytäntöjä voidaan kuvata 
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läpinäkyvinä ja inklusiivisina, koko organisaation osallistumista tavoittelevina (Asif et al. 

2013; Galpin et al. 2015; GRI 2016a; Rasche et al. 2017; SFS-ISO 26000 2010). 

Käytännössä vastuullisuusjohtaminen tarjoaa työkaluja monimutkaiseksi koetun ja 

dynaamisen aiheen ymmärtämiseksi sekä sen sisällyttämiseksi koko organisaation 

toimintaan. Lisäksi se tarjoaa työkaluja viestintään ja yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. 

Nämä samat asiat ja vastuullisuustyön niillä esimerkiksi Gangin et al. (2019, 126) mukaisesti 

aikaansaama myönteinen vaikutus luottamukseen ja verkostoitumiseen ravitsevat 

tietojohtamista ja tietomyönteistä kulttuuria. Vastuullisuuden periaatteisiin ja 

toimintatapoihin lukeutuvat tasa-arvoisuus ja eettisyys, ja organisaation eettiseen ilmapiiriin 

ja johtajuuden eettisyyteen on kiinnitetty huomiota myös tietojohtamisessa (mm. Bavik et 

al. 2018; Lei et al. 2019; Liu et al. 2019; Ouakouak & Ouedraogo 2019; Tseng & Fan 2011). 

 

Vastuullisuusjohtamisessa lähdetään tyypillisesti liikkeelle organisaation vastuullisuutta 

koskevan ymmärryksen lisäämisestä ja käytettävissä olevien resurssien priorisoimisesta. 

Tietojohtamisen lailla vastuullisuus on laaja ja kompleksinen aihe, joka on tulkittava 

jokaiselle organisaatiolle omanlaisekseen. Vastuullisuuden voidaankin ajatella tulevan 

organisaatiossa ymmärretyksi ja toimintaan integroiduksi järkeilyn ja merkityksentämisen 

sekä myös erehdysten kautta, mitä ajatusta ovat aiemmin tuoneet esille Cramer et al. (2006, 

387), Guthey ja Morsing (2014, 566) sekä Maon et al. (2009, 85). Vastaamisen sijaan kyse 

olisi Raschea et al. (2017, 10) mukaillen nimenomaan osallistamisesta ja osallistumisesta 

vastuullisuustyöhön. Konkreettisena työkaluna räätälöimisessä ja priorisoimisessa käytetään 

olennaisten vastuullisuusaiheiden määrittelyä (GRI 2016b; SFS-ISO 26000 2010), jossa 

arvioidaan ensinnä organisaation tekojen vaikutusten merkittävyyttä ihmisiin, luontoon, 

talouteen tai hallintoon, mutta toiseksi myös vaikutuksia sidosryhmiin. Oletuksena on 

osallistaa tähän sekä henkilöstöä että ulkoisia sidosryhmiä. Tässä yhteydessä käytävät 

mielipiteenvaihdot eivät välttämättä ole kitkattomia, mutta toisaalta juuri tällainen yhteinen 

järkeily ja merkityksentäminen näkemyseroineen voi olla arvokasta edistämään 

vastuullisuuden organisaatiolähtöistä sisältymistä hallintoon, prosesseihin ja 

riskienhallintaan. 

 

Vastuullisuusjohtamisen käytännöillä tavoitellaan koko organisaation läpäisevyyttä ja 

jokaisen mukaan ottamista sekä vastuullisuuden kulttuurin luomista, kuten esimerkiksi Asif 

et al. (2013) ja Galpin et al. (2015) ovat viitekehyksissään kuvanneet. Onnistuessaan 
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vastuullisuus sisältyy tavoitteellisesti ja selkeästi johtamisjärjestelmän keskeisiin 

dokumentteihin, näkyy tekoina organisaation kaikissa toiminnoissa ja ulottuu tavoitteissa 

mahdollisesti jopa työntekijätasolle. Vastuullisuuden hyvin edistyksellinen sisäistäminen ja 

strategisen lähestymistavan omaksuminen edellyttäisi organisaatiolta Raschen et al. (2017, 

99) esittämänä kulttuurin tai ajattelutavan muutosta, joka tuottaisi organisaatiolle vahvaa 

kulttuuria, henkilöstön sitoutumista, innovatiivisuutta ja organisatoriset siilot ylittävää 

yhteistyötä sekä kerryttäisi yksilöiden kyvykkyyksiä organisaation tasolle. 

Edistyksellisimmillään Rasche et al. (2017) ulottavat vastuullisuustyön ulkoiseen 

toimintaympäristöön ja eri toimijoiden kanssa verkostoitumiseen. Vuoropuhelu ja yhteistyö 

sidosryhmien kanssa korostuu myös vastuullisuusjohtamisen käytännöissä ja periaatteissa 

(GRI 2016b; SFS-ISO 26000 2010) ja vastaava verkostoituminen on arvokasta 

tietojohtamiselle (Hussinki et al. 2017, 1619; Tzortzaki & Mihiotis, 2014, 30). 

Vastuullisuusjohtamisessa sidosryhmien osallistaminen alkaa tyypillisesti jo organisaatiolle 

olennaisimpien vastuullisuusaiheiden tunnistamisesta. 

 

Vastuullisuusjohtamisen käytäntöihin lukeutuvalla viestinnällä vastataan sidosryhmien 

organisaatioon kohdistamiin odotuksiin avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä (Asif et al. 2013, 

7), mikä on eduksi myös tietojohtamiselle. Vastuullisuusviestintää ja -raportointia pidetään 

strategisesti tärkeänä ja sen koetaan tukevan organisaatiota vastuullisuushyötyjensä 

saavuttamisessa (Du et al.  2010, 17; Hawn & Ioannou 2016, 2584; Rasche et al. 2017, 281). 

Viestintä voi olla hyvin vapaamuotoistakin, mutta laajasti käytetyt kansainväliset 

raportointiviitekehykset tuovat siihen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta asettamalla 

vaatimuksia niin raportoinnin sisällölle kuin laadulle. Tyypillisesti vaaditaan kuvattavaksi 

vastuullisuusjohtamisen käytäntöjä, vastuita ja tavoitteissa onnistumista (esim. GRI 2016b). 

Tavoitteita myös sidotaan palkitsemiseen. Raportoinnilla jaetaan tietoa, mutta samalla sen 

toteuttaminen on monialaisuutensa takia yhteistä toimintaa ja tavallaan 

tietojohtamiskäytäntöjenkin (Hussinki et al, 2017, 1619) tavoittelemaa tiedon 

ristiinpölytystä. Raportoinnin tuottamiseen osallistuu ihmisiä eri puolilta organisaatiota ja 

siinä yhdistellään tietoa ja osaamisia organisatoristen siilojen sitä rajoittamatta, mikä 

tutkielman kohdeorganisaatiossakin on käytännössä todettu. Raportointityö voi myös 

osaltaan edistää vastuullisuuden integroitumista toimintaan, mitä raportointivaatimukset 

tukevat vastuullisuusjohtamisen tarkistuslistana, kuten Loew et al. (2019, 48) esittivät. 

