
 

 

 

 

 

 

 

TIETOJOHTAMISKÄYTÄNTEET MENESTYVISSÄ PALVELUALAN PK-

YRITYKSISSÄ  

Mitkä tietojohtamiskäytänteet vaikuttavat palvelualan Pk-yritysten menestyksen kannalta 

keskeisimmiltä? 

 

 

 

 

LUT-yliopisto | LUT University 

Kauppatieteiden pro gradu -tutkielma 

2022  

Joona Turunen 

Tarkastajat:  Apulaisprofessori Anna-Maija Nisula 

                     Professori Kirsimarja Blomqvist 

                

 



2 
 

TIIVISTELMÄ 

LUT-yliopisto 

LUT-kauppakorkeakoulu 

Tietojohtaminen ja johtajuus 

 

Joona Turunen 

 

Tietojohtamiskäytänteet menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä  

 

Kauppatieteiden pro gradu -tutkielma 

130 sivua, 6 kuvaa, 17 taulukkoa ja 1 liite 

Tarkastajat: Apulaisprofessori Anna-Maija Nisula ja professori Kirsimarja Blomqvist 

 

Avainsanat: Tietojohtamiskäytänteet, Tietojohtamisen käytänteet, Tietojohtaminen, Pk-
yritykset, Tietojohtaminen Pk-yrityksissä, Pk-yritysten menestystekijät, yrityksen 
menestystekijät, palvelualan Pk-yritykset, Pk-yritys, Pk-yritykset, Tietojohtaminen 
Suomessa 
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niissä esiintyvistä tietojohtamiskäytänteistä. Tietojohtamiskäytänteisiin sisältyy laajasti 
erilaisia organisaationaalisia toimia sekä johtamistoimenpiteitä organisaation tietopääoman 
kehittämiseksi tiedostetusti ja järjestelmällisesti. Menestyvät Pk-yritykset ovat suuressa 
roolissa osana yhteiskuntaamme, joten Pk-yritysten menestyminen on hyvin tärkeä asia 
meidän kaikkien kannalta. Tietojohtamiskäytänteiden esiintyvyyttä palvelualan Pk-
yrityksissä ei ole aiemmin tutkittu, joten tämä tutkimus paikkaa havaittua tutkimusaukkoa. 

Tietojohtamisella ja tietojohtamiskäytänteillä on tunnistettu olevan vaikutus yrityksen 
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tietojohtamiskäytännettä ja selvitetty, missä määrin näitä kyseisiä tietojohtamiskäytänteitä 
tunnistetaan suomalaisista menestyvistä palvelualalla toimivista Pk-yrityksistä. Lisäksi tässä 
tutkimuksessa pyrittiin muodostamaan käsitys siitä, mitkä näistä tietojohtamiskäytänteistä 
ovat erityisen kriittisiä Pk-yritysten menestyksen kannalta. Tämän tutkimuksen 
tutkimustuloksissa ei tunnistettu tutkimukseen osallistuneista Pk-yrityksistä kaikkia niitä 
tietojohtamiskäytänteitä, joita aiemmassa kirjallisuudessa on ehdotettu.   

Tämä tutkielma on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin ja siinä on haastateltu 
suomalaisia palvelualalla menestyvien Pk-yritysten johtajia. Tutkielma täydentää 
akateemisen yleisön käytettävissä olevaa aineistoa Pk-yritysten tietojohtamiskäytänteistä 
sekä tarjoaa lukuisia mielenkiintoisia jatkotutkimusehdotuksia. Pk-yrityksille tämä tutkimus 
tarjoaa tärkeää tietoa siihen, että millaisia tietojohtamiskäytänteitä heidän olisi tärkeää 
aloittaa soveltamaan ja missä tärkeysjärjestyksessä. 
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This master's thesis increases our awareness of successful Finnish SMEs, and the knowledge 
management practices that exist in them. Knowledge management practices include a wide 
variety of organizational activities as well as management measures to develop an 
organization's knowledge capital consciously and systematically. The success of our society 
is highly dependent on the success of SMEs, so the success of SMEs is very important for 
all of us. The prevalence of information management practices in service sector SMEs has 
not been studied before. 

Knowledge management and knowledge management practices have been identified as 
having an impact on the success of a company. Based on previous research, ten knowledge 
management practices have been selected in this dissertation and it has been determined 
whether these knowledge management practices are identified from successful Finnish 
SMEs operating in the service sector. In addition, this study builds on the perception that 
which of these knowledge management practices are particularly important for the success 
of SMEs. In this study, not all the knowledge management practices suggested in the 
previous literature were identified for the participating SMEs. 

This master's thesis has been carried out using qualitative research methods and has 
interviewed Finnish managers of successful SMEs in the service sector. This master's thesis 
complements the literature available to the academic public on knowledge management 
practices in SMEs and provides interesting suggestions for further research. For SMEs, this 
study provides important information on what kind of knowledge management practices they 
should adopt and how it might be good to prioritize them. 
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1 Johdanto 
 

Suuren osan yhteiskunnastamme ja sen kukoistuksesta muodostavat joko suorasti tai 

epäsuorasti Pk-yritykset. Pk-yritysten menestys on tärkeää niin sosiaalisesti kuin 

taloudellisestikin muun muassa työllisyyden ja hyvinvoinnin suhteen (Omri et al. 2015). 

Monissa Euroopan maissa Pk-yritysten osuus bruttokansantuotteesta on jopa 56 prosenttia 

(Pletnev & Barkhatov, 2016), joten Pk-yritysten rooli osana taloutta ja yhteiskuntaa on 

huomattava. Luonnollisesti erityisen tärkeään rooliin nousevat menestyvät Pk-yritykset, 

jotka kykenevät työllistämään kasvavan määrän ihmisiä sekä tarjoamaan tuotteita ja 

palveluita vuodesta toiseen meidän jokaisen käytettäväksemme. Tietojohtamisella ja 

tietojohtamiskäytänteillä on mahdollista parantaa yrityksen menestymisen mahdollisuutta, 

sillä esimerkiksi Syedin et al. (2018) mukaan laadukas tietojohtaminen on yksi keskeinen 

kestävän kilpailukyvyn kulmakivi ja jopa avain organisaation menestykseen. Tämä tutkimus 

siis tavoittelee meille kaikille tärkeiden Pk-yritysten kehittymisen ja menestymisen 

todennäköisyyden kasvattamista tutkimalla tietojohtamisen merkitystä Pk-yritysten 

menestykselle. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä tällä hetkellä 

löytyvät tietojohtamiskäytänteet. Lisäksi luodaan katsaus siihen, että mitkä tunnistetuista 

tietojohtamiskäytänteistä vaikuttavat Pk-yritysten johtajien mukaan kaikista tärkeimmiltä 

siinä, että yritys saavuttaa niin sanottuja yritysten menestystekijöitä ja kykenee 

menestymään. Tiedon ja tietojohtamisen roolin voi olettaa kasvavan tulevaisuudessa, joten 

Pk-yritysten tietojohtamiskäytänteiden tilaan ja merkittävyyteen on syytä kiinnittää 

huomiota viimeistään nyt.  

 

Tämä laadullisin eli kvalitatiivisin tutkimusmetodein toteutettava tutkimus hyödyntää 

vahvasti aiempaa tutkimuskirjallisuutta siitä, mitä tietojohtamiskäytänteillä tarkoitetaan ja 

millaisia tietojohtamiskäytänteitä on tunnistettu. Tietojohtamiskäytänteistä on olemassa 

jonkin verran aiempaa tutkimusta, mutta mitään yhtä selkeää määritelmää 
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tietojohtamiskäytänteistä ei ole toistaiseksi muodostettu. Tämä tutkimus perustuu suuressa 

määrin Inkisen (2016a) ehdottamiin kymmeneen tietojohtamiskäytänteeseen. Inkisen 

(2016a) ehdotus tietojohtamiskäytänteistä pohjautuu kattavaan kirjallisuustutkimukseen, 

joten sitä voidaan pitää vankkana perustana myös tälle tutkimukselle. Aiemmassa 

tietojohtamista tai tietojohtamiskäytänteitä koskevassa kirjallisuudessa ei ole löytynyt 

tutkimusta, jossa muodostettaisiin käsitys menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä löytyvistä 

tietojohtamiskäytänteistä. Sen lisäksi, että tässä tutkimuksessa selvitetään menestyvistä 

palvelualan Pk-yrityksistä löytyvät tietojohtamiskäytänteet, niin tässä tutkimuksessa 

pyritään myös muodostamaan käsitys siitä, mitkä tunnistetuista tietojohtamiskäytänteistä 

ovat Pk-yritysten johtajien omien arvioiden mukaan kaikista tärkeimpiä sen kannalta, että 

yritys saavuttaa niin sanottuja yrityksen menestystekijöitä ja näin kasvattaa menestymisensä 

todennäköisyyttä. Yritysten menestystekijöiden määrittely perustuu tässä tutkimuksessa 

täysin aiempaan kirjallisuuteen, sillä kyseisestä aiheesta on saatavilla paljon laadukkaita 

tutkimuksia ja kirjallisuutta. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja tehdyt rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on täydentää akateemisen yleisön käytettävissä olevaa 

kirjallisuutta palvelualan Pk-yritysten tietojohtamiskäytänteistä sekä tarjota pohjaa muun 

muassa jatkotutkimusehdotusten avulla jatkotutkimuksille liittyen tietojohtamiskäytänteisiin 

Pk-yrityksissä. Pk-yrityksille ja niiden johdolle tämä tutkimus pyrkii tarjoamaan tärkeää 

tietoa siihen, että millaisia tietojohtamiskäytänteitä he voisivat alkaa soveltamaan ja 

millaisessa tärkeysjärjestyksessä tietojohtamiskäytänteiden harjoittamista kannattaa aloittaa 

harjoittamaan, jos resurssit (esimerkiksi aika, raha tai osaaminen) eivät riitä niiden 

yhtäaikaiseen ja laajamittaiseen käyttöönottoon. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä herättämään 

Pk-yritysten johtajissa kiinnostusta tietojohtamiskäytänteiden merkitykseen osana 

menestyvää yritysjohtamista. Tämä tutkimus pyrkii olemaan hyödyksi sekä akateemiselle 

maailmalle että yritysmaailmalle. 

 

Tässä Pro gradu -työssä tavoitteenani on selvittää, mitä tietojohtamiskäytänteitä 

suomalaisista menestyvistä palvelualojen Pk-yrityksistä voidaan tunnistaa  ja mitkä 
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tunnistetuista tietojohtamiskäytännöistä vaikuttavat olevan kaikista keskeisimpiä 

palvelualan Pk-yritysten menestykselle. Tämän Pro gradu -tutkielman tutkimuskysymykset 

jakautuvat pää- ja alatutkimuskysymyksiin seuraavasti. 

 

Päätutkimuskysymys: 

Mitkä tietojohtamiskäytänteet ovat palvelualan Pk-yrityksen menestyksen kannalta 
merkittävimmät? 

Alatutkimuskysymys #1: 

Mitä tietojohtamiskäytänteitä menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä löytyy? 

Alatutkimuskysymys #2: 

Mitkä ovat palvelualan Pk-yritysten menestystekijät? 

Alatutkimuskysymys #3: 

Mitä tunnistettuja tietojohtamiskäytänteitä palvelualalla menestyvien Pk-yritysten johtajat 
pitävät keskeisimpinä menestystekijöiden saavuttamisen kannalta? 

 

Päätutkimuskysymykseen ”Mitkä tietojohtamiskäytänteet ovat palvelualan Pk-yrityksen 

menestyksen kannalta merkittävimmät?” halutaan löytää vastaukseksi kolme 

tietojohtamiskäytännettä, jotka ovat kaikista merkittävimpiä sen kannalta, tuleeko 

palvelualan Pk-yrityksestä menestyvä vaiko ei.  

 

Päätutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaus alatutkimuskysymysten synteesin 

avulla. Ensimmäinen alatutkimuskysymys on ”Mitä tietojohtamiskäytänteitä menestyvistä 

palvelualan Pk-yrityksistä löytyy?”. Kysymyksellä pyritään löytämään mahdollisimman 

laaja joukko tietojohtamiskäytänteitä, jotka esiintyvät menestyvissä palvelualan Pk-

yrityksissä. Tämä tehdään siksi, että tunnistaaksemme kaikista tärkeimmät 

tietojohtamiskäytänteet vastauksena päätutkimuskysymykseen, meidän tulee käsittää, että 

mitä tietojohtamiskäytänteitä kyseisissä yrityksissä ylipäätään havaitaan. Aiemmassa 

tutkimuskirjallisuudessa ei tietojeni mukaan ole tutkimusta menestyvissä palvelualan Pk-

yrityksissä havaittavista tietojohtamiskäytänteistä, joten käsitys tästä täytyy muodostaa 

osana tätä tutkimusta. 
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Toinen alatutkimuskysymys ”Mitkä ovat palvelualan Pk-yritysten menestystekijät?” on 

tärkeä sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa oletetaan yritysten saavuttavan 

päätutkimuskysymyksen mukaisen ”menestyksen” aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 

tunnistettujen yritysten menestystekijöiden kautta. Nämä ovat siis sellaisia tekijöitä, joita 

harjoittamalla yritykset todennäköisemmin saavuttavat menestystä. Tällä 

tutkimuskysymyksellä pyritään siis etsimään vastaus siihen, mitkä tekijät tuovat yritykselle 

menestystä. Vastauksen löytäminen tähän on tärkeää siksi, että pyytääkseni haastateltavilta 

näkemystä kriittisimmistä tietojohtamiskäytännöistä menestystekijöiden saavuttamiseen, 

täytyy pysty ensiksi määrittelemään haastateltaville menestystekijät.  

 

Kolmas alatutkimuskysymys ”Mitä tunnistettuja tietojohtamiskäytänteitä palvelualalla 

menestyvien Pk-yritysten johtajat pitävät keskeisimpinä menestystekijöiden saavuttamisen 

kannalta?” pyrkii löytämään haastateltavien henkilöiden näkemyksen siitä, että mitkä 

tietojohtamiskäytänteet ovat tärkeimpiä, jos yritys haluaa saavuttaa menestystekijöitä (ja 

näiden kautta suurentaa menestyksen todennäköisyyttä). 

 

Olen rakentanut tämän työn teoreettisen viitekehyksen perustaen sen alan aiempaan 

kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Empiirisessä osiossa olen tutkinut tietojohtamiskäytänteiden 

esiintyvyyttä menestyvissä suomalaisissa palvelualan Pk-yrityksissä sekä sitä, että mitkä 

näistä havaituista tietojohtamiskäytänteistä vaikuttavat kaikista oleellisimmilta suomalaisten 

Pk-yritysten menestyksen taustalla kyseenomaisten yritysten johtajien tai yrittäjien 

näkökulmasta tarkasteltuna. Tässä työssä syvennytään tutkimaan tietojohtamiskäytänteiden 

(knowledge management practices, KMPs) esiintyvyyttä ja merkitystä suomalaisissa 

palvelualan Pk-yrityksissä.  

 

Tämän tutkimuksen tutkittavat kohdeyritykset on rajattu ”suomalaisiksi menestyviksi 

palvelualan Pk-yrityksiksi”. Seuraavaksi rajaus määritellään tarkemmin täsmentämällä, mitä 

”palvelualan Pk-yrityksellä” ja ”menestyvällä yrityksellä” tarkoitetaan tässä Pro gradu -

työssä. 
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Tutkittaessa Pk-yrityksiä on hyvä muistaa, että kyseiset yritykset voivat olla hyvin erilaisia 

keskenään. Kuten Pk-yrityksen määritelmästä tulee ilmi, jossain Pk-yrityksessä voi 

työskennellä kolme työntekijää samaan aikaan, kun taas toisessa Pk-yrityksessä työntekijöitä 

onkin yli 200. Tästä huolimatta Pk-yrityksiä on mahdollista tutkia yhtenä ryhmänä, sillä 

muun muassa Blackburnin (2014) mukaan on olemassa yhteisiä teemoja, jotka voivat 

mahdollisesti edistää Pk-yritysten menestymistä eri toimialoilla riippumatta siitä, minkä 

kokoinen yritys on. Tämä tuntuu hyvin luonnolliselta myös silloin, kun tarkastelee Pk-

yritysten menestystekijöitä (esim. laadukkaat asiakas- ja henkilöstösuhteet). Yleisesti ottaen 

ajatellaan niin, että sekä isojen että pienten yritysten on pidettävä hyvää huolta niin 

asiakkaista kuin henkilöstöstä, jotta he voivat menestyä pitkällä aikavälillä. 

 

Palvelualan yrityksiksi luetaan tässä Pro gradu -tutkielmassa ne yritykset, jotka tuottavat niin 

sanottuja aineettomia hyödykkeitä eli palveluja. Palveluelinkeinoja ovat esimerkiksi 

liikenne-, kauppa-, pankki- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistaminen sekä muut palvelut, 

kuten esimerkiksi rakennus-, siivous-, isännöintipalvelut ja niin edelleen. Täytyy huomata, 

että usein yritykset saattavat tarjota sekä aineettomia palveluja että aineellisia tuotteita. Näin 

voi olla esimerkiksi siivouspalveluyrityksen kohdalla, sillä se voi myydä siivouspalvelunsa 

lisäksi esimerkiksi roskapusseja ja käsipyyhepapereita asiakasyrityksilleen. 

 

Palvelualan Pk-yrityksen lisäksi on tärkeää määritellä se, että mitä ”menestyvällä 

yrityksellä” tarkoitetaan tässä tutkielmassa, sillä ”menestys” voidaan mieltää monella eri 

tavalla. Simon (1996), Peters & Waterman (1982), Collins & Porras (1994) ja De Geus 

(2002) määrittelivät tutkimuksissaan menestyneeksi yritykseksi sellaisen, joka on ollut 

olemassa pitkään (vähintään kymmeniä vuosia) ja jonka vuosittainen taloudellinen tulos on 

ollut hyvällä tasolla pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. 

 

Ibrahimin ja Goodwinin (1986) määritelmän mukaisesti menestyvän yrityksen tunnistaa 

hyvästä taloudellisesta suorituksesta ja pitkäikäisyydestä. Samaan määritelmään ovat 

päätyneet myös Khan ja Rocha (1982). Nämä määritelmät tuntuvat varsin loogisilta ja 

luontevilta jo sen vuoksi, että yrityksen on pääsääntöisesti tuotettava voittoa, jotta se 

kykenee vastaamaan velvoitteistaan ja niiden lisäksi myös investoimaan tulevaisuuteen. 
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Toisaalta ei ole myöskään järkevää ylläpitää yritystoimintaa, joka tuottaa tappiota eikä 

näköpiirissä ole voitollisia aikoja, sillä se on varallisuuserien tuhoamista ja yleisesti ottaen 

tätä ei mielletä järkeväksi kehityssuunnaksi. Loogista on myös se, että yrityksen pitkä ikä 

toimii tietyllä tapaa todisteena siitä, että yritys on menestyvä, koska markkinataloudella on 

tapana poistaa markkinoilta yrityksiä, jotka eivät ole kannattavia. Poistuminen voi tapahtua 

esimerkiksi konkurssin myötä ja näin markkinoille vapautuu uutta tilaa ja resursseja 

esimerkiksi työvoiman muodossa. Tässä työssä menestyvä yritys määritellään yritykseksi, 

joka on taloudellisesti tarkasteltuna terve ja se on joko ollut olemassa pitkään tai sille on 

oletettavissa elinvuosia. Kaikkien yritysten tulee kuitenkin olla vähintään viisi vuotta 

vanhoja. Terveellä taloudellisella tilanteella tarkoitetaan sitä, että yritys tuottaa voittoa tällä 

hetkellä tai vaihtoehtoisesti odotettavissa olevat tuotot ovat suuria ja nykyisten tappiot ovat 

suunniteltuja / hallittuja ja niiden rahoitus on järjestetty. Esimerkki tällaisesti tappiollisesta, 

mutta menestyväksi miellettävästä, yrityksestä voisi olla joitain vuosia vanha 

alustapalvelualan kasvuyritys, jolta on tulevaisuudessa syytä olettaa merkittäviä voittoja, 

jonka liiketoimintamalli on jo tällä hetkellä kannattavaa, mutta voittovarat käytetään 

kasvuun siinä määrin, että liikevoitto ja tilikauden tulos jäävät negatiivisiksi. Blackburnin 

(2014) mukaan nyky-yhteiskunnassa yrityksen menetyksellä tarkoitetaan sen laajentumista 

ja kasvua. Blackburn (2014) muistuttaa, että kasvun tulisi olla kannattavaa, mutta tässä 

tutkimuksessa menestykseksi riittää myös se, että kasvuajan mahdolliset tappiot ovat 

suunniteltuja ja hallittuja. Konkreettinen esimerkki tällaisesta raskaasti tappiolla olevasta, 

mutta kasvavasta ja huiman markkina-arvon omaavasta yrityksestä on suomalaislähtöinen 

alustatalousyhtiö Wolt. 

 

Blackburn (2014) kirjoittaa osuvasti myös siitä, että etenkin osalla pienistä yrityksistä 

menestys voi olla paikalliselle ihmisille työpaikan tai erinomaisen paikallisen palvelun 

tarjoamista korkean taloudellisen kannattavuuden sijaan. En koe tämän olevan ristiriidassa 

aiemmin tässä työssä määritellyn Pk-yrityksen menestyksen kannalta, sillä myös tällaiselta 

yritystoiminnalta vaaditaan taloudellista terveyttä ja pitkäikäsyyttä, jotta se voidaan lukea 

menestyväksi. Yrityksen ei siis tarvitse maksimoida taloudellista kannattavuuttaan ollakseen 

menestyvä, mutta sen taloudellisen suorituskyvyn on oltava ”terveellä tasolla”.  
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Tiivistetysti voidaan todeta, että menestyvällä palvelualan Pk-yrityksellä viitataan tässä 

tutkimuksessa sellaiseen palvelusektorilla toimivaan Pk-yritykseen, joka on jo toiminut tai 

todennäköisesti tulee toimimaan markkinoilla pitkään ja kykenee harjoittamaan voitollista 

liiketoimintaa. Lisäksi haluan korostaa, että menestyvä yritys ei ole sellainen, joka riistää 

ympäristöään vahvistaakseen omaa menestystään (eli taloudellista kannattavuutta ja 

jatkuvuutta) markkinoilla. Menestyvä yritys toimii vastuullisesti, rehellisesti ja reilusti.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 
Tässä luvussa esitellään lyhyesti tämän tutkielman kannalta keskeiset käsitteet, joita ovat 

tietojohtamiskäytänteet, Pk-yritys, menestyvä palvelualan Pk-yritys ja yrityksen 

menestystekijät. 

 

Tietojohtamiskäytänteet 

Tietojohtamiskäytänteet (knowledge management practices, KMPs) ovat 

tietoisesti toteutettavia organisaationaalisia toimenpiteitä ja 

johtamiskäytäntöjä. Niiden päämääränä on lisätä organisaation tietoresurssien 

vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tietojohtamiskäytänteet mahdollistavat sen, että 

organisaatio voi ulosmitata arvoa sen käytössä olevista tietoresursseista. 

Lisäksi tietojohtamiskäytänteet edistävät organisaation 

innovointikyvykkyyttä. (Inkinen et al. 2015 ; Inkinen 2016b ; Andreeva & 

Kianto 2012) Tietojohtamiskäytänteistä kerrotaan tarkemmin myöhemmin 

tässä työssä pääluvussa numero kolme. 

 

Pk-yritys 

Euroopan Unionin määritelmän mukaan pienet ja keskisuuret yritykset (Pk-

yritykset) ovat yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on vähemmän kuin 250 

työntekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto on vähemmän kuin 50 miljoonaa 

euroa tai taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa. Euroopassa Pk-

yritysten osuus yksityisen sektorin työpaikoista on 67,1 prosenttia. Pk-
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yritykseksi voidaan lukea vain sellaiset yritykset, jotka ovat niin sanotusti 

riippumattomia. Käytännössä riippumattomuus tarkoittaa sitä, että yrityksestä 

ei omista 25 prosenttia tai yli sellainen yritys, joka ei ole Pk-yritys tai 

pienyritys. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka jokin yritys mahtuisi Pk-yrityksen 

mittaluokituksiin, sillä ei saa olla suurempaa omistajaa 25 % tai sitä 

suuremmalla omistusosuudella. (Moeuf et al. 2020) 

 

Menestyvä palvelualan Pk-yritys 

Menestyvällä palvelualan Pk-yrityksellä tarkoitetaan tässä Pro gradu -työssä 

sellaista palvelusektorilla toimivaa Pk-yritystä, joka on jo toiminut tai 

todennäköisesti tulee toimimaan markkinoilla pitkään ja kykenee 

harjoittamaan voitollista liiketoimintaa. Menestyvää yritystä kuvaillaan 

tarkemmin aiemmin tässä työssä, luvussa 1.2. 

 

Yrityksen menestystekijät 

Tässä työssä yrityksen menestystekijöillä tarkoitetaan sellaisia yrityksen 

ominaispiirteitä ja toimintamalleja, jotka parantavat todennäköisyyttä sille, 

että yritys saavuttaa ”menestyvän yrityksen” määritelmän. Aiemman 

kirjallisuuden perusteella yrityksen menestystekijöiksi on tässä työssä 

tunnistettu esimerkiksi innovointi, läheiset asiakassuhteet, hyvä johtaminen 

sekä laadukas henkilöstöhallinto. Yrityksen menestystekijöihin tutustutaan 

tarkemmin myöhemmin tässä työssä pääluvussa numero neljä. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tässä kappaleessa esitellään Pro gradu -tutkielmani rakenne. Tutkielman ensimmäinen luku 

rakentuu johdannosta, tutkimuksen tausta-ajatuksista, tutkimuskysymyksistä ja tehdyistä 

rajauksista. 

 



17 
 

Työn toinen, kolmas ja neljäs luku muodostavat Pro gradu -tutkielmalleni teoreettisen 

viitekehyksen ja ne sisältävät katsauksen aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Toinen 

pääluku käsittelee tietoa, tietojohtamista ja tietojohtamisen merkityksellisyyttä. Kolmas 

pääluku syventyy tarkastelemaan tietojohtamiskäytänteitä. Neljännessä pääluvussa 

muodostetaan käsitys siihen, mitä yrityksen menestystekijät ovat aiemman kirjallisuuden 

valossa. 

 

Tutkielman viidennessä pääluvussa esitellään tässä tutkimuksessa käytetyt tutkimusmetodit 

sekä kerrotaan lisätietoja tutkimuksen toteutuksesta ja kerrotaan tarkemmin muun muassa 

haastatteluista ja haastelluista henkilöistä. Tutkielman kuudennessa pääluvussa esitellään 

tutkimustulokset ja se jakaantuu kahteen alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään 

aiemman tutkimuksen esittämien tietojohtamiskäytänteiden esiintyvyyttä menestyvissä 

palvelualan Pk-yrityksissä. Toinen alaluku tuo esiin sen, miten haastatellut Pk-yritysten 

johtajat arvioivat tunnistettujen tietojohtamiskäytänteiden tärkeyttä yrityksen 

menestystekijöiden taustalla. Seitsemännessä pääluvussa tuodaan esille tämän tutkimuksen 

johtopäätökset, rajoitteet, jatkotutkimusehdotukset sekä käytännön suosituksia. Lisäksi 

seitsemännessä kappaleessa arvioidaan tämän tutkimuksen onnistumista suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. Näiden jälkeen esitetään tässä työssä käytetyt lähteet. 
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2 Tieto ja tietojohtaminen 
 

Tässä luvussa päämääränäni on esitellä tietoon ja tietojohtamiseen sekä sen käytänteisiin 

liittyvät perusasiat. Lisäksi tavoitteenani on tuoda esille, että tiedolla on nykyisin merkittävä 

rooli jokaisessa organisaatiossa. Tuon esiin seikkoja, joiden vuoksi tieto, tietojohtaminen ja 

tietojohtamiskäytänteet ovat tärkeitä palvelualan Pk-yritysten menestymisen kannalta. 

Ensimmäiseksi perehdyn tietoon, minkä jälkeen etenen teemassa eteenpäin tietojohtamisen 

kautta tietojohtamiskäytänteisiin. 

 

Hamiltonin & Cairnsin (1961) mukaan tieto ja sen teoria on herättänyt tutkijoissa 

mielenkiintoa jo muinaisista ajoista alkaen. Tästä huolimatta keskustelu tiedosta ja sen 

lähikäsitteistä sekä merkityksestä vain jatkuu edelleen. Datasta, informaatiosta, tiedosta ja 

viisaudesta onkin vuosien saatossa muodostunut lukuisia erilaisia määritelmiä. Vastaavat 

käsitteet englanniksi ovat ”data”, ”information”, ”knowledge” ja ”wisdom”. 

 

2.1 Datan, informaation, tiedon ja viisauden eroavaisuudet 

 

Esittelen seuraavaksi lyhyesti datan, informaation, tiedon ja viisauden käsitteet sekä pyrin 

selittämään niiden eroavaisuudet. Usein näiden käsitteiden välistä hierarkiaa ja eroavaisuutta 

havainnollisestaan DIKW-pyramidin avulla. Kirjanyhdistelmä tulee englanninkielisistä 

sanoista Data, Information, Knowledge ja Wisdom. Kyseisen mallin esitteli ensimmäiseksi 

Ackoff (1989) runsaat 30 vuotta sitten, vuonna 1989 (Schumaker, 2011). Tämä Ackoffin 

muodostama DIKW-pyramidi koostuu siis neljästä eri kerroksesta, jossa ylempi kerros 

sisältää aina myös alapuolellaan olevat kerrokset (Rowley, 2007). 
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Kuva 1. DIKW-pyramidi. Datan, informaation, tiedon ja viisauden välinen hierarkia 

(Ackoff, 1989).  

 

Alimman kerroksen käsite, eli data on näistä käsitteistä kaikista alkeellisin. Clarken & 

Rollon (2001) laatiman kirjallisuuskatsauksen mukaan data koostuu merkeistä ja biteistä. 

Data itsessään ei anna käyttäjälleen lisäarvoa ja oivalluksia, koska sillä ei ole kontekstia tai 

merkitystä. Dataa voidaan kuitenkin jalostaa muun muassa järjestelmällä, luokittelemalla ja 

analysoimalla sitä, jolloin se siirtyy DIKW-pyramidissa ylöspäin. (Clarke & Rollo, 2001 ; 

Ackoff, 1989) 

 

DIKW-pyramidin toinen kerros muodostuu informaatiosta, joka siis on jalostuneempaa kuin 

data. Ackoffin (1989) mukaan informaatiota voidaan ajatella sellaisena datana, jota ihminen 

pystyy ymmärtämään. Informaatio voi vastata sellaisiin kysymyssanoihin kuin: monta, kuka, 

mitä ja milloin. Ackoff (1989) on tarkentanut, että informaatio ja data voivat olla 
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rakenteellisessa mielessä hyvin samankaltaisia, mutta niissä olevat erot näyttäytyvät 

toiminnallisina. 

 

Pyramidin kolmas kerros, datan ja informaation jälkeen, on tieto. Tieto on sellaista 

informaatiota, josta on hyötyä, merkitystä tai vaikutusta ihmisen toimintaan. Luonteeltaan 

tietoa voidaan pitää osaamisena. (Ackoff, 1989) Tiedosta vielä arvokkaampana tasona 

pidetään viisautta. Viisaus voidaan jakaa sekä teoreettiseen että käytännölliseen viisauteen. 

Jifan (2013) mukaan teoreettisella viisaudella viitataan kykyyn tutkia, havainnollistaa ja 

ymmärtää olemassa olevaa tietoa. Käytännöllinen viisaus puolestaan ajatellaan kykynä 

käyttää tietoa käytännön tasolla. Viisaus on siinä mielessä tavoiteltavaa, että Ackoffin (1989) 

mukaan sen avulla on mahdollista käyttää tietoa tehokkaammin, mikä tietysti tuo lisäarvoa 

tietoa käyttävälle taholle. 

 

Tiivistäen voimme todeta seuraavaa: Davenportin et al. (2001) mukaan useat tutkijat ovat 

tunnustaneet, että viisaus on tietoa seuraava ymmärtämisen aste. Näin ollen voimme sanoa, 

että datasta saadaan informaation kautta tietoa, joka voidaan edelleen muuntaa viisaudeksi 

(Davenport & Prusak, 1998). Tieto on siis viisautta edeltävä taso ja tiedosta tulee viisautta, 

kun tietoon yhdistyy kokemus, intuitio ja arviointia (Lueg, 2001). Bierly et al. (2000) ovat 

todenneet hyvin, että määritelmät eivät ole selkeitä, mutta viisaus on lähempänä käytännön 

toimintaa kuin tieto. 

 

2.1.1 Tieto voidaan jakaa eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tiedolla tarkoitetaan lähtökohtaisesti DIKW-pyramidin 

toiseksi ylintä tasoa eli tietoa (knowledge). Tiedon merkitys yhteiskunnassamme ja myös 

tässä tutkielmassa on niin keskeinen, että käsitteeseen on tärkeää syventyä tarkemmin. Tässä 

kappaleessa perehdytäänkin tarkemmin siihen, mitä tieto on ja millaisia eri tyyppejä sillä 

ajatellaan olevan. 
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Kuten aiemmin todettiin, tieto ei siis ole sama asia kuin esimerkiksi data, informaatio tai 

viisaus. Nonakan (2009) mukaan tiedon voidaan ajatella olevan yksilöiden perusteltu 

uskomus totuudesta. Lisäksi tieto voidaan jakaa hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon ja näiden 

kahden eri muodon välillä vallitsee jatkuvuus. (Nonaka & Takeuchi, 1995 ; Nonaka, 2009) 

Rechbergin et al. (2018) mukaan tieto on yksilöiden kokemusten kautta hankitun 

todellisuudenkuvan ilmenemistä taitoina, tietoina ja kykyinä. 

 

Hiljainen tieto (tacit knowledge) on äärimmäisen subjektiivista, kontekstiinsa sidoksissa 

olevaa tietoa, jota on haastavaa siirtää ja viestiä yksilöltä toiselle (Polanyi, 1967). Polanyin 

(1967) mukaan hiljaista tietoa voidaan siirtää ainoastaan aktiivisessa yksilöiden 

kollektiivisessa vuorovaikutuksessa sekä yksilöiden väleillä syntyvien yhteisten kokemusten 

kautta. Nonaka & Takeuchi (1995) ovat määritelleet hiljaisen tiedon sellaiseksi tiedoksi, joka 

on vaikeasti ilmaistavissa numeroin tai merkein. Heidän mukaansa hiljainen tieto syntyy 

ihmisyksilöiden toiminnan ja kokemusten seurauksena. Hiljainen tieto on yksilössä 

sijaitsevaa henkilökohtaista tietoa, jota on haastavaa siirtää esimerkiksi kirjalliseksi 

dokumentiksi ja tästä syystä se on vaikeasti kommunikoitavissa ja jaettavissa yksilöltä 

toiselle. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

Nonaka & Takeuchi (1995) ovat jakaneet hiljaisen tiedon edelleen kahteen eri osaan; 

tekniseen ja kognitiiviseen. Kognitiivinen tieto sisältää yksilöiden uskomukset, mielikuvat 

ja ajattelumallit, jotka muodostavat yksilön ymmärryksen. Yksilö pitää näitä uskomuksia, 

mielikuvia ja ajatusmallejaan itsestäänselvyyksinä. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

Vastaavasti hiljaisen tiedon tekninen ulottuvuus tarkoittaa yksilön konkreettista tietotaitoa 

(know-how) sekä sitä osaamista, jota yksilö soveltaa toimintaansa. Tämä hiljaisen tiedon 

tekninen osa tarkoittaa sellaista hiljaista tietoa, jota käyttämällä yksilö toteuttaa 

toimenpiteitä ja käyttää taitojaan. Tämä on siis sitä tietoa, jonka avulla eri yksilöt kykenevät 

ratkaisemaan ongelmia esimerkiksi ilman kirjallista toimenpideohjetta. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) 
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Edellä esiteltiin tiedon toinen olemassaolon muoto eli hiljainen tieto. Seuraavaksi 

perehdytään hiljaisen tiedon vastinpariin, eli eksplisiittiseen tietoon (explicit knowledge). 

Toisin kuin hiljainen tieto, eksplisiittinen tieto on helposti ilmaistavissa erilaisin symbolein 

ja sitä on myös helppo siirtää (Nonaka & Takeuchi, 1995 ; Polanyi, 1967). Eksplisiittinen 

tieto on systemaattista, rationaalista ja täten sitä voidaan prosessoida. Näin ollen 

eksplisiittistä tietoa on mahdollista kodifioida, tallentaa ja myös siirtää esimerkiksi erilaisten 

tietoteknisten työkalujen ja asiakirjojen avulla. Näiden ominaisuuksien avulla eksplisiittinen 

tieto on varsin helposti siirrettävissä myös yksilöltä toiselle. Käytännössä eksplisiittistä 

tietoa siirretään siis esimerkiksi erilaisen asiakirjojen kuten ohjeiden, raporttien ynnä muiden 

dokumenttien välityksellä. (Polanyi, 1967) 

 

Eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon keskeinen eroavaisuus organisaation johtamisen kannalta 

on siinä, että Nonakan & Takeuchin (1995) mukaan hiljaista tietoa on vaikea jakaa, siirtää 

ja hyödyntää, toisin kuin taas eksplisiittisen tiedon osalta nämä kaikki toimenpiteet ovat 

huomattavan paljon helpompia. Tässä on hyvä muistaa myös se, että hiljaisen tiedon 

ominaispiirteet on mahdollista kääntää organisaation hyödyksi muun muassa siten, että 

hiljaisella tiedolla on mahdollista saavuttaa vaikeasti kopioitavissa tai varastettavissa olevaa 

kilpailuetua itsensä eduksi.  

 

2.1.2 SECI-malli 

 

SECI-malli on tärkeässä osassa tässä tutkimuksessa esiintyvien tietojohtamiskäytänteiden  

taustalla ja sen vuoksi siihen on hyvä muodostaa seuraavaksi lyhyt katsaus.  

 

Organisaation tehokkuuden ja kehittymisen näkökulmasta on tärkeää, että hiljaista ja 

eksplisiittistä tietoa kyetään siirtämään, jakamaan ja käyttämään. Tiedon siirrettävyydellä on 

merkittävä vaikutus organisaatiolle, kun se haluaa saavuttaa kilpailuetua itselleen. (Grant, 

1996) Lisäksi tiedon luominen on hyvin tärkeää, koska sillä on havaittu olevan vahva yhteys 

innovointiin (Andreeva & Kianto, 2011). Täten onkin hyvin tärkeää, että organisaatiot 

kykenevät kehittämään tiedon siirrettävyyttä. Nonaka & Takeuchi (1995) ovat esitelleet 

SECI-mallin, joka kuvaa tiedon siirtämistä hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välillä. SECI-
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mallissa tietoa siirtyy ja syntyy neljän eri vaiheen kautta. Näitä vaiheita ovat sosialisaatio 

(socialization), ulkoistaminen (externalization), yhdistäminen (combination) ja 

sisäistäminen (internalization). 

 

Näiden SECI-mallin vaiheiden ajatellaan toistuvan prosessissa sykleittäin alkaen 

sosialisaatiosta. (Nonaka et al. 2000) SECI-prosessin on kuitenkin esitetty myös alkavan jo 

sisäistämisestä, jolloin olemassa oleva tieto on toiminut uuden tiedon luomisen perustana 

(Ritala et al. 2009). SECI-mallissa sosialisaatio tarkoittaa hiljaisen tiedon välittymistä 

yksilöiden välillä. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksen avulla esimerkiksi sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa. SECI-mallin ulkoistaminen tarkoittaa sitä, kun hiljainen tieto 

muutetaan eksplisiittiseksi erilaisten käsitteiden ja mallien avulla. Näin ollen myös muiden 

on mahdollista ymmärtää ja käyttää tietoa. (Nonaka et al. 2000) Mallin kolmannessa 

vaiheessa, eli yhdistämisessä, eksplisiittinen tieto yhdistetään osaksi jo olemassa olevaa 

tietoa. Viimeisessä vaiheessa organisaation jäsenet sisäistävät eksplisiittisen tiedon tämän 

vaiheen nimen mukaisesti. Sen jälkeen, kun tieto on sisäistetty, siitä muodostuu jälleen 

hiljaista tietoa, jota yksilöt voivat jakaa SECI-mallin sosialisaatiovaiheessa. Lisäksi SECI-

prosessimalliin sisältyy niin sanottu tiedon spiraali, jossa eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon 

toistuva vuorovaikutus synnyttää jatkuvasti uutta tietoa kierros toisensa jälkeen. (Nonaka et 

al. 2000) SECI-malli on mahdollista tiivistää selkeämmin taulukkoon (taulukko 1) ja 

perinteiseen tapaan kuvaan (kuva 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Vaihe Tyyppi Mitä vaiheessa tapahtuu? 

1. Sosialisaatio Hiljaisesta 

hiljaiseen 

Tieto siirtyy harjoittelun, imitoinnin, ohjauksen 

ja tarkkailun kautta yksilöltä toiselle. 

2. Ulkoistaminen Hiljaisesta 

eksplisiittiseen 

Tätä vaihetta pidetään erityisen haasteellisena, 

mutta tärkeänä vaiheena. Tässä vaiheessa 

hiljainen tieto kodifioidaan esimerkiksi 

asiakirjoiksi, käsikirjoiksi ja opetusvideoiksi, 

jotta tiedon levittäminen koko organisaatiossa 

olisi helpompaa. Tätä vaihetta kyseenalaistetaan 

toisinaan, sillä hiljaisen tiedon kodifiointi 

eksplisiittiseksi on vaikeaa ja kiistanalaista. 

Metaforat ovat tärkeä työkalu tämän vaiheen 

toteuttamisessa. 