Organisaatioiden vastuullisuutta koskevien vaatimusten jatkuvasti muuttuessa 
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vastuullisuustyö näyttäytyykin yhteisen ideoinnin ja ratkaisujen hakemisen työtapana 

(Preuss & Córdoba-Pachon 2009, 523), joka edellyttää yhteistyötä, yhteisten kyvykkyyksien 

kehittämistä, jatkuvaa oppimista sekä uuden tiedon yhdistämisestä aiempaan 

dokumentoituun tietoon ja ihmisten hiljaiseen tietoon (Asif et al. 2013, 8, 13). 

 

Tietojohtamisen edistäminen vastuullisuusjohtamisella  

Tutkielman kolmannella apukysymyksellä haettiin lisätietoa siitä, miten vastuullisuuden 

johtaminen voisi edistää tietojohtamista organisaatioissa. Vastuullisten liiketoimintatapojen 

kehittäminen Fingridissä näyttää tietojohtamisen lailla valoisalta, sillä vastuullisuuden 

kehitystyö kiinnosti noin neljää viidestä vastaajasta. Vastuullisuuden koetaan myös 

kokonaisuutena kannustavan tietojohtamiseen, mistä kertovat vastuullisuusväittämien 

välille 3,6-4,4 asettuneet keskiarvot. Vastuullisuus näyttää kannustavan erityisesti 

kehittämään omaa osaamista, kommunikoimaan ulkoisten sidosryhmien kanssa, siirtämään 

tietoa muille työpaikalla, jakamaan tietoa avoimesti ja tasapuolisesti, keskustelemaan tasa-

arvoisesti sekä varsinkin suojaamaan tietoa ulkopuolisilta, sillä vastaajien keskiarvot näissä 

väittämissä olivat vähintään 4,0. Vastuullisuuden tietojohtamisen käytäntöjä kannustava 

vaikutus näkyy vahvimpana tiedon suojaamisessa ulkopuolisilta. Vastuullisuuden koki 

kannustavan tiedon suojaamiseen jopa noin 90 % kyselyyn vastanneista fingridiläisistä ja 

havainto on yhdenmukainen sen kanssa, mitä Flammer ja Kacperczyk (2019, 1263) ovat 

esittäneet organisaatioiden mahdollisuuksista suojautua tietotyöntekijöiden tietovuodoilta 

strategisen vastuullisuustyön avulla. Tiedon suojaaminen on keskeistä Fingridin kaltaiselle 

yhtiölle, jonka vastuulla on kriittinen infrastruktuuri ja jota myös esimerkiksi 

kyberturvallisuusriskit yhä enenevässä määrin haastavat, samaan aikaan kun sidosryhmät 

odottavat yhtiöltä monopoliasemansa puolesta panssarilasitalon kaltaista läpinäkyvyyttä. 

 

Osaamisen kehittämisen ja organisaation kyvykkyyksien kerryttämisen merkitys korostuu 

Fingridin kaltaisessa tietointensiivisessä organisaatiossa ja yhtiön historiallisen suuresti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Fingridissä työsuhteet ovat pitkiä niiden kestäessä 

keskimäärin 11 vuotta (Fingrid Oyj 2020a) ja kyselyajankohtana lähes 30 % fingridiläisistä 

olikin työskennellyt yhtiössä vähintään 15 vuotta (T. Miettinen, henkilökohtainen tiedonanto 

3.11.2020). Kyselyssä yli 80 % vastaajista koki vastuullisuuden kannustavan oman 

osaamisen kehittämiseen ja tiedon siirtämiseen muille työpaikalla (vastaajien keskiarvo 

molemmissa väittämissä 4,1). Nyt todettuun vastuullisuuden myönteiseen ja organisaation 
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oppimiselle arvokkaaseen vaikutukseen on kiinnitetty huomiota myös aiemmin. 

Edistyksellisen vastuullisuuden on esitetty edellyttävän organisaatioilta jatkuvaa valmiutta 

perehtyä kulloinkin ajankohtaisiksi nouseviin vastuullisuusaiheisiin sekä uuden oppimista ja 

yhteisten organisaatiotasoisten kyvykkyyksien kehittämistä (Asif et al. 2013, 8, 13; Rasche 

et al. 2017, 12, 100).  

 

Nyt toteutetun kyselyn tulokset vahvistavat myös käsitystä vastuullisuustyön 

mahdollisuuksista edistää tiedon jakamista ja tasa-arvoista keskustelua. Yli 80 % kyselyyn 

vastanneista fingridiläisistä koki vastuullisuuden kannustavan tiedon avoimeen ja 

tasapuoliseen jakamiseen sekä tasa-arvoiseen keskusteluun (vastaajien keskiarvo 

molemmissa väittämissä 4,2). Myös näille vastuullisuuden periaatteiden mukaisille ja 

tietojohtamista edistäville havainnoille löytyy tukea aiemmasta kirjallisuudesta. 

Vastuullisuutta edistetään eettisillä toimintaperiaatteilla (SFS-ISO 26000 2010) ja 

liiketoimintatavoilla, ja niin vastuullisuutta, organisaation eettistä ilmapiiriä kuin eettistä 

johtajuutta on yhdistetty myönteisesti henkilöstön tietojohtamista koskeviin asenteisiin, 

tietojohtamiseen osallistumiseen sekä tiedon jakamiseen, käsittäen jopa organisaatioille 

arvokkaimman hiljaisen tiedon (Bavik et al. 2018; Lei et al. 2019; Liu et al. 2019; Tseng & 

Fan 2011). Kenties vastuullisuustyön avulla voitaisiin organisaatioissa ehkäistä myös tiedon 

piilottamista ja purkaa yksilöiden psykologista omistajuutta tiedosta samantapaisesti kuten 

Singh (2019, 17) on esittänyt tiimityön kulttuurista ja sitä tukevista HR-käytännöistä. 