3. Yhdistäminen Eksplisiittisestä 

eksplisiittiseen 

Tämä vaihe on yksinkertaisin, sillä tässä 

vaiheessa yhdistetään kodifioituja tietolähteitä. 

Esimerkiksi siis kaksi asiakirjaa ja / tai muuta 

kirjallista dokumenttia yhdistetään ja luodaan 

uutta tietoa. 

4. Sisäistäminen Eksplisiittisestä 

hiljaiseen 

Kun yksilöt käyttävät eksplisiittistä tietoa, tieto 

jalostuu käytön ja oppimisen myötä 

käyttäjälleen hiljaiseksi tiedoksi. 

Taulukko 1. SECI-mallin vaiheet taulukossa esiteltynä (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
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Kuva 2. SECI-prosessi. 

 

Kuten edellä esitetystä prosessikuvauksesta ilmenee, vaatii tiedon luomisprosessi jatkuvaa 

vuorovaikutusta (kierrosten toistumista vaiheesta toiseen uudelleen ja uudelleen). SECI-

mallin mukaan tiedon määrä ja laatu siis kasvavat sitä enemmän, mitä enemmän se liikkuu 

organisaation sisällä eri yksilöiden välillä (Hosseini & Hosseini, 2011).  

 

Edellä olevan pohjalta on helppo ymmärtää, että tieto on varsin monimutkainen kokonaisuus 

ja sen tuoma voimavara sekä tiedon ja sen hyödyntäminen tuoman kilpailukyvyn 

saavuttaminen (Laihonen et al. 2013) on organisaatiolle hyvin tärkeää. Näin merkittävää 

kokonaisuutta onkin tärkeää johtaa eli esimerkiksi kehittää suunnitellusti, hallitusti ja 

tietoisesti. Seuraavassa kappaleessa keskitymme lähemmin tietojohtamiseen ja siihen, mitä 

se oikeastaan on. 
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2.2 Mitä tietojohtaminen on ja miksi se on tärkeää? 

 
Nykyisin jo kaksi kolmasosaa suomalaisista työskentelee palvelualalla ja tämän lisäksi 

teollisestakin työstä suuri osa on tarkemmin katsottuna palvelutyötä, kuten esimerkiksi 

teollisen alan markkinointi- ja asiantuntijatehtävät. Varsinaiset teolliset työpaikat, kuten 

tehtaiden tuomat ”liukuhihnatyöpaikat”, ovat siirtyneet Suomesta ulkomaille. Tällaisessa 

niin sanotussa jälkiteollisessa tieto- ja palveluyhteiskunnassa tieto ja muut aineettomat 

resurssit ovat tulleet yhä tärkeämmiksi asioiksi. Yritysten kilpailukyky ja menestys 

perustuvat yhä vahvemmin nimenomaan tieto- ja osaamispääomaan. Yrityksen suorituskyky 

riippuu paljolti siitä, kuinka tehokkaasti yritys kykenee tuottamaan tiedolla ja osaamisellaan 

sellaisia hyödykkeitä, joita asiakkaat arvostavat. (Laihonen et al. 2013) Tietojohtamisen 

rooli nähdään yhä tärkeämpänä organisaation menestyksen ja kasvun voimavarana (Al-

Toubi & Malik, 2018). Mitä tämä tietojohtaminen sitten on? 

 

Tietojohtaminen on tietoyhteiskunta-aikakautemme johtamisparadigma. Tietojohtamisen 

taustalla onkin ajatus siitä, että tieto on merkittävässä roolissa organisaatioiden menestyksen 

takana. Tietojohtaminen on suhteellisen uusi johtamisen osa-alue ja Suomeen se rantautui 

1990-luvulla. Tietojohtaminen on erikoistunut tietoon liittyviin johtamiskysymyksiin. 

Luonnollisesti nopea tietotekninen kehitys on vauhdittanut tiedon ja tietojohtamisen roolin 

kehittymistä entisestään ja tietotekniikka onkin luonut mielettömiä mahdollisuuksia 

esimerkiksi datan säilyttämiseen, siirtämiseen ja analysointiin. Tietysti tälläkin nopealla 

kehityksellä on ollut varjopuolensa; nykyisin moni kokee tietoähkyä. Tietoa on saatavilla 

niin paljon ja sitä tulvii joka paikasta vain lisää ja lisää. (Laihonen et al. 2013) 

Tietojohtaminen rakentuu joukosta sellaisia johtamistoimia ja -malleja, joiden avulla 

organisaatio kykenee tuottamaan arvoa tietopääomastaan (Andreeva & Kianto, 2012). Eräs 

tietojohtamisen tärkeimpiä päämääriä on alusta pitäen ollut tiedon jakamisen ja tiedon 

uudelleen käyttämisen helpottaminen (Ell, 2011). Tietojohtamisen yhdeksi tehtäväksi 

katsotaan kokonaiskuvan luominen organisaation tietopääomasta. Tietojohtamisen 

tavoitteena on havaita ja valjastaa organisaation tietoresurssit siten, että ne palvelevat 

mahdollisimman hyvin organisaation (liike)toimintaa ja luovat organisaatiolle kilpailuetua. 

(Alavi & Leidner, 2001 ; Von Krogh, 1998) 
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Tietojohtaminen tuo johtamisen työkaluiksi esimerkiksi käsitteitä ja malleja, jotka 

helpottavat tiedon eri muotojen ja tiedon roolien ymmärtämistä osana organisaation 

menestyksekästä toimintaa. Lisäksi se tarjoaa johtamisen työkaluja, joiden avulla tietoa 

voidaan hallita paremmin. Kolmantena tietojohtamisen tuomana etuna voidaan mainita sen 

tuoma teknologinen järjestelmäosaaminen tietohallinnan tueksi. Tietojohtamisesta on 

mahdollista tunnistaa kaksi eri pääsuuntaa. Toinen suunta on liikkeenjohdollinen ja toinen 

suuntaus on tietotekninen. Tietotekninen lähestymistapa keskittyy tietojärjestelmien rooliin 

tiedonhallinnassa, kun liikkeenjohdollinen näkökulma näkee tiedon yrityksen 

menestystekijänä ja pyrkii kehittämään työkaluja ja menetelmiä tietoon liittyvien 

johtamistehtävien toteuttamiseksi. Käytännössä nämä pääsuuntaukset ovat hyvin tiivisti 

sidoksissa toisiinsa ja niiden erottelu on jokseenkin keinotekoista, mutta se voi auttaa 

ymmärtämään tietojohtamista paremmin. (Laihonen et al. 2013)  

 

Vastaavasti Alavi & Leider (2001) ovat maininneet, että jos tieto ymmärretään niin sanotusti 

staattisena objektina, niin silloin tietojohtaminen keskittyy tietovarastojen hallinointiin. He 

jatkavat edelleen, että mikäli tieto käsitetään prosessina, niin silloin tietojohtaminen on 

tiedon virtauksen ylläpitämisessä ja uuden tiedon luomisen ja jakamisen prosessien 

tehostamisessa. Näitä näkökulmia voi nähdäkseni verrata ainakin jossain määrin edellisessä 

kappaleessa esitettyyn liikkeenjohdolliseen ja tekniseen lähestymistapaan; ovat 

lähestymistavat pitkälti samanlaiset. 

 

Tietojohtamista voidaan lähestyä myös siten, että siinä keskitytään kehittämään ja 

tehostamaan tietoprosessien toimintaa. Näitä tietoprosesseja ovat tiedon luominen, tiedon 

tallentaminen, tiedon jakaminen sekä viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tiedon 

hyödyntäminen (Alavi & Leidner, 2001). Myös Bhatt (2001) on tunnistanut vastaavanlaisia 

prosesseja. Hänen mukaansa ne ovat tiedon luominen, tiedon validointi, tiedon muotoilu, 

tiedon levittäminen ja tiedon hyödyntäminen. Bhattin (2001) mukaan tämän tyylisiä osa-

alueita noudattamalla organisaatio voi luoda saavuttamastaan tiedosta itselleen uutta 

ydinosaamista ja saavuttaa tätä kautta kestävää kilpailuetua itselleen. Tietojohtaminen onkin 

nähty tärkeänä osatekijänä organisaation kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmasta ja siksi 
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kerron tarkemmin siitä, millainen vaikutus tehokkaasti toteutetulla tietojohtamisella voi olla 

organisaation menestyksen kannalta. 

 

Kuva 3. Tietoprosessit (Alavi & Leidner, 2001). 

 

2.3 Tiedosta kilpailuetua - tietojohtamisen merkitys yritykselle 

 
Samoin kuin tieto, myös organisaatioiden kilpailuedun syntyminen ja rakentuminen on ollut 

osa tieteellisiä keskusteluja ja useiden vuosikymmenten ajan. Ajatus siitä, että tiedosta ja 

tietämyksestä saadaan kilpailuetua, on ollut jo parin vuosikymmenen ajan laajasti 

hyväksytty näkemys (Osterloh & Frey, 2000 ; Earl & Scott, 1999). Laadukas tietojohtaminen 

nähdään yhtenä keskeisenä kestävän kilpailukyvyn kulmakivenä ja jopa avaimena 

organisaation menestykseen (Syed et al. 2018). Aiemmassa tutkimuksessa on Al-Toubin & 

Malikin (2018) mukaan ajateltu, että tietojohtaminen olisi yksi tärkeimpiä organisaation 

taloudellisen kilpailukyvyn syntyperiä. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että 

tietojohtamisen hyvällä käyttämisellä tuotetaan arvoa organisaatiolle eli kasvatetaan 

organisaation arvoa.     

 

Kilpailuedussa on kyse tekijöistä, jotka auttavat organisaatiota menestymään markkinoilla. 

Näin ollen onkin perusteltua sanoa, että tietojohtamisella pyritään myös parantamaan 

organisaation kilpailuetua ja näin parantamaan menestysmahdollisuuksia markkinoilla. 

Kilpailuedut ovat resurssiperustaisen lähestymistavan mukaan organisaation sisäisistä 

resursseista ja niiden yhdistelystä muodostuvia tekijöitä. Näkemyksen mukaan yritykset ovat 
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ainutlaatuisia erilaisista resursseista ja kyvykkyyksistä muodostuvia kokonaisuuksia. 

Organisaatioiden välille voi syntyä kilpailuetuja, koska organisaatiot ovat uniikkeja ja 

koostuvat erilaisista ominaisuuksista. (Barney, 2001) Tämä onkin luonnollista, sillä kaikkien 

organisaatioiden ollessa samanlaisia keskenään, niiden välille ei voisi syntyä kilpailuetuja, 

vaan kaikki olisivat yhtä vahvoja keskenään. Organisaation tärkeä pyrkimys onkin rakentaa 

sellaisia uniikkeja, monimutkaisia ja vaikeasta matkittavissa olevia resurssiyhdistelmiä 

niistä tietoresursseista ja kyvykkyyksistä, joita sillä on hallussaan. Kilpailuetu syntyy 

tällaisessa toimintatavassa siitä, että muodostetut resurssiyhdistelmät auttavat yritystä 

menestymään markkinoilla ilman, että kilpailijat voivat kopioida resurssiyhdistelmiä. Kun 

resurssit ovat arvokkaita, harvinaisia sekä vaikeasti kopioitavissa ja korvattavissa, syntyy 

kestävää kilpailuetua. (Grant, 1996) Kestävä kilpailuetu on asia, jota organisaatioiden on 

syytä tavoitella. Grant (1996) on esittänyt, että tieto sijaitsee organisaation muodostavissa 

yksilöissä ja yksilöiden sisäistämä tieto on pääosin erilaista. Tietojohtamisen tehtävänä on 

siirtää tämä yksilöissä sijaitseva tieto organisaation hyödykkeiksi eli tuotteiksi ja palveluiksi.  
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3 Tietojohtamiskäytänteet 

 
Tietojohtamiskäytänteet (Knowledge management practices, KMPs) ovat tietoisesti 

toteutettavia organisaationaalisia toimenpiteitä ja johtamiskeinoja. Niiden päämääränä on 

lisätä organisaation tietoresurssien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tietojohtamiskäytänteet 

mahdollistavat sen, että organisaatio voi ulosmitata arvoa sen käytössä olevista 

tietoresursseista. Lisäksi tietojohtamiskäytänteet edistävät organisaation 

innovointikyvykkyyttä. (Inkinen et al. 2015 ; Inkinen 2016b ; Andreeva & Kianto 2012) 

Rehmanin (2015) mukaan tietojohtamiskäytänteiden toteuttamisella on positiivinen vaikutus 

yrityksen suorituskykyyn. Organisaation erinomainen suorituskyky on asiakaslähtöisyyden, 

operatiivisen kyvykkyyden, taloudellisten saavutusten ja tuotejohtamisen kombinaatio 

(Rehman, 2015).   

 

Inkisen (2016a) mukaan tietojohtamiskäytänteistä ei ole olemassa yhtenäistä teoreettista 

viitekehystä, sillä tietojohtamiskäytänteitä on tutkittu hyvin vähän. Inkinen (2016b) 

ehdottaa, että tietojohtamiskäytänteet voisivat pohjautua kriittisiin tietojohtamisen 

menestystekijöihin. Hyvin kattavan tutkimuksensa pohjalta Heisigin (2009) mukaan tällaiset 

tietojohtamisen kriittiset menestystekijät voidaan luokitella neljään eri pääluokkaan. 

 

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin näihin Heisigin (2009) esille nostamiin tietojohtamisen 

kriittisiin menestystekijöihin, sillä ne toimivat perustana myöhemmin tässä pääluvussa 

esiteltävälle Inkisen (2016a) kokoamalle viitekehykselle, joka sisältää kymmenen ehdotusta 

tietojohtamiskäytänteiksi. 

 

3.1 Tietojohtamisen kriittiset menestystekijät tietojohtamiskäytänteiden taustalla 
 

Kuten edellisessä kappaleessa on mainittu, Heisigin (2009) mukaan tietojohtamisen kriittiset 

menestystekijät on mahdollista jakaa neljään eri pääluokkaan. Tällaisia pääluokkia ovat: 

ihmislähtöiset tekijät, organisaationaaliset tekijät, johtamisprosesseihin liittyvät tekijät sekä 

teknologiaan liittyvät tekijät.  Ihmislähtöiset tekijät kattavat esimerkiksi kulttuurin, ihmiset 
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ja johtajuuden. Organisaationalliset tekijät sisältävät prosesseja ja rakenteita, kun 

teknologiset tekijät sisältävät infrastruktuuriin ja sovelluksiin / ohjelmistoihin liittyviä 

tekijöitä. Johtamisprosesseihin lukeutuu esimerkiksi strategia, tavoitteet, mittaaminen ja 

arviointi. (Heisig, 2009) Seuraavissa alaluvuissa tutustutaan tarkemmin jokaiseen 

tietojohtamisen menestystekijöiden pääluokista. 

 

3.1.1 Tietojohtamisen ihmislähtöiset kriittiset menestystekijät 

 

Ihmisiin liittyvät tekijät ovat luonnollisestikin keskiössä myös tietojohtamisen saralla, sillä 

elämämme maailmassa, jossa organisaatiot koostuvat ihmisistä ja ne toimivat ihmisiä varten. 

Ihmislähtöisiin tietojohtamisen kriittisiin menestystekijöihin sisällytetään esimerkiksi 

johtajuuteen, ihmisiin ja kulttuuriin sisältyvät asiat (Heisig, 2009).  

 

Tarkastellessamme kulttuurin vaikutusta tietojohtamiseen voimme huomata, että vain 

sellaiset organisaatiot kykenevät harjoittamaan tehokasta tietojohtamista, joissa 

ymmärretään organisaatiokulttuurin vaikutus tietojohtamisen tärkeisiin prosesseihin eli 

tiedon luomiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen. Samoin tieto- ja tietojohtamismyönteisen 

organisaatiokulttuurin rakentaminen on äärimmäisen merkittävää onnistuneen 

tietojohtamisen näkökulmasta. (De Long, 2000) Bhattin (2001) mukaan informaatio 

muuttuu tiedoksi aina ihmisten kautta, jolloin organisaatio jokaisen ihmisen rooli osana 

tietojohtamista on merkittävä siitä huolimatta, että tietojärjestelmät ovat kehittyneet 

merkittävän paljon. 

 

Henkilöstöjohtamisella (HRM) on tärkeä rooli osana tietojohtamisen menestystä. 

Henkilöstöhallinnon osalta erityisen tärkeitä toimintoja tietojohtamisen kannalta ovat 

henkilöstön valintamenettelyt, urajärjestelmät sekä palkitsemismallit (Scarbrough, 2003). 

Lisäksi Scarbrough (2003) lisää henkilöstöhallinnon roolin merkitystä menestyksekkään 

tietojohtamisen kannalta toteamalla, että henkilöstöhallinnon prosessien sujuvuus vaikuttaa 

siihen, kuinka hyvin henkilöstö sitoutuu tietojohtamisen kannalta kriittisiin tietoprosesseihin 

eli tiedon luomiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen. 
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Henkilöstöhallinnon rooli uusia työntekijöitä rekrytoitaessa on tärkeä, sillä heidän tulee 

huolehtia, että palkattava henkilö sopii tietojen ja taitojensa puolesta organisaatioon. 

Tietojohtamisen kannalta tärkeää on myös se, että palkattava henkilö suhtautuu myönteisen 

arvostavasti tietomyönteiseen organisaatiokulttuuriin ja tietojohtamiseen. Uusien 

työntekijöiden palkkaamisen lisäksi on tärkeää, että ”sisäiset rekrytoinnit” tehdään 

laadukkaasti tietoa hyödyntäen niin, että esimerkiksi projektitiimeihin voitaisiin valita 

sellaisia henkilöitä, joilla on tarvittava tietotaito ja oikeantyyppinen asenne kyseenomaiseen 

tehtävään. (Scarbrough, 2003) 

 

Organisaation jäsenten haluun luoda ja jakaa tietoa vaikuttavat erityisen paljon 

palkitsemistavat ja urajärjestelmät (Scarbrough, 2003), joten palkitseminen niin aineellisesti 

kuin aineettomasti esimerkiksi etenemismahdollisuuksia tarjoamalla on tärkeää. 

Scarbroughin (2003) mukaan palkitseminen voi olla rahallisten bonusten lisäksi myös 

julkista tunnustusta tai ylennyksiä työtehtävässä. Hän muistuttaa myös siitä, että 

palkitsemisten suunnittelemisessa tulisi tunnistaa riski siitä, että palkitseminen voi 

epäonnistuessaan aiheuttaa epätyytyväisyyttä muussa henkilöstössä ja näin heikentää heidän 

työmotivaatiotansa. (Scarbrough, 2003) Riskiä voitaneen minimoida tekemällä 

palkitsemismenetelmistä, -käytännöistä ja -kriteereistä avoimia sekä halutun kaltaiseen 

toimintaan kannustavia. 

 

Nam Nguyenin & Mohamedin (2011) mukaan johtajan karisman ja palkitsemisen on 

havaittu olevan kaikista johtamiskeinoista tehokkaimpia tietojohtamisen kontekstissa. 

Hänen mukaansa hyvä johtaja kasvattaa kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiriä 

työskentelemällä yhdessä henkilöstön kanssa ja asettamalla tavoitteita sekä palkitsemalla 

niiden saavuttamisesta. Tietojohtamisen kannalta mainittakoon, että ainakin organisaation 

johtajien tulisi olla mahdollisimman sitoutuneita organisaatioon sekä tietojohtamisen 

toteuttamiseen (Al-Toubi & Malik, 2018). 
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3.1.2 Tietojohtamisen organisaatiolähtöiset kriittiset menestystekijät 

 

Organisaatiolähtöiset tietojohtamisen kriittiset menestystekijät koostuvat esimerkiksi 

organisaation prosesseista ja rakenteesta (Heisig, 2009). Organisaatioon tulisi luoda 

prosesseja, jotka tehostavat tiedon luomista, jakamista sekä tiedon käyttämistä. Tämän 

toteutumiseksi organisaation olisi tärkeää luoda edellytyksiä vuorovaikutukselle (jossa tieota 

siirtyy) ja luottamuksen rakentumiselle (Swan, 2007). Organisaation prosessien tulisi olla 

tietoisia ja johdettuja, jotta tieto ei siiloutuisi tai sirpaloituisi (eli jakautuisi hajanaisesti 

ympäri organisaatiota esimerkiksi ainoastaan tiettyyn yksikköön tai tiimiin). 

 

Organisaation rakenteella pyritään allokoimaan organisaation käytettävissä olevia resursseja 

ja työsuoritteita siten, että niillä saavutetaan mahdollisimman optimaalinen lopputuotos. 

Zhengin et al. (2010) mukaan organisaation rakenne voi vaikuttaa tietojohtamiseen lukuisilla 

eri tavoilla. Organisaation rakennetta muovaamalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

henkilöstön jäsenten välisen viestinnän laatuun ja määrään. Myös sillä on vaikutusta, missä 

kohtaa organisaation rakenteessa sijaitsee minkäkin tasoista päätösvaltaa. Rakenteella 

voidaan vaikuttaa myös tämän Pro gradu -tutkielman kannalta oleelliseen aiheeseen eli 

siihen, että mitä, missä, miten ja mitkä tietojohtamiskäytännöt ovat osa organisaation 

operatiivista toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että organisaation rakenteelliset 

tekijät vaikuttavat organisaation tehokkuuteen (sekä edelleen kilpailukykyyn ja 

menestykseen) tietojohtamisen kautta. (Zheng et al. 2010)  

 

3.1.3 Tietojohtamisen teknologialähtöiset kriittiset menestystekijät 

 

Kuten nyky-yhteiskunnalle on jo varsin selvää ja kuten tässä työssä on aiemmin kerrottu, 

käytettävissämme olevan datan määrä on kasvanut valtavasti ja kasvaa edelleen. Samoin 

datan käsittelymahdollisuudet ovat edistyneet muun muassa kasvaneen 

laskentatehokapasiteetin myötä. Tämä kehitysaste tarkoittaa Becerra-Fernandezin & 

Sabherwalin (2011) mukaan samalla myös sitä, että suurin osa datasta ja informaatiosta on 

käytännössä kaikkien saatavilla, jolloin dataan ja informaation kiinnipääsemisellä ei saavuta 

jatkossa enää yhtä merkittävää kilpailuetua kuin aiemmin. Nykyisin kilpailuetua 
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saavutetaankin sillä, että kykenee tunnistamaan ja käyttämään itselleen merkityksellistä 

dataa ja tietoa oikeaan aikaan. (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2011) 

 

Tietoteknologiat auttavat tehostamaan organisaation tiedonhallintaa. Tällaisiksi 

tietoteknologioiksi luetaan esimerkiksi viestintä-, tietojenkäsittely- ja varastointijärjestelmät 

sekä tietysti myös johtamisen tietojärjestelmät. (Becerra-Fernandez, 2011) Konkreettisia 

esimerkkisovelluksia näistä ovat esimerkiksi sähköposti, intranet, videopuheluohjelma sekä 

dokumenttipankki. Tietojohtamisen järjestelmät ovat määritelmän mukaan niitä 

teknologioita, jotka tekevät tietojohtamisesta tehokkaampaa (Maier & Hadrich, 2011). 

Tietojohtamisen tehokkuuden kasvattaminen perustuu tiedon luomisen, jakamisen ja 

hyödyntämisen helpottamiseen. Konkreettinen esimerkki tästä on koko henkilöstölle avoin 

tietokanta, joihin kootaan oleellista dataa ja tietoa. (Alavi & Leidner, 2001) 

 

Puhuttaessa tietoteknologioista on tärkeää muistaa, etteivät ne ole yksittäinen ”taika-avain” 

menestykseen, vaikka ne ovatkin äärimmäisen keskeinen työkalu. Esimerkiksi Davenport & 

Prusak (1998) muistuttavat siitä, että ihmisillä ja organisaation tietomyönteisellä kulttuurilla 

on erittäin keskeinen rooli siinä, että tietojohtaminen (ja organisaatio) voi kukoistaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, ettei pelkkä tietoteknologian hankkiminen organisaation riitä, vaan lisäksi 

kulttuurin tulee vaalia sen käyttämistä. 

 

3.1.4 Tietojohtamisen johtamisprosessilähtöiset kriittiset menestystekijät 

 

Heisigin (2009) mukaan johtamisprosessiperustaisia tietojohtamisen kriittisiä 

menestystekijöitä ovat esimerkiksi strategia, määriteltävät tavoitteet ja toiminnan 

mittaaminen. Strategisesti ajateltuna tiedon rooli on nähty nykyisin jopa tärkeimpänä 

organisaation resurssina ja kilpailukyvyn lähteenä (Al-Toubi & Malik, 2018).  

Menestyäkseen organisaation on luotava strategia sen tiedon varaan, jota heillä on jo 

olemassa tai siinä tapauksessa, että strategian perustana on ylioptimaalinen käsitys 

organisaation inhimillisestä pääomasta, kehittää tieto- ja osaamispääomaa strategian 

toteuttamisen edellyttämälle tasolle (Zack, 1999). 
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Keskeinen osa strategista johtamista on tavoitteiden asettaminen. Jotta tavoitteiden 

toteutumista on mahdollista arvioida, on pystyttävä mittaamaan suoriutumista. Näin ollen 

mittaaminen onkin yksi strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja. Tietojohtamisen ja 

tietopääoman mittaamiseen on olemassa hyvin paljon erilaisia menetelmiä ja työkaluja, 

mutta mitään yleisesti vakiintunutta mittaristoa ei ole olemassa. Mittaamista käytetään paitsi 

tavoitteiden seurantaan, myös organisaation strategiaan muokkaamisen työkaluna; 

organisaation hallussa olevaa tietoa ja sen vaikutusta strategiaan on mahdollista mitata ja sen 

perusteella strategiaa on mahdollista päivittää yhä paremmaksi. Optimaalisen täydellistä 

mittausmenetelmää ei välttämättä ole olemassakaan, mutta tärkeintä on ymmärtää 

inhimillisen pääoman arvokkuus ja se, että siinä tapahtuvaa muutosta voidaan seurata, jotta 

osataan arvioida tehtyjen johtamistoimien vaikutuksia inhimillisen pääomaan kehitykseen. 

(Bolisani & Bratianu, 2017)  

 

Inkinen (2016b) ehdottaa, että tietojohtamiskäytänteet voisivat pohjautua näihin edellä 

esiteltyihin Heisigin (2009) tunnistamiin kriittisiin tietojohtamisen menestystekijöihin. 

Seuraavaksi tutustutaan Inkisen (2016a) luomaan tietojohtamiskäytänteiden viitekehykseen, 

joka perustuu osaltaan näihin tässä luvussa esiteltyihin tietojohtamisen kriittisiin 

menestystekijöihin.  

 

3.2 Tietojohtamiskäytänteiden viitekehys 

 

Kuten aiemmin on mainittu, tietojohtamiskäytänteistä ei ole yhtenäistä teoreettista 

viitekehystä. (Inkinen, 2016a) Inkinen (2016a) on paikannut tätä puutosta kokoamalla 

tietojohtamiskäytänteiden viitekehyksen. Viitekehyksen pohjana on Heisigin (2009) 

määrittämien tietojohtamisen kriittisten menestystekijöiden lisäksi käytetty Andreevan & 

Kiannon (2012) näkökulmaa siitä, että tietojohtamiskäytänteet sisältävät niin 

tietoteknologiaan kuuluvia osa-alueita kuin organisaation henkilöstöresurssien johtamiseen 

sisältyviä osa-alueita. Kianto et al. (2014) ovat täydentäneet tätä näkemystä siten, että 

tietojohtamiskäytänteisiin luetaan myös tekijöitä, jotka liittyvät organisaatiorakenteeseen, 

tietoteknologiaan, oppimismekanismeihin, tietomyönteiseen kulttuuriin, tiedon 

suojaamiseen ja tietoperustaiseen HR-toimintoihin. Inkisen (2016a) muodostama viitekehys 
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sisältää kymmenen tietojohtamiskäytännettä. Näitä tietojohtamiskäytänteitä ovat: työn 

organisointi, IT-käytänteet, oppimismekanismit, tietoperustainen palkitseminen, 

tietoperustainen suoritusarviointi, tietoperustainen koulutus ja kehittäminen, 

tietoperustainen rekrytointi, tiedon suojaaminen, strategiset tietojohtamiskäytänteet ja 

tietomyönteinen esihenkilötyö (esimiestyö). Seuraavaksi jokainen Inkisen (2016a) 

ehdottama tietojohtamiskäytänne esitellään erikseen omina alakappaleinaan. 

 

 

Kuva 4. Kymmenen Inkisen (2016a) ehdottamaa tietojohtamiskäytännettä. 

 

3.2.1 Työn organisointi 

 

Työn organisoinnin käytänteet liittyvät pääasiassa organisaation suunnittelukysymyksiin. 

Työn organisoinnilla tarkoitetaan pääasiassa organisaation sisäisiä työtehtävien 

organisoinnin malleja ja työnteon suunnitteluun liittyviä organisoinnin malleja. (Inkinen 
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2016a) Tarkoitus on organisoida organisaatiota ja sen työntekoa siten, että sen aineettomasta 

pääomasta (kuten tiedosta ja osaamisesta) saadaan mahdollisimman paljon arvoa 

organisaatiolle. Aiempi tutkimuskirjallisuus on Inkisen (2016a) mukaan ehdottanut, että 

vallan hajauttaminen organisaatioon (päätösvallan jakaminen) nopeuttaa prosesseja ja 

päätöksentekoa, mikä puolestaan edesauttaa innovaatioiden syntymistä. Näin ollen yksi 

oleellinen kysymys onkin se, että missä määrin yksilöille annetaan päätösvaltaa ja missä 

määrin päätösvalta on keskittynyt. Käytännössä kyse on siis myös siitä, että kuinka paljon 

yksilöllä on päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia käytettävissään. Hussingin et al. (2017) 

mukaan työn organisoinnin tietojohtamiskäytäntö on tunnistettu myös suomalaisissa 

yrityksissä. 

 

Työn organisoinnin näkökulmasta yksi seikka on myös se, että työnteko tulisi pyrkiä 

järjestelmään siten, että henkilöstön välille syntyisi muodollisia ja epämuodollisia 

tiedonjakotilanteita. Epämuodollisesta vuorovaikutustilanteesta esimerkiksi sopii vaikkapa 

kahvi- ja ruokataukojen keskustelut (Inkinen et al. 2015).  

 

3.2.2 IT-käytännöt 

 

Kahden edellisen vuosikymmenen yksi suurimpia muutoksia on ollut digitaalinen 

vallankumous (Collins & Halverson, 2009). Luonnollisestikin tällä kehityksellä on ollut 

suuri vaikutus myös johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmasta. Kehittyneet digitaaliset 

teknologiat mahdollistavat esimerkiksi yhä tehokkaammat ja laadukkaammat viestintä-, 

tietojenhallinta- ja analytiikkatekniikat (Kankanhalli et al. 2003). Tietojohtamiskäytänteiden 

kontekstissa informaatioteknologian tarkoitus on tukea ja vahvistaa organisaation 

tietoprosesseja. Informaatioteknologioita hyödyntämällä organisaatiot kykenevät 

vahvistamaan prosesseja, jotka liittyvät tiedon luomiseen, säilyttämiseen, siirtämisen ja 

hyödyntämiseen. (Alavin & Leidner, 2001) Informaatioteknologisiksi käytänteiksi voidaan 

lukea esimerkiksi digitaaliset asiakirjat ja niiden arkistointitavat, tietokannat, 

virtuaalitapaamiset ja intranetit. Näiden lisäksi on olemassa erilaisia BI-työkaluja (Business 

Intelligence tools), jotka kykenevät keräämään, hallitsemaan ja analysoimaan organisaaton 

liiketoimintatietoa. Tällaiset tietoteknologiat antavat vahvaa tukea tietojohtamiskäytänteille 



38 
 

ja tehostavat niiden toteuttamista. Useat tutkijat ovatkin esittäneet, että teknologia on 

merkittävä resurssi silloin, kun organisaation toimintaa tarkastellaan tietoperustaisesta 

näkökulmasta (KBV, Knowledge-Based View). (esimerkiksi Edvinsson & Malone, 1997 ; 

Heisig, 2009) Samoin useat tutkijat ovat nähneet, että teknologia tukee organisaation kykyä 

hyödyntää sen tietopääomaa osana arvonluontia (Martín-de Castro et al. 2013 ; Kianto et al. 

2014 ; Andreeva & Kianto, 2012). IT-käytännöillä on havaittu olevan positiivinen vaikutus 

tiedon luomisprosessiin (Lee & Choi, 2003) ja koska uuden tiedon luominen tuo esimerkiksi 

innovointia, mikä puolestaan on yksi yrityksen menestystekijä, IT-käytännöt vaikuttaisivat 

tukevan yrityksen menestystä. 

 

3.2.3 Oppimismekanismit 

 

Oppiminen nähdään organisaation tärkeimpänä strategisen tason kykynä (Zack, 1999), joten 

oppimisen merkitys on hyvin keskeisessä roolissa, mikäli organisaatio tavoittelee 

menestystä. Inkisen (2016a) mukaan tietojohtamiskäytänteiden oppimismekanismit ovat 

mahdollistamassa pääsyä organisaation kollektiiviseen tietopääomaan ja lisäksi ne 

mahdollistavat kollektiivisen tietopääoman järjestelmällisen kehittämisen. Lisäksi 

oppimismekanismien avulla tietopääomaa voidaan hyödyntää tehokkaammin jakamalla 

koordinoitua tietoa. Käytännössä oppimismekanismien avulla pyritään laajentamaan 

organisaation tietopääomaa. Konkreettinen esimerkki oppimismekanismeista ovat 

esimerkiksi mentorointiohjelmat (Inkinen, 2016a). Samoin Gherardi (2009) on maininnut, 

että organisaation tietopääomaa voidaan kartuttaa sekä tekemällä että oppimalla muilta 

henkilöiltä. Yksi oppimisen tapa ovat myös kokeilut ja niihin liittyvä oppiminen eli niin 

sanottu ”kokeilukulttuuri”, joka parantaa organisaation suorituskykyä (Zack et al. 2009). 

Marquésin & Simónin (2006) mukaan jatkuva oppiminen vahvistaa yrityksen suorituskykyä 

eli jatkuva oppiminen parantaa menestymisen edellytyksiä. 

 

3.2.4 Tietoperustainen rekrytointi 

 

Tämä ja seuraavat kolme tietojohtamiskäytännettä pohjautuvat tietoperustaiseen 

henkilöstöresurssien johtamiseen (HRM). Kaiken kaikkiaan tietoperustaiseen 

henkilöstöjohtamiseen liittyviä tietojohtamiskäytänteitä ovat tietoperustainen rekrytointi, 
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koulutus, palkitseminen ja suoritusarviointi. Tässä alaluvussa tutustutaan niistä 

ensimmäiseen, eli tietoperustaiseen rekrytointiin. 

 

Tietoon perustuva rekrytointiprosessi arvio työnhakijan osaamiseen ja tietämykseen liittyviä 

tekijöitä. Tällainen tietoperustainen rekrytointi ottaa huomioon työtä hakevan henkilön 

sosiaalisten taitojen lisäksi oleellisen osaamisen sekä oppimis- ja kehittymiskyvykkyyden. 

(Inkinen, 2016a) Näillä ominaisuuksilla on todennäköisesti positiivinen yhteys 

tietointensiivisissä työtehtävissä menestymiseen (Chen & Huang, 2009 ; Scarbrough, 2003).  

 

Uusien työntekijöiden palkkaamisen lisäksi on tärkeää, että ”sisäiset rekrytoinnit” tehdään 

laadukkaasti tietoa hyödyntäen niin, että esimerkiksi projektitiimeihin voitaisiin valita 

sellaisia henkilöitä, joilla on tarvittava tietotaito ja oikeantyyppinen asenne kyseenomaiseen 

tehtävään. (Scarbrough, 2003) 

 

3.2.5 Tietoperustainen koulutus ja kehittäminen 

 

Rekrytoinnin lisäksi tietoperustaiseen henkilöstöhallintoon liittyvä tietojohtamiskäytänne on 

henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen tiedon pohjalta. Nonakan & Takeuchin (1995) 

mukaan organisaation koulutusten ja kurssien tavoitteena on kasvattaa yritysten 

tietopääoman määrää ja arvoa. Tähän voidaan päästä esimerkiksi SECI-mallin mukaisen 

tiedon sisäistämisen kautta, jossa organisaation jäsenet omaksuvat eksplisiittistä tietoa ja 

tämä omaksuminen kasvattaa yksilön tietämystä (Nonaka & Takeuchi, 1995), mikä edelleen 

vahvistaa organisaation käytössä olevaa tietopääomaa. Sengen (2006) mukaan yksi 

henkilöstöjohtajan ja -hallinnon tärkeä tehtävä on seurata aktiivisesti, että mitä uusia tietoja, 

taitoja tai osaamista organisaation henkilöstö voi tulevaisuudessa tarvita esimerkiksi 

toimialan tai asiakkaiden kehittyvien tarpeiden vuoksi. 
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3.2.6 Tietoperustainen palkitseminen 

 

Tietoperustainen palkitseminen liittyy kahden edellisen tietojohtamiskäytänteen tavoin 

henkilöstövoimavaroihin. Tämän tietojohtamiskäytänteen tarkoituksena on kannustaa 

henkilöstöä toimimaan ”tietoystävällisesti” eli käytännössä esimerkiksi luomaan, jakamaan 

ja hyödyntämään tietoa (Inkinen, 2016a). Palkitsemisen tavoitteena on parantaa henkilöstön 

kiinnostusta ja motivaatiota tietoystävällisten käytänteiden ja prosessien toteuttamiseen sekä 

tällaisen toiminnan arvostamiseen. Tietoperustaisen palkitsemisen hyödyntäminen vaikuttaa 

positiivisesti siihen, että kuinka rohkeasti ja paljon yksilöt jakavat tietoaan esimerkiksi oman 

tiimin sisällä (Chuang et al. 2016). Organisaation jäsenten haluun luoda ja jakaa tietoa 

vaikuttaa erityisen paljon palkitsemistavat ja urajärjestelmät (Scarbrough, 2003). 

 

Kuten jo aiemmin on mainittu, niin Scarbroughin (2003) mukaan palkitseminen voi olla 

rahan tai bonusten lisäksi myös julkista tunnustusta tai ylennyksiä työtehtävässä. Hän 

muistuttaa myös siitä, että palkitsemisten suunnittelemisessa tulisi tunnistaa riski siitä, että 

palkitseminen voi epäonnistuessaan aiheuttaa epätyytyväisyyttä muussa henkilöstössä ja 

näin heikentää heidän työmotivaatiotansa. (Scarbrough, 2003) Riskiä voitaneen minimoida 

tekemällä palkitsemismenetelmistä ja -käytännöistä avoimia. 

 

 3.2.7 Tietoperustainen suoritusarviointi 

 

Tietoperustainen suoritusarviointi on neljäs ja viimeinen tietojohtamiskäytänteistä, joka 

liittyy vahvasti henkilöstövoimavarojen hallinointiin. Inkisen (2016a) mukaan 

tietoperustaisen suoritusarvioinnin ajatuksena on alleviivata tiedon ja tietojohtamisen 

tärkeyttä organisaatiossa siten, että henkilöstön suoritusarviointi perustuu osaltaan tiedon 

jakamisen, luomisen ja hyödyntämisen mittaamiseen. Tietoperustaisessa 

suoritusarvioinnissa seurataankin sitä, että kuinka yksittäinen henkilöstön jäsen (tai miksei 

myös tiimi) on jakanut, luonut ja käyttänyt tietoa niin, että organisaation tietopääomasta 

saatava arvo kasvaa. Tietoperustainen suoritusarviointi, kuten myös edellisessä kappaleessa 

esitelty tietoperustainen palkitseminen, pyrkivät pohjimmiltaan siihen, että henkilöstö 
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sitoutuisi voimakkaammin toteuttamaan tietojohtamisen prosesseja ja käytänteitä. (Inkinen, 

2016a)  

 

Tietoperustainen suoritusarviointi (yhdessä esimerkiksi palkitsemisen kanssa) ovat tärkeitä 

tietojohtamiskäytänteitä, sillä Chuangin at al. (2016) mukaan yksilöt voivat olla taipuvaisia 

pitämään erityisesti hiljaista tietoa itsellään, koska sen jakaminen voi aiheuttaa tunnetta 

oman aseman ja vaikutusvallan heikentämisestä. Tietojohtamista toteuttavien tahojen onkin 

tärkeää muistaa, että yksilöitä tulee kannustaa ja ohjata eri tavoilla siihen, että he osallistuvat 

aktiiviesti tietojohtamisen prosessien ja käytänteiden toteuttamiseen sekä kehittämiseen. 

Tämä on tärkeää, sillä kyseinen toimintatapa ei ole välttämättä ihmiselle luontaista, kuten 

esimerkiksi Chuangin et al. (2016) havainnot tiedon ja osaamisen ”omimisesta” osoittavat. 

Kuten jo aiemmin on todettu, niin mahdollisimman avoin ja aktiivinen tiedon luominen, 

jakaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä osatekijöitä organisaation kilpailukyvyn ja 

menestyksen kannalta. 

 

3.2.8 Strategiset tietojohtamisen käytänteet 

 

Strategisessa tietojohtamisen käytänteessä on Inkisen (2016a) kirjallisuuskatsauksen 

mukaan kyse siitä, että organisaatio tunnistaa, mittaa ja seuraa sen strategista tietopääomaa. 