 

Vastuullisuustyö näyttäisi rakentavan luottamusta (ks. esim. Hansen et al. 2011, 42) ja 

eurooppalaisen pankkialan tutkimuksellaan Gangi et al. (2019, 110) toivatkin organisaation 

vastuullisuustyötä esille tiedon jakamisen, yhteistoiminnan ja luottamuksellisten suhteiden 

luomisen edistäjänä. Vastuullisuuden myönteinen vaikutus ulottuisi ulkoisiin 

sidosryhmiinkin ja auttaisi myös hiljaisen tiedon jakamista. Nyt yli 80 % kyselyyn 

vastanneista fingridiläisistä kokee vastuullisuuden kannustavan kommunikoimaan 

ulkoisten sidosryhmien kanssa (vastausten keskiarvo 4,1), mikä on yhtenevä kokemus 

myös vastuullisuuden johtamiskäytännöissä korostuvan sidosryhmien huomioimisen ja 

osallistamisen kanssa (Loew et al. 2019, 4; SFS-ISO 26000 2010). Vastaavaa 

yhteistoimintaa ja verkostoitumista sidosryhmien kanssa sekä luottamusta tavoitellaan 

tiedon johtamisessa ja kulttuurissa (Intezari et al. 2017; Marouf 2016; Nonaka et al. 2000; 

Tzortzaki & Mihiotis 2014). Myös Fingridin dokumentaatiosta ilmenee sidosryhmien 
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huomioiminen vastuullisuustyössä ja lisäksi yhtiö toteaa toimintatavakseen yhdistää 

osaamistaan parhaiden toimijoiden kanssa. Kun vastuullisuustyön tiedetään vahvistavan 

yhteyttä sidosryhmiin (mm. Du et al. 2010, 17), vastuullisuustyön mahdollisimman 

konkreettisen ulottamisen tietoon ja tietojohtamiseen ajattelisi tukevan myös yhtiön tätä 

toimintatapaa ja parhaimmillaan avaavan uusia tietoon liittyviä yhteistyömahdollisuuksia. 

Fingridin kaltaisen toimijan voi olettaa tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin jalostavan 

tietoa ja ratkaisevan liiketoimintahaasteitaan organisaation ulkopuolisella yhteistyöllä ja 

erilaisissa yhteisöissä ja verkostoissa. Tietoon ja tietojohtamiseen liittyviä asioita ei 

nykyisellään ole arvotettu Fingridille olennaisimmiksi vastuullisuusaiheiksi, vaikka näin 

voisi yhtiön strategian ja tarkastellun johtamisjärjestelmädokumentaation perusteella olettaa. 

 

Aiempi tutkimus osoittaa tietojohtamisen monia mahdollisuuksia hyödyttää 

organisaatioiden vastuullisuusjohtamista esimerkiksi tuottamalla vastuullisuustietoa, 

luomalla yhteistoimintaa, innovoimalla uutta, kerryttämällä organisaation kyvykkyyksiä, 

parantamalla hallintotapaa, päätöksentekoa ja riskienhallintaa sekä tarjoamalla teknologiaa 

(esim. Caiado et al. 2017; Durst & Zieba 2020; Evangelista & Durst 2015; Manab & Aziz 

2019; Robinson at el. 2006; Wu et al. 2019). Tietojohtaminen auttaa tuottamaan 

vastuullisuuden tarvitsemaa laadukasta ja kuranttia dataa, johon liittyviä odotuksia tulee yhä 

enenevässä määrin sidosryhmiltä, mutta myös lisääntymässä olevasta 

vastuullisuussääntelystä. Tietojohtamisen vastuullisuutta hyödyttävää vaikutusta 

kartoitettiin myös tämän tutkielman kyselyssä yhteensä seitsemällä väittämällä, jotka oli 

muokattu tietojohtamisen nykytilan arvioinnissa käytetyistä Hussingin et al. (2017) 

väittämistä. Kaikissa näissä väittämissä vastaajien keskiarvot olivat välillä 3,8-4,1 ja ne 

kertovat kyselyyn vastanneiden fingridiläisten kokevan, että tietoperustaisella 

rekrytoimisella ja palkitsemisella sekä IT:n hyödyntämisellä tiedon etsimisessä ja 

päätöksenteon parantamisessa voitaisiin edistää yhtiön liiketoiminnan vastuullisuutta. Yhtä 

lailla tiedon ja osaamisen strategisen johtamisen sekä parhaiden käytäntöjen ja 

oppimiskokemusten järjestelmällisen hyödyntämisen koettiin hyödyttävän Fingridin 

vastuullisuutta. Havainnot kertovat tietojohtamisen vastuullisuutta tukevasta vaikutuksesta, 

mutta ne saavat myös pohtimaan, voitaisiinko tietojohtamista edistää vastuullisuuden avulla 

myös epäsuorasti eli motivoimalla ihmisiä tietomyönteisyyteen sen vastuullisuutta 

hyödyttävien vaikutusten avulla, erityisesti kun muistetaan vastuullisuuden kehittämisen 

kiinnostavan fingridiläisiä. Aiemmin Bavik et al. (2018, 328) ovat yhdistäneet eettistä 
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johtajuutta työntekijöiden motivoimiseksi tiedon jakamiseen ja Flammer ja Luo (2017, 179) 

ovat käsitelleet vastuullisuutta työntekijöiden motivoimisessa henkilöstöjohtamisessa. 

 

Fingridin dokumentaatio kertoo organisaation kulttuurin olevan vahvasti arvojohdettu ja 

vastuullisuuden sisältyvän yhtiön arvoihin sekä yhtiötason strategisiin valintoihin. 

Kyselytuloksissa ei ilmennytkään yleistä eroa vastuullisuuden tietojohtamiseen 

kannustavassa kokemuksessa vertailtaessa enintään neljä vuotta tai vähintään viisi vuotta 

yhtiössä työskennelleitä. Poikkeuksen muodosti vastaajaryhmien merkitsevä näkemysero 

siinä, auttaako vastuullisuus näkemään epäonnistumisia työssä oppimisen mahdollisuuksina. 

Tällaista vastuullisuuden virheiden hyväksymiseen kannustavaa vaikutusta koki lähes kolme 

neljästä enintään neljä vuotta Fingridissä työskennelleestä, mutta vain noin puolet vähintään 

viisi vuotta yhtiössä olleista. Edistyksellinen ja strateginen vastuullisuustyö, jota muun 

muassa Benn et al. (2018) ja Rasche et al. (2017) kuvasivat, ei tyydy lainsäädännön 

noudattamiseen ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen, vaan kurkottaa eettisyyden 

avulla vapaaehtoisesti ja innovatiivisesti korkeammalle ja laajemmalle. Hyvän hallinnon 

lisäksi tavoitellaan ihmisille ja luonnolle kestävää kehitystä myös organisaation 

ulkopuolisessa ympäristössä. Maon et al. (2009, 72, 85) kuvasivat vastuullisuustyötä 

muutosprosessina, jossa yhtenä kriittisenä tekijänä olisi virheiden hyväksyminen 

oppimismahdollisuuksina. 

 

Nyt Fingridissä alle neljä vuotta työskennelleiden voitaisiin ajatella kokevan vastuullisuutta 

edellä kuvatulla edistyksellisen vastuullisuusjohtamisen tavalla eli kokeilun ja virheiden 

hyväksymisen kautta organisaation oppimiseen, innovointiin ja kestävän kehityksen 

haasteiden ratkomiseen kannustavana. Sen sijaan yhtiössä vähintään viisi vuotta 

työskennelleiden merkitsevästi erilainen kokemus viittaa siihen, että heille Fingridin 

toimintatapoihin ja kulttuuriin sisältyvässä vastuullisuudessa voisi korostua muita enemmän 

kontrollointi ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen. Kenties yhtiön 

vastuullisuusjohtaminen ei välttämättä näyttäytyisikään yhtiössä pitempään työskennelleille 

yhtä eettisenä ja innovatiiviseen kokeiluun kannustavana. Fingridissä vastuullisuuden 

johtaminen on yhdistetty vaatimustenmukaisuuteen, minkä sinänsä pitäisi olla vahvuus. 