Lisäksi strategiseen tietojohtamiskäytänteeseen kuuluu tietojohtamisstrategian kehittäminen 

ja päivittäminen. Hussingin et al. (2017) mukaan strategisessa tietojohtamisessa ollaan 

kiinnostuneita niin organisaation tämänhetkisestä tietopääomasta kuin myös puuttuvasta 

tietopääomasta. Lisäksi strategisessa tietojohtamisessa keskitytään rakentamaan 

organisaatiota tietoperustaisesta näkökulmasta samalla, kun mitataan tietopääomaa 

(Hussinki et al. 2017). Strategisen tietojohtamiskäytänteen avulla organisaation on 

mahdollista tunnistaa sille strategisesti tärkein tietopääoma ja saavuttaa kilpailuetua 

hyödyntämällä havaittua strategisesti merkittävää tietoresurssiaan (Grant, 1996 ; Barney, 

1991). Näiden hyötyjen lisäksi Von Krogh et al. (2001) ja Zack (2009) ovat esittäneet, että 

havainnointi, mittaaminen ja seuranta auttavat organisaatiota pysymään ajan tasalla heidän 

tietopääomansa laadusta ja sisällöstä, mikä auttaa kehittämään sitä organisaation tavoitteiden 

ja päämäärien mukaisesti. 
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Organisaation voi olla kannattavaa luoda itselleen tietostrategia, joka auttaa organisaatiota 

havaitsemaan ja tilkitsemään sen tietopääomassa olevia aukkoja. Zack (2009) on 

tutkimuksessaan havainnut, että tiedon jalostuminen kilpailueduksi vaatii organisaatiolta 

tietopääoman arviointia ja kehittämistä tietostrategian avulla. Täten tietostrategian luomista 

voidaan pitää tärkeänä tekijänä organisaation menestyksen kannalta. 

 

3.2.9 Tiedon suojaaminen 

 

Tietojohtamisen asiayhteydessä tiedon suojaamisella ei ensikädessä tarkoiteta tietoturvaa ja 

suojautumista esimerkiksi hakkereilta. Sen sijaan tiedon suojaaminen liittyy pitkälti edellä 

käsiteltyyn strategiseen tietojohtamiseen, koska tiedon suojaamisen tavoitteena on suojata 

strategisesti tärkeitä organisaation tietoresursseja sen kilpailijoilta. Olanderin (2011) 

mukaan tiedon suojaamiseen on olemassa muodollisia ja epämuodollisia keinoja. Käytännön 

esimerkkejä tällaisen tiedon suojaamisen työkaluja ovat esimerkiksi salassapitosopimukset 

ja patentit sekä ohjeistukset, joiden avulla pyritään suojaamaan tietoa (Olander, 2011). 

Tiedon suojaamisessa on kyse siitä, että organisaatio kykenee turvaamaan luomansa tiedon 

tuoman arvon omaksi edukseen (Kay, 1995 ; Inkinen, 2016a), mikä onkin loogista 

esimerkiksi kilpailuedun näkökulmasta tarkasteltuna, sillä kuten aiemmin on todettu niin 

kilpailuedussa on kysymys nimenomaan sellaisista tietojen, taitojen ja ominaisuuksien 

kombinaatiosta, jota kilpailijoilla ei ole. Käytännössä tiedon suojaamisen tärkeys tiivistyy 

siihen, että mikäli organisaatio ei kykene suojaamaan sen hallinnassa olevaa tietopääomaa, 

se ei saa siitä maksimaalista hyötyä itselleen ja näin saavutettu tieto voi muuttua 

arvottomaksi. 

 

3.2.10 Tietomyönteinen esihenkilötyö 

 

Esihenkilötyö (esimiestyö) on kriittinen osatekijä onnistuneelle tietojohtamiselle. Tähän 

vaikuttaa muun muassa esihenkilön rooli suunnan- ja esimerkinnäyttäjänä. Esihenkilöt ovat 

tärkeässä roolissa levittämässä tietojohtamisen käytänteitä organisaatioon, joten 

esihenkilöiden rooli on tärkeä (DeTienne et al. 2004). Esihenkilön tulisikin olla inspiroiva, 

osallistava, kannustava sekä edistää oppimista että luottamusta. Näiden lisäksi tärkeitä 

esihenkilön ominaisuuksia ja toimintapiirteitä ovat esimerkillinen toiminta esimerkiksi 
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avoimen tiedonjakamisen suhteen sekä kuunteleminen, visiointi, toisten opettaminen ja 

mentorointi sekä halukkuus luoda työskentely-ympäristöä, jossa vallitsee luottamus ja 

kunnioitus. (Inkinen, 2016a ; Holsapple & Singh, 2001) Tietojohtamisen näkökulmasta ei 

voi liiaksi korostaa, että esihenkilön on tärkeää kannustaa ja tukea henkilöstöä luomaan, 

jakamaan sekä käyttämään tietoa hyödyksi. Tiivistäen voisi todeta, että tietojohtamisen 

näkökulmasta esihenkilötyön päämääränä on luoda ympäristö, jossa henkilöstön on helppoa 

ja luontevaa toteuttaa tietojohtamiskäytänteitä sekä tietoprosesseja. 

 

Tämän pääluvun lopuksi mainittakoon, että tässä pääluvussa käsiteltäisiin 

tietojohtamiskäytänteiden esiintymistä menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä, mutta 

aiempaa kirjallisuutta tietojohtamiskäytänteiden esiintyvyyteen tällaisissa yrityksissä ei ollut 

löydettävissä. Tässä luvussa esitettäisiin myös aiemman kirjallisuuden arvioita tai 

tutkimustuloksia siitä, että mitkä tietojohtamiskäytänteet vaikuttavat kaikista kriittisimmiltä 

Pk-yritykselle silloin, jos se tavoittelee niin sanottujen yrityksen menestystekijöiden 

saavuttamista. Tästä aiheesta ei kuitenkaan ollut saatavilla sellaista aiempaa kirjallisuutta, 

jota tässä luvussa olisi voinut esitellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

4 Pk-yrityksen menestystekijät 
 

Tässä luvussa käsittelen Pk-yritysten ja niiden yrittäjäien menestystekijöitä. Blackburn 

(2014) on ilmaissut asian samoin kuin itse ajattelen; menestykseen tarvitaan onnea, mutta 

sellaisilla Pk-yrityksillä ja yrittäjillä, jotka työskentelevät ahkerasti ja toteuttavat näitä tässä 

luvussa havaittavia menestystekijöitä, on todennäköisemmin enemmän onnea matkassaan. 

Sen vuoksi on tärkeää tutkia menestystekijöitä ja selvittää, millaiset piirteet ja 

toimintaideologiat yhdistävät menestyviä Pk-yrityksiä aiemman kirjallisuuden valossa 

tarkasteltuna. Seuraavassa kappaleessa (4.1) Pk-yritysten menestystekijöitä tarkastellaan 

organisaatiotasolla. Tämän jälkeen kappaleessa 4.2. tarkastellaan menestystekijöitä, jotka 

pohjautuvat Pk-yrityksen yrittäjään. 

 

4.1 Pk-yritysten menestystekijät – tarkastelussa organisaatiolähtöiset tekijät 

 

Kuten esimerkiksi johdannossa on korostettu, Pk-yritykset ja niiden menestys on merkittävä 

asia koko yhteiskunnalle. Tästä johtuen aihe on saanut tutkijoiden huomiota ja lukuisissa 

tutkimuksissa on selvitetty Pk-yritysten avainmenestystekijöitä (Key success factors, critical 

success factors). Esimerkiksi Chawla et al. (2010) ovat syventyneet tutkimaan pienyritysten 

menestystekijöitä Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksessaan he havaitsivat, että 

kiinalaisille pienyrityksille tärkeitä menestystekijöitä ovat markkinointiin, kilpailuvoimiin, 

toimialan trendeihin, pääoman saatavuuteen, sijaintiin ja yrittäjän kokemukseen liittyvät 

tekijät. Yhdysvaltalaiselle yritykselle menestystekijät olivat muuten samat, mutta 

Yhdysvalloissa pääoman saatavuus ei vaikuttanut kriittiseltä menestystekijältä. Chong 

(2012) on tutkinut malesialaisten Pk-yritysten avainmenestystekijöitä ja sellaisiksi 

osoittautuivat johtamistaidot, valtion tuki, koulutus, markkinointi, asiakaspalvelu, 

henkilöstöjohtaminen, kilpailukykyiset hinnat, pääoman saatavuus, henkilöstöjohtaminen, 

sijainti ja yrittäjän sosiaaliset taidot sekä yrittäjän saama perheen ja ystävien tuki. 
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Mika Pasanen (2003) on teoksessaan perehtynyt laajasti tekijöihin, jotka vaikuttavat 

itäsuomalaisten Pk-yritysten kykyyn menestyä. Teoksessa on nostettu esiin laaja joukko 

ympäri maailmaa tehtyjä tutkimuksia yritysten menestystekijöistä. Seuraavaksi olen laatinut 

katsauksen yritysten menestystekijöihin ja olen käyttänyt pääasiallisena runkona Pasasen 

(2003) katsausta yritysten menestystekijöihin, mutta sen lisäksi olen laajentanut näkökulmaa 

tuomalla lisää näkökulmia muista lähteistä. Jaottelen menestystekijät johtamiseen, 

tuotteeseen tai palveluun, henkilöstöön ja suhteisiin sekä muihin asioihin liittyviin osa-

alueisiin. Myöhemmin luon pienen katsauksen myös siihen, että millaiset yrittäjän 

ominaisuudet ja luonteenpiirteet parantavat yrityksen menestymisen todennäköisyyttä. 

Menestystekijät selityksineen on tiivistetty myös taulukkoon (taulukko 2). 

 

Johtamiseen liittyviksi menestystekijöiksi on tunnistettavissa esimerkiksi tehokas ja 

vaikuttava johtaminen (Yusuf, 1995 ; Ghosh & Kwan, 1996 ; Wijewardena & Cooray, 1996). 

Samoin on tärkeää, että johtoryhmä on riittävän laaja (Wiklund, 1998) tai toisin sanoen se, 

että johtoryhmän diversiteetti on monipuolinen (Westhead et al. 1995). Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että johtoryhmään (kuten organisaation ylipäätään) olisi hyvä saada 

henkilöitä, jotka tulevat erilaisista taustoista esimerkiksi iän, koulutuksen, sukupuolen ja 

kulttuurin osalta. Duchesneaun & Gartnerin (1990) mukaan menestyvien yritysten johtajat 

käyttävät enemmän aikaa viestintään kumppaneiden, asiakkaiden, toimittajien ja 

työntekijöiden kanssa. Yrityksen oman henkilöstön ja johtoryhmän sisältämän tietotaidon 

lisäksi on tärkeää hyödyntää ulkopuolisilta ammattilaisilta ja neuvonantajailta sekä muilta 

yrityksen sidosryhmiltä (kuten asiakkailta ja tavarantoimittajilta) saatavaa tietoa ja taitoa 

(Duchesneau & Gartner, 1990 ; Kent, 1994 ; Storey, 1994 ; Lussier & Corman, 1995 ; 

Halborg et al. 1997). Yritysjohdon on tärkeää muistaa, että johtajuudessa ei riitä ainoastaan 

tällä hetkellä tapahtuvien asioiden johtaminen vaan johtajuudessa on kyettävä huomiomaan 

myös tulevaisuus ja jatkuvasti tapahtuva muutos. Laadukkaan muutosjohtamisen merkitys 

tulee hyvin esille De Geuksen (2002) tutkimuksessa, jonka mukaan pitkällä aikavälillä 

muutosjohtamisen kyvykkyys on menestyvälle yritykselle tärkeää. Yrityksen on 

sopeuduttava ympäröivään maailmaan ja kyettävä palvelemaan ympäristöään. Pitkällä 

aikavälillä menestyvän yrityksen yksi kriittisimpiä menestystekijöitä on Costan (1994) 

strategisen suunnittelun muistaminen. 
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Osaavan ja monipuolisen johtoryhmän lisäksi on tärkeää myös se, että yritys kykenee 

hankkimaan pätevää henkilöstöä (Wijewardena & Cooray’s, 1996). Foley & Green (1989) 

ovat muistuttaneet siitä, että menestyvän yrityksen henkilöstö on uskollista ja yritys kykenee 

motivoimaan henkilöstöään (kovaan) työntekoon. Organisaation täytyy muistaa huolehtia 

myös henkilöstön (kuten muidenkin sidosryhmiensä) tarpeista sen lisäksi, että se huolehtii 

ainoastaan osakkeenomistajiensa tarpeista (Kotter & Heskett, 1992). Tämä on hyvä 

muistutus siitä, että rekrytoidusta henkilöstöstä on muistettava pitää hyvää huolta ja 

motivoida muun muassa erilaisilla palkitsemisen menetelmillä. Yrityksen hyvän maineen ja 

hyvien henkilöstösuhteiden lisäksi myös laadukkaat ja hyvät tuotteet lisäävät yrityksen 

menestymisen mahdollisuuksia (Hills & Narayana, 1990). 

 

Ainoastaan omasta henkilöstöstä huolehtiminen ei riitä, vaan useissa tutkimuksissa toistuu 

näkemys siitä, että menestyvät yritykset kykenevät huolehtimaan asiakassuhteistaan hyvin 

ja tarjoamaan hyvää asiakaspalvelua. Tämä on nähty jopa kaikista tärkeimpänä 

menestystekijänä Pk-yrityksille (Ghosh & Kwan, 1996; Wijewardena & Cooray, 1996 ; 

Taylor, 1997). Läheiset asiakassuhteet ovat tärkeä menestystekijä myös esimerkiksi Räsäsen 

(1999) ja Halborgin et al. (1997) mukaan. Asiakkaille täytyy kyetä tarjoamaan sellaista 

tuotetta tai palvelua, josta asiakas saa lisäarvoa (Lehtonen, 1997). Asiakkaille tarjottavien 

tuotteiden tai palveluiden tulee olla laadukkaita (Wijewardena and Cooray, 1996). 

 

Henkilö- ja asiakassuhteiden lisäksi on tärkeää huomioida myös muut yrityksen sidosryhmät 

(Kotter & Heskett 1992). Yritysten on siis tärkeää olla aktiivisesti vuorovaikutuksessa myös 

organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa niin organisaatiotasolla kuin yksilötasolla. 

Yksilötasolla tätä väitettä tukee esimerkiksi Lechlerin & Gemuendenin (1999) sekä 

Maleckin (2018) tutkimustulokset, joiden mukaan epävirallisten suhteiden ja sosiaalisen 

pääoman eli henkilökohtaisten verkostojen roolin on todettu olevan kriittinen yrityksen 

menestyksen kannalta.  

 

Organisaatiotasolla tapahtuva vuorovaikutus voi näkyä esimerkiksi yritysten välisinä 

yhteistyökumppanuuksina. Pk-yritysten on tärkeää tehdä yhteistyötä toisten yritysten kanssa 

ja esimerkiksi Blackburn (2014) on todennut, että yhteistyöhenkisyys yritysten välillä 
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kilpailun sijasta on nähtävissä Pk-yritysten menestystekijäksi. Tämä ajatus on lisääntymässä 

nuorempien sukupolvien myötä (Blackburn, 2014). Yritysten välinen yhteistyö tuo Pk-

yritykselle hyötyä muun muassa sitä kautta, että etenkin alkuvaiheessa se voi parantaa 

yrityksen uskottavuutta, mutta myös myöhemmissä vaiheissa se auttaa oppimaan uutta ja 

selviytymään paremmin esimerkiksi teknologian tuomissa muutoksissa sekä lisäksi 

yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaan, kun yrityksen ei ole pakko 

tehdä kaikkea itse eli yritys voi täydentää palvelutarjontaansa yhteistyökumppaneiden avulla 

(Jarillo, 1988 ;  Blackburn, 2014 ; Hitt & Ireland, 2017). Westhead et al. (1995) mukaan 

yrityksen on tärkeää tehdä yhteistyötä paikallisten (korkea)koulujen kanssa ja hankkia 

kouluista osaamista, taitoa ja tietoa. Storeyn (1994) mukaan yrityksen on tärkeää hankkia 

hyvä suhde pankin kanssa ja jakaa pankille tietoa omasta taloudellisesta tilanteestaan niin, 

että pankin on mahdollista tukea yrityksen toimintaa mahdollisimman optimaalisesti. Pankin 

on siis tärkeää olla tietoinen yrityksen taloudellisista tarpeista. Sen lisäksi, että yritys jakaa 

taloudellista informaatiota pankin ja muiden rahoittajiensa kanssa, sen tulee muistaa 

hyödyntää talousdataa ja -tietoa laajasti myös muussa päätöksenteossa (Storey, 1994). 

 

Innovatiivisuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka auttaa Pk-yrityksiä menestymään ja 

Omrin et al. (2015) mukaan Pk-yrityksen on kannattavaa panostaa innovaatioiden 

syntymiseen, sillä se nostaa menestymisen todennäköisyyttä. Organisaation kulttuurin tulee 

olla innovatiivinen ja tulevaisuutta ennakoiva eli oltava niin sanotusti tuntosarvet pystyssä. 

Innovatiivisuus ja ennakoivuus on huomioitava myös organisaation strategiassa. (Wiklund, 

1998 ; Hitt & Ireland, 2017)  Petersin & Watermanin (1982) mukaan menestyvä yritys toimii 

yrittäjämäisesti, mikä nähdäkseni tarkoittaa käytännössä innovatiivisuuden lisäksi 

esimerkiksi tietynlaista rohkeutta, sitoutuneisuutta yhteisiin päämääriin ja ahkeruutta. 

Näiden ominaisuuksien lisäksi organisaatiokulttuurin on oltava luonteeltaan oppivainen eli 

organisaation oppimiskyvykkyyden on oltava vahva, mikäli yritys haluaa menestyä pitkällä 

aikavälillä (Hitt & Ireland, 2017). Taylorin (1997) mukaan menestyvät yritykset ovat 

luonteeltaan joustavia ja mukautuvia. Kaurasen (1996) mukaan ne keskittyvät pitkällä 

aikavälillä siihen, missä ne ovat hyviä. Kuten aiemmin on mainittu, niin organisaatio voi 

täydentää omaa ydinosaamistaan siten, että se täydentää palvelutarjontaansa 

yhteistyökumppaneiden avulla. Yrityksen täytyy tuntea ympäristönsä, sillä kuten Foley & 

Green (1989) ovat muistuttaneet, niin yrityksen on tärkeä tuntea ja ymmärtää sitä markkinaa, 
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jolla se harjoittaa liiketoimintaansa. Lisäksi esimerkiksi herkkyys ympäröivälle maailmalle 

ja suvaitsevaisuus uusia ideoita kohtaan yhdistävät pitkällä aikavälillä menestyneitä 

yrityksiä (100–700 vuotta vanhoja yrityksiä) (De Geus, 2002). 

 

Simon (1996) on tutkinut iäkkäitä (keskimäärin noin 50–60-vuotiaita) saksalaisia Pk-

yrityksiä ja selvittänyt, millaisia piirteitä niissä on. Hän tunnisti paljon samoja piirteitä kuin 

olen jo aiemmin tuonut esille tässä tekstissä. Tällaisia piirteitä olivat läheisyys asiakkaan 

kanssa, jatkuvat innovaatiot ja vahvan johtajuuden merkitys. Näiden piirteiden lisäksi Simon 

(1996) tunnisti tällaisten saksalaisten Pk-yritysten tyypillisiksi ominaispiirteiksi myös 

kunnianhimoiset tavoitteet, kapean markkina-alueen, globaalin suuntautuneisuuden, 

selkeästi tunnistetut kilpailuedut, itseluottamuksen omia vahvuuksia kohtaan ja 

motivoituneet työntekijät (Simon, 1996). 

 

Philip (2011) on tutkinut tärkeimpiä Pk-yritysten menestykseen vaikuttavia tekijöitä 

Bangladeshissa ja sai tutkimuksessaan selville, että tuotteiden ja palveluiden laatu sekä 

suhteet ympäröivään maailmaan ovat tärkeitä menestystekijöitä. Vuorovaikutteisuus 

ympäröivän maailman kanssa auttaa pääsemään käsiksi liikeideoihin, osaamiseen ja 

pääomiin. Myös keskittyminen ydinliiketoimintaan, kansainvälisille markkinoille 

kurottaminen, uuden oppiminen ja selviytymiskyky teknologisten muutosten suhteen on 

tärkeää. (Philip, 2011) 

 

Katsauksessa aiempaan kirjallisuuteen menestystekijöiden osalta alkaa löytymään 

huomattavan paljon samoja löydöksiä, jotka ovat kestäneet aikaa ja pätevät varsin hyvin 

myös kulttuurista riippumatta. Useat tutkimukset, kuten myös Zetlinin (1994) tutkimus, ovat 

vahvistaneet, että tarjottavien hyödykkeiden laatu, keskittyminen asiakkaisiin, 

innovatiivisuus, joustavuus ja henkilöstön voimaannuttaminen ovat avaintekijöitä yrityksen 

menestykseen. Filleyn & Pricerin (1991) mukaan avaintekijöitä ovat laadukkaan johtajuuden 

lisäksi myös hinnoittelustrategiat, henkilöstön motivointi ja se, että yritys palkkaa vain hyviä 

työntekijöitä. 
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Ghosh et al. (1998) ovat tutkineet kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmillä 

singaporelaisten Pk-yritysten avainmenestystekijöitä, minkä pohjalta menestystekijöitä on 

voitu asettaa tärkeysjärjestykseen. Heidän tutkimuksessaan tärkein menestystekijä oli 

sitoutunut, kannustava ja vahva johtoryhmä. Myös toiseksi kriittisin menestystekijä liittyi 

yrityksen johtamiseen ja se oli visionäärinen ja kykenevä johtajuus. Kolmanneksi 

tärkeimmäksi tekijäksi he nimesivät oikean strategian omaksumisen ja neljänneksi oikean 

markkinan tunnistamisen ja keskittymisen siihen markkinaan. Viidenneksi tärkeimmäksi 

avaintekijäksi Ghosh et al. (1998) nimesivät kyvyn kehittää ja ylläpitää kyvykkyyksiä. 

Kuudenneksi kriittisin tekijä on jo hyvin vahvasti aiemmin esille noussut hyvä suhde omiin 

asiakkaisiin. Näiden lisäksi tärkeitä menestystekijöitä olivat esimerkiksi hyvä palvelu ja 

toimitusjärjestelmä, taloudellisten resurssien saatavuus sekä hyvä henkilöstöjohtaminen.  

 

4.2 Pk-yritysten menestystekijät – tarkastelussa yrittäjälähtöiset tekijät 

 

Erityisesti Pk-yrityksien takana on usein yrittäjä tai yrittäjiä, joten näen tärkeäksi luoda 

katsauksen yrityksen menestystekijöiden lisäksi myös yrittäjän luonteeseen ja / tai 

toimintaan liittyvistä menestystekijöistä. Haluan tuoda nämä esille sen vuoksi, että useissa 

Pk-yrityksillä yrittäjän rooli on hyvin merkittävä niin hyvässä kuin pahassa. Birdin (1989) 

mukaan yrityksen menestymismahdollisuuksia kasvattaa se, jos sen yrittäjä on 

innovatiivinen, riskejä ottava ja omaa aiempaa kokemusta. Duchesneaun ja Gartnerin (1990) 

mukaan aiemman kokemuksen lisäksi kova työnteko, hyvät vuorovaikutustaidot, kyky 

palvella asiakkaita ja suunnitella toimintaa, riskien sietäminen ja joustava johtaminen ovat 

sellaisia yrittäjän luonteenpiirteitä, jotka lisäävät yrityksen menestymisen todennäköisyyttä. 

Blackburn et al. (2013) muistuttavat siitä, että Pk-yrityksen on kyettävä tasapainottamaan 

varovaisuutta ja kovaa riskinottoa, minkä ymmärrän niin, että ”tyhmiä riskejä” on hyvä 

välttää tai ottaa niitä vain siinä määrin, että kykenee kantamaan seuraukset. Suuriakin riskien 

negatiivista lopputulemaa voi pyrkiä minimoimaan suunnittelulla ja seuraamalla 

suunnitelman toteutumista, aivan kuten itseään riskinottajina tai yrittäjänhenkisinä pitävät 

Pk-yrittäjät tekevätkin Blackburnin et al. (2013) mukaan.  
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Blackburnin et al. (2013) mukaan Pk-yrityksen johtajan ollessa korkeakoulutettu, Pk-

yrityksen menestymisen todennäköisyys kasvaa. Tämä johtuu Blackburnin (2014) mukaan 

siitä, että Pk-yrityksen johtaja vastaa useimmiten asioita hyvin laaja-alaisesti, kun taas 

suuremmissa yrityksissä johtajuus on hyvin hajautunut (Pk-yrityksessä yksi ja sama johtaja 

voi vastata esimerkiksi henkilöstön, tuotannon ja viennin johtamisesta, kun taas suuremmilla 

yrityksillä jokaista osa-aluetta on nimetty johtamaan eri henkilöt). Pk-yrityksen johtaminen 

vaatii poikkeuksellisen korkeaa itseluottamusta useiden osa-alueiden hallitsemiseen sekä 

kykyä mukautua ja luoda luovia ratkaisuja yllättäviin haasteisiin. Nykyisin korkeakouluissa 

pyritään kehittämään nimenomaan näitä ominaisuuksia ulkoa opettelun sijaan. Sen lisäksi 

korkeakoulutetut johtajat hakeutuvat todennäköisemmin tekemään yhteistyötä ulkopuolisten 

tahojen kanssa, mikä on jo aiemmin tässä työssä havaittu Pk-yrityksen menestystekijäksi. 

(Blackburn, 2014) 

 

4.3 Yhteenveto Pk-yritysten kriittisistä menestystekijöistä 

 

Luettuani lukuisia Pk-yritysten avainmenestystekijöitä koskevia artikkeleita, tutkimuksia, 

kirjallisuuskatsauksia ja kirjallisuuksia aloin näkemään menestystekijöitä, jotka näyttävät 

toistuvan kirjallisuudessa hyvin usein joko täysin samalla tavalla sanottuna tai vähintään eri 

tavalla ilmaistuna. Havaitsin myös, että monissa tapauksissa menestystekijät vaikuttavat 

abstrakteilta ja aineettomilta sekä sellaisilta, että ne ovat osittain kytköksissä toisiinsa. 

Esimerkiksi palveluiden laatuun vaikuttaa hyvin oletettavasti muun muassa rekrytoinneissa 

ja johtamisessa onnistuminen (ja nämä kaikki kolme mainittua ovat yrityksen 

menestystekijöitä). Olen koonnut alle taulukon niistä menestystekijöistä, joita olen 

kirjallisuuteen tutustuessani löytänyt ja jotka vaikuttavat olevan Pk-yrityksille kriittisiä 

menestystekijöitä aiemman kirjallisuuden perusteella. Organisaatiotason 

menestystekijöiden lisäksi taulukon viimeinen rivi sisältää yrittäjän toimintaa tai persoonaa 

koskevia tekijöitä, jotka aiemman kirjallisuuden valossa parantavat Pk-yrityksen 

menestysmahdollisuuksia.  
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Menestystekijä Menestystekijä lyhyesti kuvailtuna 
Johtajuus Johtajuuden tulee olla tehokasta, vaikuttavaa ja 

kannustavaa. Johtajuuden tulee olla sosiaalista ja 
johtajien on kommunikoitava aktiivisesti niin sisäisten 
kuin ulkoistenkin sidosryhmien kanssa. 

Johtoryhmä Johtoryhmän tulee olla riittävän monipuolinen 
Yrityksen suhteet Yrityksellä tulee olla hyvät suhteet sen sidosryhmiin. 

Hyvät suhteet pelkästään henkilöstöön ja asiakkaisiin ei 
riitä vaan täytyy muistaa myös esimerkiksi pankki ja 
tavarantoimittajat. Aktiivinen tiedon- ja ajatustenvaihto 
eri kumppaneiden kanssa muodostaa SECI-mallin 
mukaista uutta tietoa mikä edelleen voi synnyttää 
esimerkiksi innovaatioita. Sen lisäksi, että yritys 
turvautuu ainoastaan sisäiseen tietoon ja osaamiseen, sen 
on tärkeää luottaa myös ulkopuolisiin ammattilaisiin ja 
asiantuntijoihin. 

Läheiset asiakassuhteet Kirjallisuudessa esiintyvät maininnat läheisten 
asiakassuhteiden tärkeydestä olivat niin yleisiä, että tämä 
on nostettava esille omaksi menestystekijäksi. Läheinen 
kumppanuus lisää vuorovaikutuksen määrää, mikä 
puolestaan kasvattaa SECI-prosessien toistojen määrää 
sekä kasvattaa luottamusta. Tämä menestystekijä sisältää 
myös asiakaspalvelun tärkeyden. 

Markkinatuntemus Yrityksen on tärkeää tuntea ja ymmärtää ympäristöä sekä 
markkinaa. Tähän voi auttaa myös edellä mainittu 
aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. 

Kyky käsitellä muutosta Markkinaympäristö muuttuu ja muutos on ikuista. Sen 
vuoksi pitkällä aikavälillä menestyvän yrityksen täytyy 
kyetä kehittymään muutoksen mukana. Kyky kestää 
muutosta syntyy muun muassa avoimuudesta uusille 
ideoille ja teknologioille. Kyky muuttua vaatii hyvää 
kyvykkyyttä oppia sekä mukautuvuutta ja joustavuutta. 
Myös muutosjohtajuudella on tässä roolinsa. 

Innovatiivisuus Myös innovatiivisuus toistui huomattavan usein 
menestystekijöitä kartoittavassa kirjallisuudessa. 
Innovatiivisuuden tärkeys perustuu siihen, että sen avulla 
kyetään pysymään mukana kehityksessä ja kyetään 
luomaan uusia hyödykkeitä, joita voidaan markkinoille 
tarjota. Jatkuvat innovaatiot ovat keskeinen tapa pysyä 
mukana jatkuvassa muutoksessa. 
Organisaatiokulttuurista täytyy pyrkiä kehittämään 
innovatiivinen. 



52 
 

Henkilöstöhallinto ja 
rekrytointi 

Yrityksen on tärkeä kyetä hankkimaan osaavaa ja sopivaa 
henkilöstöä. Lisäksi henkilöstö on kyettävä pitämään 
uskollisena ja motivoituneena (esim. palkitsemisen 
avulla). 

Hyödykkeiden eli tuotteiden 
ja palveluiden laatu 

Myös maininta tuotteiden ja palveluiden laadukkuudesta 
toistui kirjallisuudessa tiheästi. 

Pk-yrityksen yrittäjän luonne 
ja toimintatapa voivat 

edesauttaa Pk-yrityksen 
menestymistä 

Yrittäjä tarvitsee hyviä sosiaalisia taitoja 
kommunikoidakseen sidosryhmien kanssa. Lisäksi 
yrittäjän on eduksi olla innovatiivinen ja tietyssä määrin 
riskejä ottava. Yrittäjällä tulee olla kyky suunnitella 
yrityksen toimintaa. Kirjallisuuden mukaan yrittäjä voi 
hyötyä aiemmasta kokemuksestaan. 

Taulukko 2. Aiemmasta kirjallisuudesta tunnistetut yrityksen menestystekijät. Viimeinen 

rivi liittyy yrittäjän toimintaan, mutta ylemmät rivit ovat organisaatiolähtöisiä 

menestystekijöitä. 
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5 Tutkimusmenetelmät 
 

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu viidessä eri työvaiheessa. Ensimmäiseen 

vaiheeseen sisältyi lähinnä haastattelumateriaalien ja -kysymysten luominen sekä muu 

haastattelutilanteisiin valmistautuminen muun muassa kartoittamalla haastateltavia, 

sopimalla haastatteluaikoja sekä lukemalla oppimateriaaleja hyvästä haastatteluosaamisesta. 

 

Empiirisen osion toisessa vaiheessa toteutettiin kuusi kappaletta haastatteluja. Haastattelut 

olivat kestoltaan noin 60–90 minuuttisia. Kolmannessa vaiheessa haastattelutallenteet 

litteroitiin tutkijan toimesta. Litterointi toteutettiin osittain valikoiden niin, ettei aivan 

kokonaisia haastattelutallenteita litteroitu. 

 

Empirian neljännessä vaiheessa tutkimusaineisto analysoitiin tulkitsemalla ja jakamalla 

vastaukset Inkisen (2016a) esittelemien tietojohtamiskäytänteiden mukaisiin osioihin 

tunnistamalla litteroidussa haastatteluaineistossa keskeisimmiksi näyttäytyneet näkökulmat 

ja vertaamalla näitä näkökulmia aiempaan tietojohtamiseen liittyvään kirjallisuuteen ja 

tutkimukseen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, että mitkä tietojohtamiskäytänteet ovat 

haastateltujen Pk-yritysten johtajien näkemyksen mukaan eniten kriittisiä sen suhteen, että 

niin kutsutut yrityksen menestystekijät voidaan saavuttaa mahdollisimman todennäköisesti. 

Analysoinnin tulokset on raportoitu tämän tutkimusraportin empiirisessä osiossa, pääluvussa 

numero kuusi. 

 

Pro gradu -työn kuten muidenkin tutkimusten ytimessä on luonnollisestikin jokin 

tutkimusmenetelmä. Tutkimusmenetelmiä on lukuisia erilaisia ja näin ollen sopivan 

tutkimusmenetelmän valitseminen on merkittävä osa onnistunutta tutkimustyötä. Valittu 

tutkimusmenetelmä vaikuttaa huomattavasti koko tutkimukseen niin teoriaosion kuin 

aineiston käsittelyn ja analyysinkin kautta. Erikssonin & Kovalaisen (2015) mukaan käytetyt 

tutkimusmenetelmät on tärkeää esitellä avoimesti niin, että tutkimusraporttiin perehtyvä 

henkilö voi ymmärtää tutkimuksen toteutusta paremmin. Tutkimuksen lukijan on siis 

pystyttävä ymmärtämään, että millaisia menetelmiä soveltamalla lopputulokseen on päästy 



54 
 

ja millaisia näkökulmia tutkimuksen toteutuksessa on huomioitu. Näiden tietojen valossa 

tutkimusraportin lukija kykenee arvioimaan paremmin tutkimuksen antia (Eriksson & 

Kovalainen, 2015).  Seuraavaksi esitellään tässä Pro gradu -työssä käytetyt 

tutkimusmenetelmät. 

 

5.1 Tutkimusmenetelmät  
 

Tämän Pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen eli 

laadullinen haastattelututkimus. Tässä tapauksessa valintaan vaikuttavista seikoista kriittisin 

oli se, että tutkimuksen kannalta oli tärkeää saada haastateltavilta mahdollisimman laaja-

alainen ja syvä vastaus tutkimuskysymyksiin. Eskolan & Vastamäen (2015) mukaan paras 

menetelmä on kysyä asiaa suoraan halutuilta henkilöltä haastattelemalla. Hirsjärven & 

Hurmeen (2014) mukaan vapaamuotoinen haastattelu voi tuoda syväperäisemmät ja 

laajemmat vastaukset kuin muut tiedonkeruutavat. Tämä onkin varsin loogista, sillä 

vapaamuotoiset ja osittain vastausten perusteella muodostuvat haastattelukysymykset 

auttavat porautumaan syvemmälle juuri kyseenomaisen haastateltavan henkilön ajatuksiin 

kuin esimerkiksi laajalle vastausjoukolle suunniteltu kyselytutkimuslomake tai yleinen 

haastattelurunko. Kvalitatiivinen lähestymistapa soveltuu tähän tutkimukseen hyvin myös 

siksi, että Hirsjärven et al. (2015) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelman 

lähestymistapa on kokonaisvaltainen ja siinä tapahtumat ikään kuin muovaavat toinen 

toisiaan. Kvalitatiiviselle tutkimukselle luonteenomaisia piirteitä ovat Hirsjärven et al. 

(2018) mukaan seuraavat: 1) Aineistonkeruu tapahtuu todellisissa tilanteissa. 2) tietoa 

kerätään yleensä ihmiseltä. 3) käytetään niin sanottua induktiivista analysointia eli 

tutkimuksen perusajatuksena ei ole hypoteesin tai teorian testaaminen (kuten kvantitatiivissa 

menetelmissä) vaan sen sijaan aineistoa käsitellään monitahoisesta ja yksityiskohtaisesti. 4) 

Aineisto hankitaan laadullisin eli kvalitatiivisin keinoin. 5) Tutkimukseen osallistuva 

kohderyhmä valitaan tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti satunnaisotoksen sijaan toisin kuin 

usein esimerkiksi kvantitatiivisten tutkimusten kohdalla kohderyhmä voi määräytyä 

satunnaisesti. 6) Tutkimussuunnitelma elää ja muovautuu tutkimuksen edetessä. 7) Kaikkia 

tapauksia käsitellään uniikkeina. (Hirsjärvi et al. 2018) 
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Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu eroaa monista muista tiedonkeruumenetelmistä 

siten, että tutkimuksen tekijä tai sen edustaja on suorassa verbaalisessa vuorovaikutuksessa 

haastateltavan kanssa toisin kuin esimerkiksi lomakekyselyihin perustuvassa tutkimuksessa. 

Haastattelun etuna on joustavuus, sillä haastattelija kykenee varsin joustavasti 

mukauttamaan haastattelun etenemistä vallitsevan tilanteen ja saamiensa vastausten 

perusteella. (Hirsjärvi & Hurme, 2014 ; Hirsjärvi et al. 2018) 

 

Haastattelututkimukset jakaantuvat edelleen moneen eri alatyyppiin. Haastattelutyyppejä 

ovat esimerkiksi avoin haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu ja strukturoitu haastattelu. 

Avoin haastattelu on näistä kaikista vapaamuotoisimmin etenevä ja sen tarkoituksena on 

tutkia haastateltavan henkilön mielipiteitä, tunteita, käsityksiä ja ajatuksia. Toisinaan 

avoimesta haastattelusta puhutaan myös syvähaastatteluna. Avoin haastattelu etenee sen 

mukaisesti, miten eri asiat ja teemat nousevat esille haastattelun aikana. Toiseksi 

vapaamuotoisimmin etenevä haastattelututkimuksen malli on puolistrukturoitu haastattelu, 

jossa vain osa haastattelun kysymyksistä on etukäteen kiveen kirjoitettuja ja kysymysten 

järjestys saattaa vaihdella haastattelutilanteista toiseen sen mukaan, miten keskustelu etenee. 

Strukturoitu haastattelu on näistä kolmesta haastattelun tyypistä kaikista ”jäykin” ja siinä 

etukäteen valitut kysymykset kysytään jokaiselta haastateltavalta samassa järjestyksessä. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2014 ; Eskola & Suoranta, 1998) Näiden haastattelutyyppien lisäksi voi 

törmätä myös käsitteeseen ”teemahaastattelu”, jonka määritelmästä on kirjallisuudessa 

erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Koskisen et al. (2005) mukaan se on sama asia kuin 

puolistrukturoitu haastattelu, mutta Hirsjärven & Hurmeen (2014) mukaan teemahaastattelu 

on varsin lähellä avointa haastattelua. Teemahaastattelu kuitenkin vaikuttaa eroavan vähän 

esimerkiksi puolistrukturoidusta, vaikka Koskinen et al. (2005) pitääkin niitä toistensa 

synonyymeina. Teemahaastattelun haastattelukysymyksiä ei ole suunniteltu etukäteen yhtä 

pitkälle kuin puolistrukturoiduissa ja strukturoidussa haastatteluissa on (Eskola & 

Vastamäki, 2015). 

 

Tämän tutkimuksen toteutuksen ja tutkimuskysymyksiin mahdollisimman aitojen vastausten 

kannalta on oleellista, että haastateltavien vastauksilla on vaikutus esitettäviin kysymyksiin 

sen sijaan, että kaikki tutkimuskysymykset olisi määritelty etukäteen. Osa kysyttävistä 
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kysymyksistä on etukäteen määriteltyjä, mutta suuri osa kysymyksistä muovautuu 

haastateltavan kertoman perusteella. Tämän Pro gradu -tutkimuksen haastattelurunko on siis 

määritelty etukäteen. Käytetty haastattelurunko on liitteenä yksi (liite 1). 

 

Tunnistin haastattelutilanteiden onnistumisen merkityksen erittäin kriittiseksi koko 

tutkimuksen onnistumisen ja hedelmällisyyden kannalta. Päädyin soveltamaan myös tässä 

työssä yritysmaailmasta tuttua ajattelutapaani siitä, että tutkimuksen onnistumistekijöihin 

perehtymisen lisäksi on tärkeää tutustua myös sellaisiin tekijöihin, jotka voivat vaarantaa 

tutkimuksen optimaalisen onnistumisen. Hirsjärven & Hurmeen (2014) esille nostamia 

tutkimuksen vaaranpaikkoja on listattu alla olevaan taulukkoon (taulukko 3). 

 

 Haastatteluissa huomioitava onnistumistekijä 
1. Haastattelijan kokemattomuus ja taidottomuus 

2. Kouluttamaton / haastatteluihin perehtymätön haastattelija 

3. Riittämätön haastatteluun varattu aika 

4. Haastattelusta syntyy aina kustannuksia, joten ne on huomioitava mahdollisessa 

tutkimusbudjetissa 

5. Kvalitatiivisen haastatteluaineiston analysointiin ja raportointiin ei ole standardoituja 

toimintamalleja 

6. Haastattelututkimuksessa ei välttämättä saavuteta haastateltavalle yhtä vahvaa 

anonymiteettiä kuin esimerkiksi kyselylomaketutkimuksessa 

7. Haastattelun tekniset välineet ja työkalut kuten esimerkiksi äänitallennus ja 

mahdollisessa etähaastattelussa käytettävät ohjelmistot. 

Taulukko 3. Tutkimushaastatteluiden kriittiset onnistumistekijät (Hirsjärvi & Hurme, 2014). 

 

Nämä edellä mainitut seikat pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon 

tutkimuksen toteutuksessa. Pyrin muun muassa kehittämään omia haastattelutaitojani 

entisestään lukemalla aiheesta sekä tutustumalla muuhun saatavilla olleeseen materiaaliin. 