Hallintotavan ja hallintojärjestelmän keskeisen merkityksen vastuullisuudelle tuo esille 

esimerkiksi SFS-ISO 26000 yhteiskuntavastuuopas (SFS-ISO 26000 2010). 
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7.3 Teoreettinen kontribuutio 

 

Kokonaisuutena tämä tutkielma koostaa tietojohtamisen ja vastuullisuusjohtamisen monet 

yhtymäkohdat sekä paikkaa aiempia Martinsin et al. (2019) osoittamia tutkimusaukkoja. 

Tutkielma vahvistaa aiempia näkemyksiä tietojohtamisen ja vastuullisuuden 

kaksisuuntaisesta, molempia hyödyttävästä ja jopa synergisestä vaikutuksesta (Gangi et al. 

2019; Guadamillas-Gómez & Donate-Manzanares 2011; Lapiņa et al. 2014; Lopes et al. 

2017). Lisäksi tutkielma osoittaa vastuullisuusjohtamisen monia suoria ja epäsuoria 

mahdollisuuksia organisaatioiden tietojohtamisen kannustajana. Vastuullisuustyö 

kulminoituu läpinäkyväksi ja luottamusta kasvattavaksi yhteiseksi toiminnaksi 

sidosryhmien kanssa, ja monet vastuullisuusjohtamisen keinot tavoittelevat ja tuottavat 

samaa, mitä Hussingin et al. (2017) kuvaamilla tietojohtamiskäytännöillä haetaan. 

Vastuullisuus voisi vaikuttaa myös epäsuorasti auttamalla ymmärtämään tietojohtamisen 

tärkeyttä kohdeorganisaatiolle ja kestävälle tulevaisuudelle, mikä voisi motivoida ihmisiä 

tietojohtamiseen. Ajatus on yhdenmukainen aiempiin näkemyksiin vastuullisuudesta 

tietojohtamisen insentiivinä (Gangi et al. 2019, 126) sekä vastuullisuuden ja eettisen 

johtajuuden mahdollisuuksista motivoida tiedon jakamista (Bavik et al. 2018). 

Vastuullisuutta ja tietojohtamista yhdistäisi Gangin et al. (2019) mukaan myös hiljainen 

tieto, ja vastuullisuustyö voisikin olla hiljaisen tiedon jakamisen tärkeä tukija vaikuttaessaan 

myönteisesti organisaation kulttuuriin ja luottamukseen. Tämän tutkielman teoriaosuus toi 

esille vastuullisuusjohtamiskäytännöille ominaisen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden 

kannustava vaikutus tiedon avoimeen jakamiseen, tasa-arvoiseen keskusteluun sekä 

sidosryhmäkommunikointiin ilmeni myös kyselytutkimuksen vastauksissa. 

 

Tiedon ja tietojohtamisen tarkasteleminen organisaatioissa vastuullisuuden näkökulmasta jo 

ennestään tuttujen ympäristöasioiden, sosiaalisen kestävyyden, hallintotavan ja taloudellisen 

kannattavuuden rinnalla vaikuttaa tutkielman nojalla perustellulta ja tärkeältä. 

Vastuullisuusjohtamisella olisi osaltaan mahdollisuuksia auttaa ymmärtämään ja 

toteuttamaan joskus vaikeaselkoiseksikin koettua tietojohtamista koko organisaatiossa sekä 

innostaa henkilöstöä tietojohtamisesta kestävän kehityksen tavoittelun kautta. Kun tieto on 

selkeästi mukana organisaation vastuullisuustyössä, jonka tiedetään rakentavan luottamusta 

sekä vahvistavan yhteyttä sidosryhmiin (esim. Du et al. 2010, 17; Gangi et al. 2019, 126), 

edistyisi myös tietoon liittyvä yhteistoiminta sidosryhmien kanssa entisestään. 
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Vastuullisuusjohtaminen vaikuttaisi kannustavan tiedon liikkumista ja tuottamista sitä 

vahvemmin, mitä strategisempaa, edistyksellisempää ja eettisempää organisaation 

vastuullisuustyö on. Samaa tarvetta vastuullisuusajattelun laajentamiseksi ja ulottamiseksi 

tietoon liittyviin asioihin on tunnistettavissa myös Durstin ja Zieban (2020, 2) tuoreessa 

artikkelissa tietoriskien keskeisestä vaikutuksesta organisaatioiden vastuullisuudelle. 

Aiempiin tutkimuksiin viitaten he arvioivat tietojohtamisen osa-alueineen olevan 

organisaatioiden vastuullisuudessa jopa ratkaisevaa. Tämä tutkielma kuitenkin jatkaa, että 

ymmärryksen tiedon ja vastuullisuuden yhtymäkohdista ei tulisi organisaatioissa rajoittua 

tiedon suojaamisen ja turvaamisen kaltaisten heikkouksien ja uhkien hallintaan, vaan yhteys 

tulisi käsittää yhtä lailla vahvuutena ja mahdollisuutena laajempaa hyötyä tuottavalle 

tietoperustaiselle yhteistyölle sidosryhmien kanssa. 

 

Tutkielman perusteella vastuullisuusjohtamista voitaisiin harkita yhdeksi tietojohtamisen 

käytännöksi Hussingin et el. (2017) aiemmin kokoamaan. Johtopäätös on yhdenmukainen 

Flammerin ja Kacperczykin (2019, 1263) aiemmin tiedon suojaamisen yhteydessä 

esittämään näkemykseen, jonka mukaan yrityksen sosiaalisesti vastuulliset toimintatavat 

olisivat rahallisesta kannustamisesta riippumaton tietotyöntekijöiden johtamiskäytäntö. 

Vastuullisuusjohtaminen voisi kenties olla mainittuna myös tietojohtamisen standardissa, 

kun tuodaan esille synergisen ja johtamisjärjestelmiä kehittävän vaikutuksen saavuttamista 

yhdistettäessä tietojohtamista tiettyihin muihin aloihin (ISO 30401 2018, 17). 

 

7.4 Tulosten käytännön hyödynnettävyys ja suositukset 

 

Tietojohtaminen kietoutuu monessa kohdin toivotulla tavalla kohdeorganisaatio Fingridin 

johtamisjärjestelmän keskeisiin dokumentteihin. Tietojohtamisen käytännön toteutuksessa 

onnistuminen tiedetään yleisesti kuitenkin haasteelliseksi. Fingrid ei ole tässä suhteessa 

poikkeus, eikä kaikki yhtiön johdon tietojohtamisellaan tavoittelema tule kyselyn perusteella 

täysin ymmärretyksi ja toteutetuksi, vaikka asiat sinänsä löytyisivätkin jopa useampaan 

kertaan dokumentoituna. Kehittämistarpeesta kertoo myös esimiesten näkemyksen 

järjestelmällinen eriäminen muista vastaajista – paikoin huomattavastikin.  

 

Tietojohtaminen tuntuisi kohdeorganisaatiossa tarvitsevan niin sanotusti lisää 

ymmärrettävää puhetta kentälle. Vastuullisuusjohtaminen voisikin tarjota työkaluja 
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tietojohtamisen ymmärtämiseen ja sisällyttämiseen koko yhtiön toimintaan, mutta 

mahdollisesti myös uutta lisäarvoa tuottavaan tietoperustaiseen sidosryhmäyhteistyöhön. 

Kun tieto ja tietojohtaminen otetaan tarkasteltavaksi organisaation vastuullisuustyön 

näkökulmasta, yksi työkaluista on olennaisuusanalyysi, joka räätälöi aihetta 

kohdeorganisaation näköiseksi ja samalla auttaa sen juurruttamisessa toimintaan. Tällöin 

analysoidaan yhtiön konkreettisia tietoon ja tietojohtamisen liittyviä vaikutuksia. 

Huomioitavaksi tulevat myös tavat, joilla yhtiö vaikuttaa tiedon kautta sidosryhmiinsä ja 

koko yhteiskuntaan sekä se, mitä yhtiön sidosryhmät siltä tiedon suhteen odottavat.  

Käytännössä tämä on yhteistä järkeilyä siitä, mikä tiedossa ja tietojohtamisessa on yhtiön 

liiketoiminnalle, henkilöstölle ja muille sidosryhmille tärkeää ja lukeutuuko tästä jotain 

johdettavaksi yhtiölle olennaisimpina asioina. Näin voisi Fingridin kaltaisessa 

yhteiskunnallisesti merkittävässä ja tietointensiivisessä asiantuntijaorganisaatiossa olettaa. 

Näille olennaisimmille asioille edistyksellinen vastuullisuusjohtaminen lähtee 

järjestelmällisesti asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja seurantaa, josta myös 

raportoidaan läpinäkyvästi. Vastuullisuusraportointikehysten vaatimukset 

johtamiskäytäntöjen ja vastuiden kuvaamisesta voivat tuntua paperinmakuisilta, mutta 

toisaalta johtamisen näkökulmasta ne muistuttavat järjestelmällisesti työstämistä tai 

vähintään selkeyttämistä vaativista asioista. Vapaamuotoisemmasta 

vastuullisuusviestinnästä tutut työntekijäkohtaiset tarinat ja kokemukset sekä 

muutosagenttius (esim. Asif et al. 2017, 14; Cramer et al. 2006, 387; Maon et al. 2009, 81) 

voisivat toimia tietojohtamisessakin. 

 

Tieto, vastuullisuus ja kulttuuri voidaan kaikki ymmärtää aineettomaksi tietopääomaksi, 

jonka avulla organisaatiot voivat luoda arvoa tai jopa hetkessä menettää sitä. Siksi niiden 

johtamisen tärkeys on kirkastunut liike-elämälle ja erityisesti Fingridin kaltaisille 

tietointensiivisille asiantuntijaorganisaatioille. Tieto ja nimenomaan ihmisillä oleva 

hiljainen tieto halutaan saada liikkumaan ja hyödyttämään liiketoimintaa mutta myös 

sidosryhmiä ja kestävää tulevaisuutta. Tieto ja vastuullisuus eivät kuitenkaan ole helppoja 

johdettavia, ja molempien onnistunut toteutus vaikuttaa lähtevän uudenlaisesta 

johtajuudesta, kulttuurista ja ihmisten vapaaehtoisesta innostumisesta toimimaan. Tässä 

ymmärrys tiedon ja vastuullisuuden toisiaan tukevasta johtamisesta ja kulttuurista voikin 

osoittautua organisaatioille hyvin arvokkaaksi. Vastuullisuustyön merkityksen 

tietojohtamisen kannustajana arvioisi jopa korostuneen, kun asiantuntijatyötä tehdään 



98 

 

COVID-19-pandemian myötä yhä useammin etätyönä verkon yli ja samaan aikaan 

johtamisessa haetaan tasapainoa asiantuntijoiden voimaannuttavassa vapauttamisessa ja 

kontrolloivammassa vastuuttamisessa. Myös Fingridin oman työn toimitusjohtajuuteen 

sisältyvä itseohjautuva työskentely yhteisen tavoitteen eteen edellyttää onnistunutta 

tietojohtamista, jotta tieto ja osaaminen liikkuvat organisaation kannalta sujuvasti ja 

tuottavat tehokkaasti. Edelläkävijyyteen ei kuulu siiloutuminen, eikä myöskään se, että kaksi 

asiantuntijaa tekisi samaa työtä toisistaan tietämättä. Myös hiljaisen tiedon täytyy liikkua 

oman työn toimitusjohtajien keskuudessa ja kokemuksen on siirryttävä vielä 

kokemattomille. Vastuullisuusjohtamisen läpinäkyvyyttä, osallistamista ja eettisyyttä 

tavoittelevien käytäntöjen myönteinen, luottamusta herättävä vaikutus ihmisten asenteisiin 

ja toimimiseen tiedon kanssa voi olla tässä onnistumisessa ratkaisevan tärkeää.  

 

Tutkielman tuloksista voidaan tiivistää seuraavat käytännön ehdotukset: 

• Tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen: Kokonaiskuva Fingridin tiedon ja 

osaamisen johtamisstrategiasta suositellaan arvioitavaksi. Useita tietoon liittyviä 

asioita on mukana, kun strategiatyötä tehdään neljässä eri näkökulmassa. Nouseeko 

yhtiötason strategiaan ja edelleen varsinaiseen toimintaan yhtenäinen kokonaisuus, 

joka vastaa strategiamateriaalissakin hyvin kuvattuihin toimintaympäristön 

historiallisen suuriin muutoksiin? Onko kokonaisuus edelläkävijyyden tavoittelua 

ajatellen riittävä ja kattava, huomioiden sekä teknologian että ihmiset? 

• Tiedon ja osaamisen strategian viestintä henkilöstölle: Fingridin tiedon ja osaamisen 

strategia ja johtamisvastuut eivät ole nykyisin kirkastuneet kaikille esimiesasemasta 

riippumatta. Tietojohtaminen on vastuullisuuden lailla monitahoinen käsite ja aihe, 

joka ei rajaudu yhteen näkökulmaan tai prosessiin. Se tarvitsee ensiksi konkreettisen 

organisaatiokohtaisen analysoinnin ja toiseksi yleistajuisen viestinnän, jotta kaikki 

organisaatiossa saadaan mukaan toteutukseen. Tämän lisäksi tietojohtamista 

voitaisiin harkita nostettavaksi yhtiötason vuoden kehitysteemaksi, jotta lisättäisiin 

koko organisaation ymmärrystä yhtiön tiedon ja osaamisen strategiasta ja vastuista 

sekä erityisesti opittaisiin ja ideoitaisiin yhdessä tietojohtamisen käytännön 

toteuttamistapoja erilaisissa toimenkuvissa. 