Varasin omasta kalenteristani reilusti aikaa haastatteluille niin, että kerkeän varmasti 

valmistautumaan haastatteluun, haastattelemaan laadukkaasti sekä tekemään mahdollisia 

muistiinpanoja äänitallennuksen lisäksi. Lisäksi pyrin varaamaan reilusti aikaa myös 
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haastateltavan kalenteriin pyytämällä, että haastateltava voisi varata aikaa vähintään 90 

minuutiksi, vaikka haastatteluihin menisikin aikaa vain noin tunti tai vähän yli. Tällä 

toimenpiteellä halusin varmistua sitä, ettei haastateltavalla tulisi kiire päättää 

haastattelutuokiotamme kesken tai kiirehtiä vastaustensa kanssa. Haastattelutilanteiden 

tekninen apulaitteisto testattiin huolellisesti ennen haastatteluita ja esimerkiksi 

äänentallennus varmistetiin käyttämällä kahta tallennuslaitetta samanaikaisesti. 

 

5.2 Aineiston kerääminen 

 

Tämän tutkimuksen haastatteluja toteuttaessa on lähdetty siitä lähtökohdasta, etteivät 

haastateltavat tunne tietojohtamisen, tietojohtamisen käytänteiden tai yrityksen 

menestystekijöiden käsitteitä tai akateemisen maailman määritelmiä. Tämä on huomioitu 

tutkimuksen toteutuksessa ja haastatteluissa siten, että haastateltaville annettiin ennen 

haastattelua vähän taustatietoa tutkimuksen aiheesta sekä haastattelurungosta, jotta 

haastateltavien ajatusprosessi saattaisi käynnistyä jo ennen varsinaista haastattelua. 

Haastattelurungon sisältämät kysymykset ovat luonteeltaan hyvin ymmärrettäviä, kun ottaa 

huomioon haastateltavien taustan, osaamisen ja kokemuksen. Lisäksi tässä tutkimuksissa on 

menetelty siten, että haastatteluin kerätty tutkimusaineisto on liitetty aiempaan teoriaan ja 

kirjallisuuteen tutkimuksen analysointivaiheessa tutkijan toimesta. 

 

Haastattelutilaisuudet olivat kestoltaan noin yhden tunnin mittaisia vähän siitä riippuen, että 

kuinka laajasti haastateltava innostui vastaamaan haastattelussa esitettyihin kysymyksiin. 

Jokainen haastatteluhetki oli toisistaan eroava, vaikkakin suunnilleen yhtäläinen. 

Ensimmäisten haastattelutilanteiden jälkeen lähestyin osaa haastatelluista vielä toiseen 

kertaan ja pyysin pieniä tarkennuksia ja / tai lisänäkemyksiä. Haastattelutilanteita ja 

haastateltujen henkilöiden profiili on kuvattu myöhemmin tässä työssä taulukossa 4. 
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5.3 Haastattelurunko ja haastattelutilanteet 

 

Tutkimuksessa käytettävän haastattelurungon tarkoituksena on sujuvoittaa 

haastattelutilannetta ja varmistaa, että haastattelija muistaa kysyä kaikki suunnitellut 

kysymykset. Haastattelurunko toimii pikemminkin haastattelijan muistin tukena kuin 

suorana kysymyslistana,  josta vain esitetään kysymyksiä. (Koskinen et al. 2005) Tutkijan 

kannattaa panostaa haastattelurungon luomiseen ja valmiiden syventävien lisäkysymysten 

miettimiseen, sillä hyvä runko parantaa haastattelun laatua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että kaikki lisäkysymyksetkin tulisi pystyä valmistelemaan jo ennen haastattelutilannetta 

vaan sitä, että haastattelijan olisi hyvä miettiä haastateltavien mahdollisesti antamia 

vastauksia ja niihin liittyviä lisäkysymysideoita jo etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme, 2014) 

Lisäkysymysten tavoitteena on saavuttaa syvällisempiä vastauksia ja saada tarkennuksia 

haastateltavien antamiin vastauksiin. 

 

Luonteeltaan haastattelutilanne on hyvin vuorovaikutteinen ja haastattelu perustuu 

haastattelijan sekä haastateltavan väliseen vuorovaikutukseen. Tässä kahden osapuolen 

välisessä vuorovaikutustilanteessa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. (Eskola & 

Suoranta, 1998) Hirsjärven & Hurmeen (2014) mukaan haastattelutilaisuus muistuttaa 

pikemminkin keskustelua tutkimuksen aiheen ympärillä kuin tarkkaa kysymyslistan 

läpikäyntiä osapuolten välillä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kysymyksillä tai niiden 

esittämisellä olisi väliä, sillä niillä on suuri rooli keskustelunohjaajina. Erityisesti 

ensimmäisen kysymyksen rooli on sikäli merkityksellinen, että se voi vaikuttaa 

haastateltavan ajatteluun haastattelun mielenkiintoisuudesta ja siitä, kykeneekö hän 

vastaamaan esitettäviin kysymyksiin mielestään tarpeeksi hyvätasoisesti. Tässä 

tutkimuksessa onkin haluttu huomioida ensimmäinen kysymys sellaiseksi, että siihen olisi 

mielenkiintoista, helppoa ja jopa intohimoa herättävää vastata. Kysymysten esittämisen 

lisäksi haastattelijan täytyy kuitenkin muistaa vanha viisaus siitä, että ”ihmisellä on kaksi 

korvaa ja vain yksi suu” eli haastattelijan täytyy muistaa kuunnella aktiivisesti haastateltavan 

antamia vastauksia. Kuuntelemisella voi olla joidenkin lähteiden mukaan jopa suurempi 

vaikutus kuin varsinaisella kysymysten kysymisellä. (Hirsjärvi & Hurme, 2014) Tässä 
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tutkimuksessa jokainen haastattelu oli erilainen, vaikka keskustelujen runko ja vastausten 

näkökulmat olivat suurilta osin samansuuntaisia. 

 

5.4 Tutkimuksessa haastateltavat 
 

Etsiessäni tutkimukseen sopivia Pk-yrityksiä pyrin löytämään palvelualan Pk-yrityksiä 

kolmesta eri kokoluokasta; ”pienistä”, ”keskisuurista” ja ”suurista” Pk-sektorin yrityksistä, 

jotta tämä tutkimus kattaisi mahdollisimman hyvin laajakirjoisen Pk-yritysten joukon. Tässä 

tutkimuksessa ”pieniä” Pk-yrityksiä edustavien yritysten vuosittainen liikevaihto oli 0,8–2 

miljoonaa euroa, ”keskisuuria” edustavien 6–10 miljoonaa euroa ja ”suuria” Pk-yrityksiä 

edustavien yritysten vuotuinen liikevaihto oli 26–50 miljoonaa euroa. Tässä tutkimuksessa 

laajan joukon löytäminen on keskeistä, koska tutkimuksen ydinasia 

(tietojohtamiskäytänteet) voivat oletettavasti olla riippuvaisia Pk-yrityksen organisaation 

koosta, sillä tietojohtamiskäytänteet koostuvat johtamistavoista ja erilaisista 

organisaationaalisista työkaluista. Lisäksi halusin löytää jokaisesta kokoluokasta ainakin 

yhden aineettomaan ja yhden aineelliseen liiketoimintaan pohjaavan yrityksen, jotta 

haastateltavat johtajat saattaisivat tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja otannasta muodostuisi 

mahdollisimman kattava myös organisaation tekemän työn luonteen näkökulmasta. Muutoin 

haastateltavia yrityksiä löytyi hyvin, mutta osoittautui haastavaksi löytää palvelualalla 

toimivia Pk-yrityksiä, joiden liiketoiminta olisi luonteeltaan aineellista (eli ei niin sanottua 

tietointensiivistä työtä). Huomasin, että hyvin suuri osa esimerkiksi Pk-yrityksen mittoihin 

mahtuvista rakennus- tai kiinteistöhuoltopalveluista kuuluu johonkin isompaan konserniin, 

jolloin kyseistä yritystä ei voida lukea Pk-yritykseksi, vaikka sen henkilöstö- ja 

liikevaihtomäärä mahtuisivatkin Pk-yrityksen määritelmään. Näin siksi, koska Pk-yrityksen 

mittoihin mahtuvan yritys voidaan lukea Pk-yritykseksi vain silloin, jos se ei osa suurempaa 

konsernia (riippumattomuusvaatimus) (Moeuf et al. 2020). Olisi ollut mahdollista löytää 

myös sellaisia aineellista työtä tekeviä Pk-yrityksiä, joiden henkilöstömäärä olisi ollut noin 

200 henkilön luokkaa, mutta niidenkin liikevaihto saattoi jäädä hyvin alhaiseksi (5 

miljoonan euron luokkaan). Pitkän etsinnän tuloksen kuitenkin löysin yrityksen, jonka 

liikevaihto tulee pääasiallisesti fyysisestä / aineellisesta työstä ja sen henkilöstömäärä on yli 

200 henkilöä samalla, kun vuotuinen liikevaihtokin kohoaa 26 miljoonaan euroon. 
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Kaikki haastatellut edustivat Pk-yrityksen ylintä johtoa ja kaikkinensa haastatellut johtajat 

edustivat hyvin erilaisia Pk-yrityksiä niin toimialan kuin koonkin suhteen. Yleisesti ottaen 

haastatelluista johtajista voi sanoa, että kaikki olivat korkeakoulutettuja ja he olivat noin 35–

50-vuotiaita, eli haastateltu joukko edusti varsin eri ikäisten johtajien ajatuksia. Taulukossa 

4 on esitetty jokaisen haastatellun sekä heidän edustamiensa yhtiöiden perustiedot. 

 

 Asema 
yrityksessä 
(työnimike) 

Koulutus- ja 
ikäluokka 

Haastattelun 
kesto 
(min) 

Yritys 
(toimiala) 

Liikevaihto 
(M€) 

Henkilöstö 
(hlö) 

#1 Toimitusjohtaja 
/ yrittäjä 

AMK 
35-vuotias 80 Ravintola-

catering 0,8 10 

#2 Toimitusjohtaja 
/ yrittäjä 

AMK 
40-vuotias 90 Mainostoimisto 2 25 

#3 Toimitusjohtaja 
/ yrittäjä 

AMK 
45-vuotias 75 LVI-palvelut 10 60 

#4 Toimitusjohtaja 
/ yrittäjä 

Yliopisto 
35-vuotias 60 IT-palvelut 6 61 

#5 Toimitusjohtaja Yliopisto 
45-vuotias 60 IT-palvelut 50 195 

#6 Toimitusjohtaja Yliopisto 
50-vuotias 65 Rakennuspalvelut 26 245 

Taulukko 4. Haasteltujen henkilöiden perustiedot. Liikevaihto- ja henkilöstömäärätietojen 

lähde: Suomen Asiakastieto Oyj. 

 

5.5 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksen ytimen muodostavat aineiston analysointi, sen tulkinta ja tältä pohjalta tehtävät 

johtopäätökset. Aineistoa analysoidessaan tutkimuksen tekijä pystyy näkemään, kuinka ja 

millä tavalla aineisto vastaa etukäteen määritettyyn tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi et al. 

2018) Kvalitatiivisen tutkimuksen laatiminen on tutkijalle siitä miellyttävä toteuttaa, että 

Kiviniemen (2015) mukaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus toimii tutkijalle 

oppimisprosessina, sillä läpi tutkimuksen tutkija kasvattaa omaa tietämystään siitä aiheesta 

ja teemasta, jota tutkimus koskee. Myös itselleni yksi keskeisimmistä motivaatiotekijöistä 

tähän tutkimustyötön on uuden oppiminen ja uusien näkökulmien sisäistäminen sekä 

nykyisen näkemyksen laajentaminen.   
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Toteuttamissani tutkimuksissa minulla on ollut tavoitteena aloittaa aineiston analysointi 

hyvin pian sen keräämisen jälkeen ja toisinaan jopa jo aineiston keräämisen aikana. Olen 

kokenut varsinaiset haastattelutilanteet usein hyvin inspiroiviksi ja energisoiviksi, joten sitä 

energiaa on miellyttävä käyttää kerätyn aineiston analysointityöhön. Myös Hirsjärven et al. 

(2018) mukaan tämä on suositeltava menettelytapa erityisesti opinnäytetöissä. Hirsjärvi et 

al. (2018) perustelevat tätä sillä, että tuoreen aineiston käsittely on innostavampaa ja toisaalta 

aineistoa on usein sujuvampi täydentää, mikäli tarve sitä vaatii. Itsekin olen haastateltavan 

roolissa huomannut, että on mukavampi antaa vastauksia lisäkysymyksiin muutaman päivän 

sisällä alkuperäisestä haastattelusta verrattuna siihen, että lisäkysymyksiin joutuu antamaan 

täydentäviä vastauksia muutaman viikon päästä. Tämä on korostunut silloin, kun 

haastattelun teema on haastanut ja vaatinut omien ajatusmallien syvällistä läpikäymistä. 

 

Valittaessa tutkimuksessa sovellettavaa analysointitapaa on huomioitava analyysin 

päätavoite, joka on vastauksen löytäminen etukäteen määriteltyihin tutkimuskysymyksiin tai 

tutkimuskysymykseen. Hirsjärven & Hurmeen (2014) mukaan erilaisia työskentely- ja 

analysointitekniikoita on olemassa hyvin paljon erilaisia, eikä niistä voida yleisellä tasolla 

määrittää paremmuusjärjestykseen keskenään. Hirsjärvi et al. (2018) on jaotellut 

analysointitekniikat kahteen karkeaan kategoriaan, jotka ovat ”selittäminen” ja 

”ymmärtäminen”. Näistä ensimmäisessä, eli selittämisessä, sovelletaan yleensä tilastollista 

analyysia, kun taas toisessa, eli ymmärtämisessä, asiaa tarkastellaan kvalitatiivisin 

analyysikeinoin. (Hirsjärvi et al. 2018) Tässä tutkimuksessa haastatteluaineistoa pyritään 

pikemminkin ”ymmärtämään” kuin ”selittämään”. 

 

Haastattelujen jälkeinen tutkimusaineiston analysointiprosessi alkoi haastattelujen 

litteroinnilla, joka tarkoittaa äänimuodossa olevan haastatteluaineiston sanatarkkaan 

muuntamista tekstimuotoon. Litterointiin ei ole yleispäteviä ohjeita, vaan sen toteutuksen 

suhteen oleellista on käytössä olevan analysointitekniikan lisäksi tutkimuksen vaatima 

kokonaisuus. Litterointityöskentelyssä ei myöskään ole välttämättä tarpeenmukaista käyttää 

haastateltavan käyttämää murretta, ellei murteella ole vaikutusta tutkittavaan aiheeseen. 

(Koskinen et al. 2005 ; Hirsjärvi et al. 2018) Tässä tutkimuksessa esimerkiksi haastateltavan 

murteella ei ole vaikutusta tutkimuskysymyksiin, eikä aivan koko haastatteluaineistoa ole 
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ollut tarpeellista litteroida. Haastatteluiden litterointi on tehty vain siltä osin kuin se on 

tutkimuksen teeman kannalta oleellista. Litteroidut haastatteluaineistot koottiin yhteen ja 

luokiteltiin huolellisesti Inkisen (2016a) ehdottamien tietojohtamiskäytänteiden mukaisten 

otsikoiden alle sen mukaan, minkä otsikon tai otsikoiden alle kyseinen aineistonäyte oli 

aiheellista sijoittaa. Tämä tehtiin sen mukaan, mihin tietojohtamiskäytänteeseen kyseinen 

haastatellun kommentti liittyy. Näin muodostettiin käsitys siitä, miten mikäkin 

tietojohtamiskäytänne näkyi haastatteluissa sekä siitä, mitä haastateltavat kertoivat mistäkin 

tietojohtamiskäytänteistä. Tämän jaottelun pohjalta muodostettiin tutkimustulokset, jotka 

esitellään kappaleessa kuusi. Tutkimustulokset esitellään siten, että jokainen Inkisen (2016a) 

ehdottaman tietojohtamiskäytänteen esiintyvyys tai esiintymättömyys menestyvissä 

palvelualan Pk-yrityksissä käsitellään erikseen omassa alaluvussaan.  Nämä alaluvut 

koostuvat litteroidusta ja koodatusta / luokitellusta haastatteluaineistosta. 

 

Haastattelujen perusteella jokainen haastateltu yritys on  luokiteltu joko kategoriaan ”kyllä”, 

”osittain” tai ”ei” sen mukaan, kuinka selkeästi ja laajamittaisesti mikäkin 

tietojohtamiskäytänne vaikuttaa esiintyvän kyseissä yrityksessä.  Tämä jakauma on esitetty 

myöhemmin tässä työssä taulukossa 16. Tutkimusaineistoa ja sitä tältä osin kuvaavaa 

taulukkoa (taulukko 16) tulkitsemalla on pystytty tekemään erittelyt sille, mitkä aiemman 

kirjallisuuden ehdottamista tietojohtamiskäytäntänteistä voidaan tunnistaa tutkimukseen 

osallistuneesta yritysjoukosta. Tutkimusaineistosta erottui lopulta selkeästi ne 

tietojohtamiskäytänteet, joita tutkimusotannan Pk-yrityksissä esiintyy sekä ne, jotka eivät 

esiinny. 

 

Tutkimusaineiston laadullisen luonteen vuoksi jaottelua ”kyllä”, ”ei” ja ”osittain” -

luokituksiin ei ole tehty puhtaasti tiettyjen luku- tai määräarvojen perusteella, vaan se 

pohjautuu mahdollisimman objektiivisesti muodostettuun tutkijan arvioon siitä, missä 

määrin tietojohtamiskäytänteen harjoittamiseen liittyviä seikkoja yrityksestä oli 

tunnistettavissa tehtyjen haastatteluiden perusteella. Arvion muodostamisen tukena 

käytettiin määrällisiä menetelmiä siten, että tietojohtamiskäytänteen ”osatekijöitä” tai niihin 

viittaavia menettelytapoja laskettiin ja taulukoitiin koodatusta tutkimusaineistosta suuntaa 

antavasti. Yritys asetettiin ”ei”-luokitukseen silloin, kun kyseinen tietojohtamiskäytänne ei 
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näkynyt lainkaan yrityksen toiminnassa. Luokitukseen ”osittain” yrityksen katsottiin 

kuuluvan silloin, kun tietojohtamiskäytänteen toteutumiseen liittyviä seikkoja voitiin 

tunnistaa yrityksestä jossain määrin, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että luokitus ”kyllä” 

olisi perusteltua. Tyypillistä ”osittain”-luokituksen saaneille yrityksille oli se, että kyseistä 

tietojohtamiskäytännettä olisi järkevää ja myös mahdollista harjoittaa nykyistä laajemmin ja 

aktiivisemmin. Luokitukseen ”kyllä” yritys asetettiin silloin, jos tietojohtamiskäytänne 

erottui selkeästi ja laajasti yrityksessä. Alun perin luokitusta rakennetiin vain ”kyllä” ja ”ei” 

-luokkiin, mutta pian kävi ilmi, että tutkimustulos on kuvaavampi ja hedelmällisempi, jos 

näiden luokitusten välillä on välivaihtoehto. Täten oli luontevaa perustaa kolmas luokitus, 

”osittain”. Ratkaisu osoittautui hyväksi, sillä sen ansiosta luokittelusta tuli selkeää. Tehty 

jaottelu näihin kolmeen luokkaan (”kyllä”, ”osittain” ja ”ei”) oli selkeää, eikä eteen tullut 

tilanteita, joissa yrityksen lokerointia kahden eri luokituksen välillä olisi vaatinut epäröintiä. 

Toisin sanoen eroavaisuudet eri luokkien välillä ovat hyvin selkeitä ja rajanveto on helposti 

tehtävissä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 5) on esitelty luokitusten määrittelyajurit. 
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Luokat, joihin yritykset ryhmiteltiin: Luokituksen määrittelyperuste: 

”Ei” 

Yritykset, joista ei tunnisteta lainkaan 

kyseiseen tietojohtamiskäytänteeseen 

sisältyviä tai viittaavia toimintatapoja. 

Yritys ei hyödynnä missään määrin 

kyseisen tietojohtamiskäytänteen tarjoamia 

mahdollisuuksia. 

”Osittain” 

Yritykset, joissa tunnistetaan vain jotain 

kyseiseen tietojohtamiskäytänteeseen 

sisältyviä toimintatapoja, mutta 

toimintatavat ovat vähäisiä ja heikosti 

tunnistettavissa. 

”Kyllä” 

Yritykset, joissa kyseiseen 

tietojohtamiskäytänteeseen viittaavia tai 

sisältyviä toimenpiteitä on selkeästi 

tunnistettavissa ja yritys harjoittaa useita 

tietojohtamiskäytäntöön sisältyviä toimia 

aktiivisesti, vaikkakaan ei välttämättä 

”aivan täydellisesti” (aina voi kehittyä ja 

kehittää). 

Taulukko 5. Yritysten luokitteluperusteet siihen, missä määrin yrityksessä voidaan tunnistaa 

tietojohtamiskäytänne. Tilanne arvioitiin jokaisen yrityksen ja tietojohtamiskäytänteen 

kohdalla erikseen. Taulukossa 16 on yhteenveto siitä, miten paljon ”kyllä”, ”ei” ja ”osittain” 

luokitukseen kuuluvia yrityksiä tunnistettiin kunkin tietojohtamiskäytänteen osalta. 