• Esimiestyö: Esimiehet voivat monin tavoin vaikuttaa tietojohtamisen toteutumiseen 

yhtiössä. Fingridin esimiestyössä on syytä varmistaa esimiesten riittävä ymmärrys 

heidän tärkeästä kaksijakoisesta vaikuttamisestaan sekä tietojohtamisen 
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kannustajana mutta myös sen omakohtaisena toteuttajana. Miten esimiehet voisivat 

esimerkiksi selkeästi kannustaa asiantuntijoita nykyisen tiedon kyseenalaistamiseen? 

• Oppimiskäytännöt: Vaikuttaisi perustellulta selvittää lisää mentoroinnin 

mahdollisuuksia yhtiön tyypillisesti pitkissä työsuhteissa kertyvän tiedon ja 

osaamisen siirtämisessä, jotta yhtiöstä ei karkaisi arvokasta pääomaa eläköityjien tai 

työpaikanvaihtajien mukana. Lisäksi henkilöstöä voitaisiin haastaa jakamaan hyvät 

tapansa kerätä ja hyödyntää parhaita käytäntöjä ja oppimiskokemuksia. 

• Tietoperustainen suoriutumisen arviointi ja palkitseminen: Ymmärrystä yhtiön 

nykykäytännöistä tietoperustaisessa palkitsemisessa ja osana suoriutumisen 

arviointia kannattaa lisätä. Toiseksi suositellaan, että arvioidaan yhtiön nykyisen 

käytännön toimivuuden tehokkuus sekä mahdollisuudet terävöittää ja suoraviivaistaa 

tiedon asemaa suoriutumisen ja palkitsemisen perusteena, huomioiden tiedon 

jakamisen lisäksi uuden tiedon luomista sekä tiedon hyödyntämistä. Esimerkkejä 

voidaan hakea muista tietointensiivisistä organisaatioista, mikä osaltaan auttaa 

arvioimaan sitä, onko Fingridin nykykäytäntö edelläkävijyyttä tavoiteltaessa riittävä 

ja yhtiön strategian mukainen.  

• Vastuullisuusjohtaminen: Fingridissä suositellaan otettavan keskusteltavaksi 

vastuullisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen yhteydet sekä varmistettavan 

yhteistä ymmärrystä siitä, mitä eettisyydellä vastuullisessa liiketoiminnassa ja 

yrityskulttuurissa tarkoitetaankaan. Tässä yhteydessä suositellaan keskusteltavaksi 

myös johdon, esimiesten ja henkilöstön virheitä koskevista käsityksistä nimenomaan 

oppimisen mahdollisuuksina. Miten hyväksyvästi yhtiön nykyisen vastuullisuus- ja 

henkilöstöjohtamisen koetaan tukevan ja kannustavan kokeilulle, innovoinnille ja 

kestävälle tulevaisuudelle arvokasta kokemusta virheistä osana oppimispolkua? 

• Tietojohtaminen osana vastuullisuustyötä ja -johtamista: Tietoa ja tietojohtamista 

suositellaan tarkasteltavan nykyistä selkeämmin Fingridin vastuullisuusjohtamisen 

näkökulmasta. Yhtiössä kannattaa tarkastella analyyttisesti esimerkiksi 

olennaisuusanalyysin tapaisella lähestymistavalla, mistä kaikista asioista Fingridin 

tietojohtamisessa on kyse, mitkä ovat näiden asioiden todelliset vaikutukset eri osa-

alueilla ja kuinka yhtiö tiedon kautta vaikuttaa eri sidosryhmiinsä. Tiedon 

suojaamisen ja turvaamisen tapaisten uhkien lisäksi tulisi tarkastella Fingridin 

mahdollisuuksia omaa organisaatiota laajempaa hyötyä tuottavassa 

tietoperustaisessa yhteistyössä, mikä lisää entisestään Fingridin vastuullisuutta 
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toimijana. Tiedon voisi olettaa lukeutuvan Fingridin kaltaisissa yhtiöissä 

olennaisimpien asioiden joukkoon, joita vastuullisuusjohtamisen läpinäkyvillä, 

osallistavilla ja luottamusta rakentavilla käytännöillä voidaan osaltaan edistää.  

• Kulttuuri ja fingridiläiset oman työnsä toimitusjohtajina: Fingridin johtamisessa ja 

kulttuurissa olevia vastuullisuuden ja tiedon yhtymäkohtia suositetaan edelleen 

vahvistettavan. Yhtiössä kannattaa kuitenkin pohtia mahdollisuuksia selkeyttää ja 

toisaalta yksinkertaistaa tietojohtamiseen liittyvää ohjeistus- ja 

johtamisjärjestelmädokumentaatiota, jotta se parhaiten tukisi asiantuntijoita 

toimintatapojen omaksumisessa. Yksilöiden ymmärrys yhtiön johdon heihin 

kohdistamista tietojohtamisen odotuksista on tarpeen varmistaa, kun Fingridin 

uudistuvaa kulttuuria ja fingridiläisyyden periaatteita viedään käytäntöön. 

Itseohjautuvuutta tavoitteleva asiantuntijatyö voi osoittautua organisaatioille 

kalliiksi, jos oman työnsä toimitusjohtajat eivät sisäistäisikään tietojohtamisen 

ajatusta ja toimisi yhdessä yhteisen tavoitteen eteen, vaan tietoa ja kokemusta jäisi 

siirtymättä. Yksilöiden motivoimisessa tietomyönteisyyteen voitaisiin kokeilla 

hyödyntää myös tiedon ja vastuullisuuden yhtymäkohtien avaamista asiantuntijoille. 

• Tiedon ja vastuullisuuden toisiaan tukeva johtaminen organisaatioissa: ymmärryksen 

lisäämistä tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhtymäkohdista sekä niiden 

johtamiskeinojen toisiaan tukevista ja jopa synergisistä mahdollisuuksista voi 

suosittaa kaikille organisaatioille. Vastuullisuuden, luottamuksen ja tiedon sekä 

erityisesti organisaatioille arvokkaan ihmisten hiljaisen tiedon liikkumisen merkitys 

korostuu, kun tietotyötä tehdään nykyisin yhä enemmän verkon yli. Siksi 

työelämässä tarvitaan uudenlaista johtajuutta, kulttuuria ja ihmisten vapaaehtoista 

innostumista. Tämän tavoittelussa vastuullisuusjohtamisen ja tietojohtamisen 

yhtymäkohtien ja synergiahyötyjen ymmärrys voi ratkaista edelläkävijyyttä. 

 

7.5 Tutkimuksen rajoitukset ja ehdotukset jatkotutkimukselle 

 

Vastuullisuudelle löytyy kymmeniä määritelmiä (ks. esim. Dahlsrud 2006, 4). Tässä 

tutkielmassa fokus ei ollut vastuullisuuden käsitteiden tutkimisessa, vaan konkreettisissa ja 

organisaatioiden kontrolloitavissa olevissa johtamiskäytännöissä. Tarkoituksena oli 

ymmärtää vastuullisuusjohtamista ja sen yhteyksiä sekä vaikutusmahdollisuuksia 

organisaatioiden tietoon, tietojohtamiseen ja tietomyönteiseen kulttuuriin. Siksi tutkielmassa 
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käytettiin selkeyden vuoksi vastuullisuuden käsitettä, jonka määriteltiin huomioivan ihmisiä, 

ympäristöasioita, hallintotapaa, taloutta ja eettisyyttä. Tästä samasta syystä myös aiempaan 

tutkimustietoon viitattaessa nähtiin perustelluksi puhua pääsääntöisesti vastuullisuudesta, 

vaikka alkuperäisissä lähteissä käsitteenä olisikin ollut yritysvastuu tai jokin muu 

vastuullisuuden käsite. Käsitteiden rikkauden lisäksi vastuullisuusjohtamisen käytäntöjä on 

listattu ja ryhmitelty monin tavoin, mutta niissä toistuu samoja peruselementtejä.  

 

Empiirisen tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä tiedostaa, että kyselytutkimus oli 

kohdistettu kohdeorganisaation kaikille työntekijöille, eikä vain tietojohtamisen 

erityisasiantuntijuutta omaaville ja mahdollisesti myös organisaatiohierarkiassa ylempänä 

työskenteleville (kuten Hussinki et al. 2017, 1603), mikä on tyypillisempi lähestymistapa 

vastaavissa tutkimuksissa. Kyselyn kohdejoukko edusti kuitenkin tietointensiivistä 

asiantuntijaorganisaatiota ja kokemuksestaan kertoneet vastaajat olivat nimenomaan niitä 

henkilöitä, joiden halutaan osaavan toteuttaa tietojohtamista luontevana osana omaa työtään. 

Kyselyssä ei myöskään käytetty terminologiaa, joka olisi edellyttänyt erityisosaamista.  

 

Empiirinen kyselytutkimus analysoi vain yhtä organisaatiota ja tapaustutkimukseen liittyy 

aina pohdinta tulosten yleistettävyydestä. Tämän tapaustutkimuksen empirian ja siihen 

liittyvän teorian vuoropuhelun voinee kuitenkin ajatella askeltavan kohti yleistämistä 

Metsämuurosen (2006, 212) tavoin ja hyödyttävän kohdeorganisaation lisäksi muitakin 

tietointensiivisiä asiantuntijaorganisaatioita. 

 

Eksploratiivisella otteellaan tutkielma valottaa tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä ja 

palvelee jatkotutkimusta avaamalla uusia fokusoidumpia tutkimusmahdollisuuksia. 

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan sijaan jatkossa voitaisiin sukeltaa syvemmälle 

yksittäisiin johtamiskäytäntöihin tai vaikutuksiin, kuten esimerkiksi luottamukseen. Nyt 

kyseessä oli tiettyyn ajankohtaan kohdistunut poikittaistutkimus (Hirsjärvi et al. 2009, 178), 

joten seuranta pitkittäistutkimuksella toisi lisäarvoa kohdeorganisaation tietojohtamiselle. 

Lisäksi voitaisiin selvittää lisää sitä, miten tässä kontekstissa syntyneet johtopäätökset 

pätevät eri kokoisessa organisaatiossa tai toimialalla. COVID-19-pandemian myötä 

uudenlaisen johtajuuden toteuttamisen tarve on työelämässä entisestään korostunut. 

Tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhdistäminen toisiaan tukevalla tavalla vaikuttaisi 

olevan juuri tällaista ja yhä lisää tutkimusta kaipaavaa uudenlaista johtajuutta. 
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Liite 1. Kyselyssä käytetyt tietojohtamisen väittämät, keskiarvot (ka.) ja keskihajonnat (sd). 

Tietojohtamisen käytäntö Väittämä ka. sd 

Esimiestyö Fingridissä (summamuuttuja) 3,9 0,3 

 Esimiehet kannustavat jakamaan tietoa työpaikalla 4,2 0,7 

 Esimiehet kannustavat kyseenalaistamaan olemassa olevaa tietoa 3,4 0,9 

 Esimiehet sallivat epäonnistumiset työssä ja näkevät ne oppimisen mahdollisuuksina 4,0 0,8 
 Esimiehet ottavat huomioon ja arvostavat työntekijöiden ideoita ja näkemyksiä 4,2 0,8 

 Esimiehet kannustavat tasa-arvoista keskustelua työpaikalla 4,0 0,8 

 Esimiehet jakavat tietoa avoimesti ja tasapuolisesti 4,0 0,8 
 Esimiehet päivittävät omaa tietämystään jatkuvasti 3,8 0,8 

Tiedon strateginen 

johtaminen  

 
(summamuuttuja) 

 

3,4 

 

0,4 

 Yhtiömme strategiaa suunnitellaan ja päivitetään tiedon ja osaamisen pohjalta 3,9 0,9 

 Yhtiömme strategiassa otetaan huomioon yhtiömme tiedon ja osaamisen kehittäminen 3,7 0,8 
 Yhtiömme strategista osaamista verrataan systemaattisesti kilpailijoihin  3,3 1,0 

 Tiedon ja osaamisen johtamisstrategiaamme viestitään henkilöstölle selkeästi ja 

kattavasti 

3,2 1,0 

 Yhtiössämme on määritelty selkeästi kuka vastaa tiedon strategiseen johtamiseen 

liittyvistä asioista 

2,9 1,0 

Tiedon suojaaminen  (summamuuttuja) 3,6 0,4 

 Yhtiömme strategista osaamista pyritään suojaamaan niiltä sidosryhmiltä, joiden käsiin 

sen ei haluta päätyvän 

3,6 1,0 

 Yhtiömme käyttää tarvittaessa patentteja, sopimuksia, lainsäädäntöä ja muita virallisia 

keinoja suojatakseen strategista osaamistaan 

3,2 1,0 

 Yhtiömme käyttää tarvittaessa salassapitoa, henkilöstön ohjeistamista ja muita 
epävirallisia keinoja suojatakseen strategista osaamistaan 

3,9 1,0 

Oppimiskäytännöt  (summamuuttuja) 3,3 0,3 

 Yhtiömme siirtää tietoa kokeneilta työntekijöiltä kokemattomille, esimerkiksi 

mentoroinnin, oppisopimuskoulutuksen tai perehdyttämisen avulla 

3,6 1,0 

 Yhtiössämme kerätään järjestelmällisesti parhaita käytäntöjä ja oppimiskokemuksia 3,2 0,9 
 Yhtiössämme hyödynnetään järjestelmällisesti parhaita käytäntöjä ja oppimiskokemuksia 3,1 0,8 

IT-käytännöt  (summamuuttuja) 3,8 0,2 

 Yhtiömme hyödyntää informaatioteknologiaa mahdollistaakseen tehokkaan tiedon 

etsimisen ja löytämisen 

3,7 0,9 

 Yhtiömme hyödyntää informaatioteknologiaa koko organisaation kattavassa sisäisessä 
kommunikaatiossa 

4,1 0,7 

 Yhtiömme hyödyntää informaatioteknologiaa ulkoisten sidosryhmien kanssa 

kommunikoidessa 

3,9 0,7 

 Yhtiömme hyödyntää informaatioteknologiaa tiedon analysoinnissa parantaakseen 

päätöksentekoa 

3,6 0,9 

 Yhtiömme hyödyntää informaatioteknologiaa kerätäkseen liiketoimintatietoa liittyen 
esim. kilpailijoihin, asiakkaisiin ja toimintaympäristöönsä 

3,5 0,8 

Työnteon suunnittelu  (summamuuttuja) 4,1 0,2 

 Yhtiömme työntekijöille annetaan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon yhtiössä 3,9 0,9 

 Yhtiömme työtehtävät määritellään niin, että itsenäinen päätöksenteko on mahdollista 3,9 0,8 

 Mahdollistamme epämuodollisen vuorovaikutuksen yhtiömme eri jäsenten välillä 4,1 0,8 
 Yhtiössämme järjestetään tarpeen mukaan kasvokkaisia palavereja 4,5 0,7 

 Käytämme tarvittaessa työryhmiä, joiden jäsenillä on osaamista ja asiantuntemusta 

erilaisilta aloilta  

4,3 0,8 

 Yhtiömme hyödyntää tarpeen mukaan erilaisia asiantuntijayhteisöjä 4,0 0,8 

Rekrytointi  (summamuuttuja) 4,1 0,1 

 Rekrytoinnissa kiinnitämme erityistä huomiota tehtävään sopivaan asiantuntemukseen  4,1 0,8 

 Rekrytoinnissa kiinnitämme erityistä huomiota oppimis- ja kehittymiskykyyn 3,9 0,8 

 Rekrytoinnissa arvioidaan kykyä tehdä yhteistyötä ja toimia erilaisissa verkostoissa 4,1 0,8 

Koulutus ja kehittäminen  (summamuuttuja) 4,1 0,1 

 Fingridissä henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamistaan 4,3 0,8 

 Fingridissä tarjotaan koulutusta, joista henkilöstö saa ajan tasalla olevaa tietoa 4,1 0,8 

 Fingridissä työntekijöillä on mahdollisuus henkilökohtaisesti räätälöityyn osaamisen 
kehittämiseen 

4,1 0,9 

 Fingridissä työntekijöiden kanssa keskustellaan säännöllisesti heidän osaamisensa 

kehitystarpeista 

4,1 1,0 

Suoriutumisen arviointi  (summamuuttuja) 3,4 0,3 

 Tiedon jakaminen on yksi työstä suoriutumisen arviointikriteereistä Fingridissä 3,7 1,1 
 Uuden tiedon luominen on yksi työstä suoriutumisen arviointikriteereistä Fingridissä 3,2 1,0 

 Muilta hankitun tiedon hyödyntäminen omassa työssä on yksi työstä suoriutumisen 

arviointikriteereistä Fingridissä 

3,2 1,0 

Palkitseminen (summamuuttuja) 3,1 0,1 

 Yhtiömme palkitsee henkilöstöään tiedon jakamisesta 3,0 1,1 
 Yhtiömme palkitsee henkilöstöään uuden tiedon luomisesta 3,2 1,0 

 Yhtiömme palkitsee henkilöstöään tiedon hyödyntämisestä  3,2 1,0 



Liite 2. Kyselyssä käytetyt tietojohtamisen ja vastuullisuuden yhteyttä kartoittavat väittämät, 

keskiarvot (ka.) ja keskihajonnat (sd). 

Väittämä ka. sd 

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua jakamaan tietoa työpaikalla avoimesti ja tasapuolisesti 4,2 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua kyseenalaistamaan olemassa olevaa tietoa 3,8 0,9 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa auttaa minua näkemään epäonnistumiset työssä oppimisen 

mahdollisuuksina 

3,6 0,9 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa ottamaan huomioon kaikkien työntekijöiden ideat 4,0 0,9 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua tasa-arvoiseen keskusteluun työpaikalla 4,2 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua päivittämään omaa tietämystäni jatkuvasti 4,0 0,8 

   

Tiedon ja osaamisen strateginen johtaminen edistää Fingridin liiketoiminnan vastuullisuutta 3,9 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua suojaamaan tietoa niiltä sidosryhmiltä, joiden käsiin 

sen ei haluta päätyvän 

4,4 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua siirtämään tietoani muille työpaikallani 4,1 0,8 

   

Parhaiden käytäntöjen ja oppimiskokemusten hyödyntäminen järjestelmällisesti edistää Fingridin 

liiketoiminnan vastuullisuutta 

4,1 0,7 

   

Informaatioteknologian hyödyntäminen tehokkaan tiedon etsimisessä edistää Fingridin liiketoiminnan 

vastuullisuutta 

3,8 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa kommunikoimaan sisäisesti yli yksikkö- ja toimintorajojen 4,0 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa kommunikoimaan ulkoisten sidosryhmien kanssa 4,1 0,8 

   

Informaatioteknologian hyödyntäminen päätöksenteon parantamiseksi edistää Fingridin liiketoiminnan 

vastuullisuutta 

3,9 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua osallistumaan päätöksentekoon yhtiössä 3,9 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua yhdistämään eri alojen osaamista ja asiantuntemusta 3,9 0,9 

   

Tehtävään sopivan asiantuntemuksen erityinen huomioiminen rekrytoinnissa edistää Fingridin 

liiketoiminnan vastuullisuutta 

4,1 0,8 

   

Oppimis- ja kehittymiskyvyn erityinen huomioiminen rekrytoinnissa edistää Fingridin liiketoiminnan 

vastuullisuutta 

4,0 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua kehittämään osaamistani 4,1 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa kannustaa minua keskustelemaan osaamisen kehitystarpeista 3,9 0,8 

   

Vastuullisuus Fingridin kulttuurissa auttaa minua ymmärtämään, että suoriutumisen arvioimisessa 

kiinnitetään huomiota tiedon jakamiseen, luomiseen tai hyödyntämiseen 

3,7 0,9 

   

Palkitseminen tiedon jakamisesta, luomisesta tai hyödyntämisestä edistää Fingridin liiketoiminnan 

vastuullisuutta 

3,8 0,9 

 