 

Sen lisäksi, että tässä tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan tietojohtamiskäytänteet, niin 

haluttiin muodostaa käsitys siitä, mitkä tietojohtamiskäytänteistä ovat menestyksen kannalta 

tärkeimpiä. Tämä käsitys pohjautuu siihen, että haastattelutilanteiden jälkeen tutkimuksessa 

haastateltuja Pk-yritysten johtajia pyydetiin järjestämään kolme tärkeintä 

tietojohtamiskäytännettä tärkeysjärjestykseen silloin, kun yritys pyrkii saavuttamaan niin 

sanottuja yrityksen menestystekijöitä. Näitä vastauksia ei litteroitu, vaan haastateltujen 

antamat vastaukset järjestettiin taulukkoon (taulukko 17), jonka pohjalta on hyvä 
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havainnoida sitä, mihin tärkeysjärjestykseen Pk-yritysten johtajat asettavat 

tietojohtamiskäytänteet yrityksen menestystekijöiden saavuttamisen kannalta.  

 

5.6 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimusten luotettavuus on tärkeää ja tästä syystä niiden luotettavuutta on perinteisesti 

arvioitu käyttämällä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä. Molemmat näistä pyrkivät 

arvioiman tutkimuksen luotettavuutta, mutta hiukan eri näkökulmista. Validiteetilla viitataan 

siihen, että tarkasteltiinko tutkimuksessa tutkittavan asian kannalta oleellisia seikkoja ja 

reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. (Metsämuuronen, 2009) 

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin reliabiliteetin ja validiteetin käsitteisiin sekä arvioidaan 

tämän Pro gradu -tutkielman reliabiliteettia ja validiteettia. 

 

Validiteetti ilmaisee sitä, kuinka hyvin ja osuvasti tutkimuksessa käytetty 

tutkimusmenetelmä tarkastelee tai mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, jota 

tutkimuksessa onkin tarkoitus mitata (Metsämuuronen, 2009). Tässä tutkimuksessa 

haastateltavien antamat vastaukset tuottavat suurimman osan tutkimusaineistoista, joka 

kostuu nimenomaan vastaajien näkökulmasta tutkittavaan asiaan eli juuri siitä, mikä 

tutkimuksen päämääränä olikin saavuttaa. Täten voidaan arvioida, että tutkimuksen 

validiteetti on hyvällä tasolla. 

 

Reliabiliteetille on Hirsjärven & Hurmeen (2014) mukaan muutama erilainen määritelmä. 

Määritelmiä ovat: 1) kaksi tutkijaa päätyisivät samaan lopputulokseen 2) saman tutkijan 

kaksi eri tutkimuskertaa antaisi saman lopputuloksen ja 3) rinnakkaisia tutkimusmenetelmiä 

käyttäen päädyttäisiin samaan lopputulokseen. Haastatteluihin pohjautuvissa tutkimuksissa 

reliabiliteettia määrittäessä täytyy olla varovainen ja esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

reliabiliteettia voisi parantaa kasvattamalla haastateltavien lukumäärää entisestään sekä 

toisaalta kasvattamalla tutkijoiden määrää, sillä tässä tutkimuksessa tutkijan omat 

kokemukset vaikuttavat osaltaan tutkimuksen toistettavuuteen. Samoin haastateltavien 

toiminta voi olla aika- ja paikkariippuvaista, mutta toisaalta tämän tutkimuksen keskittyessä 

varsin rajattuun ja oletettavasti suhteellisen samanhenkiseen henkilöjoukkoon (suomalaisten 
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Pk-yritysten johtajiin), reliabiliteetti on tältä osin hyvällä tasolla. Tässä tutkimuksessa 

pyrittiin tasaamaan Pk-yritysten johtajien asemaa siten, että 1) tietojohtamisen terminologian 

ymmärtämisen tarve haastattelutilanteissa minimoitiin sekä 2) teemaa ja termejä pyrittiin 

määrittelemään jokaiselle haastateltavalla samanveroisesti ja riittävästi. 

 

Erityisesti tutkimuksen toteutusaika ja haastateltavan teoreettinen tietämys aiheesta voivat 

vaikuttaa jonkin verran myös tietojohtamisen käytäntöjen havaitsemiseen (esim. IT-

käytäntöjen osalta) kuten myös yrityksen menestystekijöihin. Täten on perusteltua arvioida, 

että tätä tutkimusta toistettaessa huomattavasti eri ajankohtana (esimerkiksi 10 vuoden 

kuluttua) voidaan päätyä joiltain osin erilaisiin johtopäätöksiin. Sen sijaan samana 

ajankohtana, mutta toisen tutkijan tekemänä, tutkimuksen lopputulokset olisivat 

todennäköisesti suunnilleen samanlaiset, vaikka Hirsjärven et al. (2018) mukaan 

kvalitatiivinen tutkimustyö ei koskaan ole täysin objektiivista, vaan tutkijan omat 

ajatusmallit ja arvot voivat näkyä muun muassa merkitysten tulkinnan kautta. Näin 

varmastikin onkin, mutta tässä tutkimuksessa haastateltavien vastaukset saivat varsin suoran 

merkityksen ilman merkittävää haastattelijan tulkintaa. Kuitenkin on hyvä tiedostaa, että 

myös tässä tutkimuksessa tutkijan omilla arvoilla ja ajattelumalleilla on varmastikin 

vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen. Tutkimustyön objektivisuuteen on kiinnitetty 

huomiota tämän tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. 

 

5.7 Tutkimuksen eettisyys 

 

Erikssonin ja Kovalaisen (2015) mukaan akateemista tutkimusta tehdessä on olennaista 

muistaa noudattaa eettisiä normeja ja sääntöjä tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Eettisyys 

on huomioitava niin suunnittelussa, aineistoin keräämisessä, aineiston analysoinnissa sekä 

raportoinnissa. Toteutuksessa täytyy muistaa huomioida laajasti eri näkökulmia ja 

tutkimuksessa haastateltaville on oltava selkeää, mihin tutkimukseen he osallistuvat ja 

heidän on tärkeää ymmärtää esitettävät tutkimuskysymykset ja toteutettavan tutkimuksen 

tavoitteet. Haastatteluihin osallistuminen täytyy olla vapaaehtoista ja myös sosiaalisen 

paineen syntymistä tulee välttää (esimerkiksi kaveria tai sukulaista ei voi painostaa 

osallistumaan haastatteluun ja kieltäytyminen on hyväksyttävä erittäin ymmärtäväisesti). 
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Heille, ketkä osallistuvat tutkimukseen, on tarjottava mahdollisuutta osallistua tutkimukseen 

anonyymisti siten, että anonyymiys säilyy myös tutkimuksen julkaisun jälkeen. 

Tutkimusraportissa on esiteltävä käytetyt tutkimusmenetelmät, jotta raporttia lukeva henkilö 

voi ymmärtää, kuinka menetelmät ovat mahdollisesti vaikuttaneet lopputulemaan. Eettisessä 

tutkimuksessa viitataan asianmukaisesti käytettyihin lähteisiin eikä muiden tutkijoiden 

tekemiä tutkimustuloksia voi esittää omina löydöksinä. Lisäksi myös se on tuotava 

tarvittaessa esiin, että kenen / minkä toimeksiannosta tutkimus on toteutettu ja miten se on 

rahoitettu. (Eriksson & Kovalainen, 2015) Tämä Pro gradu -tutkielma ei ole minkään toisen 

tai kolmannen osapuolen tilaama tai rahoittama ja tässä Pro gradu -tutkielmassa noudatetaan 

eettisiä näkökulmia läpi tutkimusprosessin. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa 

sitä, että haastateltavat ovat osallistuneet vapaasta tahdostaan ja heille on tarjottu 

anonyymius. Haastateltavat ovat olleet tietoisia tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen 

tavoitteista. 
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6 Tutkimustulokset 
 

Tässä kuudennessa pääluvussa esitetään tutkimustulokset niin, että kaikki aiemman 

kirjallisuuden pohjalta tunnistetut tietojohtamiskäytänteet (10 kpl) käsitellään omissa 

alakappaleissaan luvun 6.1 sisällä. Näissä alakappaleissa esitetään kyseistä 

tietojohtamiskäytäntöä koskeva tutkimustulos ja tämän jälkeen kappaleessa 6.2 on 

yhteenveto siitä, että millaisia tietojohtamiskäytänteitä palvelualan Pk-yrityksissä 

tunnistettiin ja millaiseen tärkeysjärjestykseen ne asettuvat yrityksen menestystekijöiden 

saavuttamisen kannalta haastateltujen johtajien näkökulmasta. 

 

6.1 Tietojohtamiskäytänteet menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Tämän tutkimuksen perusteella Inkisen (2016a) ehdottamista kymmenestä 

tietojohtamiskäytänteestä seitsemän tunnistettiin menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 

Nämä seitsemän tunnistettua tietojohtamiskäytännettä olivat ”työn organisointi”, ”IT-

käytänteet”, ”oppimismekanismit”, ”tietoperustainen koulutus ja kehittäminen”, 

”tietoperustainen rekrytointi”, ”tiedon suojaaminen” ja ”tietomyönteinen esimiestyö”. 

Tämän tutkimuksen perusteella palvelualan Pk-yrityksen menestyksen kannalta niistä kolme 

tärkeintä tietojohtamiskäytännettä ovat ”tietomyönteinen esimiestyö”, 

”oppimismekanismit” ja ”IT-käytänteet”. 

 

Seuraavaksi tässä kappaleessa käydään läpi jokainen aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 

(Inkinen 2016a) esitetyistä tietojohtamiskäytänteistä ja tuodaan esille, että missä määrin 

kyseenomainen tietojohtamiskäytänne voitiin tunnistaa kuudessa eri menestyvässä 

palvelualan Pk-yrityksessä kyseisten yritysten johtajien haastatteluiden perusteella. 

 

6.1.1 Työn organisointi palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Työn organisointi on yksi aiemmassa tutkimuksessa (esim. Inkinen 2016a) nimetyistä 

tietojohtamiskäytänteistä ja siihen on ajateltu sisältyvän esimerkiksi työtehtävien jakamiseen 
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ja suunnitteluun liittyviä malleja. Työn organisointiin voidaan ajatella liittyvän myös sen, 

kuinka paljon yksilöillä on päätösvaltaa käytettävissään eli kuinka valta on jaettu 

organisaatioon. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan työn organisoinnissa vaikuttaa olevan eroavaisuuksia eri 

kokoisten Pk-yritysten välillä, sillä pienemmissä Pk-yrityksissä työtä organisointiin 

vähemmän järjestelmällisesti kuin suuremmissa Pk-yrityksissä. Pienemmissä Pk-yrityksissä 

(organisaation koko noin 25 henkilöä tai alle) työtehtäviä ei jaettu minkään varsinaisen 

käytännön mukaan vaan työtehtävien jakaminen vaikuttaisi perustuvan siihen, kuka 

vastaavia tehtäviä on tottunut hoitamaan ja kenellä on aikaa kyseisen tehtävän 

suorittamiseen. Tämä havainto tiivistyi hyvin haastateltavan numero 2 kertomasta: 

 

”Joo, kylhän me tietty pyritään kohdistamaan tehtäviä niin kun sellaiselle, jonka 
uskotan händläävän se proggis ja joka niitä on aiemminkin tehnyt. Näin pienessä 
firmassa se kuitenkin perustuu enemmänkin...mhh…siihen, että kenellä sattuu 
olemaan aikaa ottaa hommaa työn alle. Se on katos niin, että 
henkilöstöresurssejahan meillä ei tietenkään oo samassa määrin kuin vaikka 
joillain isolla pörssiyhtiöillä voi olla ja et kaikil on se oma tietty homma ja 
piste….kyl meillä voi oikeestaan kuka vaan päätyä tarvittaessa tekemään 
melkeinpä mitä vaan, jos tarve niikseen vaatii.” [haastateltava #2] 

 

Sama eroavaisuus näkyy jo Pk-yritysten suuremmissa yrityksissä (henkilöstömäärä noin 195 

henkilöä). Tällaisessa suuremmassa organisaatiossa työ organisoituu jo huomattavasti 

vahvemmin siten, että tiettyyn työtehtävään rekrytoidut henkilöt pysyvät aina 

tehtäväalueellaan ja työtehtävät keskittyvät tarkemmin tietyn osaamisalueen ympärille eli 

kaikki eivät tee kaikkea. Pienemmissä Pk-yrityksissä esimerkiksi yhteisen keittiön siivous 

on voitu jakaa työntekijöiden kesken vuoroihin, kun taas suuremmissa yrityksissä keittiön 

siivouksesta vastaa ulkopuolinen siivouspalveluyritys. 

 

Erään isomman Pk-yrityksen edustaja kertoikin osuvasti siitä, että aiemmin hänen 

työskennellessään vähän pienemmän Pk-yrityksen toimitusjohtajana hän saattoi välillä myös 

imuroida toimistoa. Nyt suuremman Pk-yrityksen toimitusjohtajana työskennelleessään 
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imurin varteen ei ole tarvinnut tarttua, vaan hän voi keskittyä varsinaiseen työhönsä 

toimitusjohtajana tilanteessa kuin tilanteessa.   

 

Työn organisointiin liittyy myös päätösvallan hajauttaminen organisaatioon. Kaikissa 

haastatelluissa yrityksissä vaikutti olevan jaettu päätösvaltaa aivan koko organisaatioon eli 

myös niin sanottua suorittavaa työtä tekevillä henkilöstön jäsenillä oli omaa työtään 

koskevaa päätösvaltaa. 

 

”Meillähän ohjaavana nuorana on ajatus siitä, että periaatteessa ihan sama 
mitä tekee, kunhan homma hoituu niin, että jälki on priimaa. Kaikilla on siis 
valta ja vastuu siitä, miten oman työnsä järjestelee, kunhan hommat hoituu.” 
[Haastateltava #3] 

 

Kaikissa tämän tutkimuksen palvelualan Pk-yrityksissä vaikuttaisikin olevan niin, että valtaa 

esimerkiksi työajasta ja työn tekemisen tavasta on annettu työntekijälle itselleen siinä määrin 

kuin mahdollista. Kaikilla aloilla esimerkiksi työaikaan ei ole voitu antaa täysiä valtuuksia, 

sillä esimerkiksi työmaakokoukset edellyttävät sitä, että työmaalla on oltava aamulla tiettyyn 

kellonaikaan samaan aikaan muiden kanssa.  

 

Se, että suomalaiset palvelualan Pk-yritykset ovat kuitenkin selvästikin valuttaneet 

päätösvaltaa niin alas organisaatiorakenteessa kuin mahdollista, on aiemman tutkimuksen 

valossa positiivinen asia. Näin siksi, että esimerkiksi Inkinen (2016a) on maininnut 

päätösvallan hajauttamisen organisaatioon nopeuttavan prosesseja ja päätöksentekoa, mikä 

puolestaan edesauttaa innovaatioiden syntymistä (ja edelleen parantaa yrityksen 

kilpailukykyä). Tämä tuli selkeästi esiin myös haastatteluissa ja näiden lisäksi haastatteluissa 

tuli esiin, että päätösvallan hajauttaminen organisaation keventää johtavassa asemassa 

työskentelevien henkilöiden työtaakkaa hyvin oleellisesti. Tämä näkökulma vaikuttaa 

pätevän niin suuremmissa kuin myös pienemmissäkin Pk-yrityksissä toimialasta 

riippumatta. 
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”En voisi kuvitellakaan, että mun pitäisi antaa näkemys jokaiseen vireillä 
olevaan asiaan. Jos näin olisi, enhän mä kerkeäisi tekemään yrityksemme 
kannalta sitä paljon tärkeämpää työtä. On siis täysin oleellista, että tämän 
kokoluokan (noin 245 työntekijää) lafkassa mun toimarina ei tarttee 
kommentoida ja sorkkia kaikkea vaan voin luottaa henkilöstöön ja heidän 
harkintaan. Tietty yritän pysyä kartalla asioista ja olen mukana tekemässä 
välillä aika pieneltäkin tuntuvia päätöksiä, mutta joo, onneks ei sentään ihan 
mustekynän ostoa tartte mun päättää.” [Haastateltava #6] 

 

Samoilla linjoilla oli myös pienempää yrityskokoluokkaa edustava johtaja: 

 

”Oon tosi kiitollinen siitä, et vaikka meiän henksun määrä ei nyt mikään iso 
ookkaa, ni ollaan onnistuttu saamaan itseohjautuvaa jengiä siis silleen, et nekin 
osaa tehä päätöksiä ja kantaa vastuuta ja oppia niistä. Ne tajuu sen, että kaikkee 
ei tarvii mun mielipidettä ja hiton jees niin, ku muutenhan en muuta tekiskää ku 
kommentoisin kaikki pikkujuttuja. Uskon myös siihen, että ihminen haluu 
vastuuta, vaikka se ei aina loppupelis mitään kauheen suurta oiskaa.” 
[Haastateltava #1] 

 

Vastuun vastapainoksi kaikki haastatellut kokevat, että heidän yrityksessään kaikkia 

työntekijöitä pyritään kuuntelemaan ja he saavat osallistua myös päätöksentekoon tietyissä 

määrin. Suoraan omaan työntekoon liittyvien päätösten lisäksi työntekijät osallistuvat 

tiimitasolla tapahtuvan työskentelyn päätöksentekoon, mutta sen lisäksi työntekijöitä 

kuullaan myös suuremmissa, esimerkiksi yrityksen strategiaa koskevissa, kysymyksissä. 

 

”Ollaan me jo tosi kauan oikeesti kuunneltu henkilöstöö ihan isoissakin 
päätöksissä. Eihän me esimerkiksi hallituksen pöydän ääressä istuvat tiedetä 
läheskään kaikkee sitä samaa kuin mitä ruohonjuuritasolla tiedetään. Siksi me 
on pyydetty esimerkiksi strategiaan liittyviä näkemyksiä koko henkilöstöltä ja 
pyydetty joryyn [johtoryhmään] ja hallitukseen vierailijoita henkilöstöstä, siis 
ihan ruohonjuuritasolta, tuolta pelikentältä.” [Haastateltava #6] 

 

Yksi työn organisoinnin rooli tietojohtamiskäytäntönä on siinä, että työn organisoimisella 

voidaan osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon henkilöstön jäsenten välille syntyy 

epämuodollista ja muodollista vuorovaikutusta. Esimerkiksi perinteiset 

kahvihuonekeskustelut ja muu vapaamuotoinen vuorovaikutus voivat olla suuressa roolissa 

tiedonjakamisessa sekä samalla esimeriksi SECI-tiedonluontimallin toteutumisessa, sillä 
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SECI-mallin toimivuus perustuu yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Yritys voi siis työn 

organisoinnilla vaikuttaa huomattavissa määrin henkilöstön välillä tapahtuvan 

vuorovaikutuksen määrään esimerkiksi päätöksillä liittyen etätyöskentelyn määrään. Samoin 

sillä voi olla merkitystä, miten työnteko organisoidaan eri toimipisteisiin eli tehdäänkö 

kaikki työ samassa toimipisteessä vai onko esimerkiksi tuotannollinen toiminta eriytetty 

suunnittelu- tai hallintoyksiköistä. Tähän tutkimukseen haastateltujen johtajien mukaan 

heidän organisaatioissaan tätä ei ole toteutettu niinkään varsinaisen tietojohtamisen 

näkökulmasta, mutta erilaiset kasvokkaiset vuorovaikutustilanteet on kuitenkin tunnistettu 

tärkeiksi käytännön kannalta. 

 

”Ei me silleen olla lähdetty pitämään palavereita ja muita 
vuorovaikutustilanteita tiedon luomisen ja jakamisen lähtökohdista vaan 
ihanhan ne on muutenkin tärkeit. Ja sit toisaalta meiän toiminnot on yhdessä 
rakennukses kun eipä oikein ois järkevää ripotellakkaan toimitiloja ympäri 
kaupunkii. Et joo, kyl meillä noi toteutuu, mut ei silleen olla lähdetty tuolta 
tiedon näkökulmasta.” [Haastateltava #4] 

 

”Mhh, siis, ihan, ihan, ehottomastihan henkilöstön vuorovaikutus on tärkeetä ja 
ei me olla haluttu siirtyy esimerkiksi täysin etätyöhön..tai meinaan, et oltas voitu 
tehä työtä enemmän etänä mut ei olla haluttu…et silleen joo [olemme 
huomioneet kasvokkaisen vuorovaikutuksen tärkeyden työn organisoinnissa], 
mut ehkä näiden meiän työn organisoinnin mallien takana on pikemminkin muut 
käytännön näkökulmat.” [Haastateltava #3] 

 

Haastattelujen mukaan vaikuttaa siltä, että suomalaiset palvelualan Pk-yritykset organisoivat 

työtä osittain suunnitelmallisesti ja tietoisesti, mutta osittain se on sattumaa. Pienemmät Pk-

yritykset toimivat vähemmän tietoisesti, kun taas suuremmissa organisaatioissa työn 

organisoinnin mallit ovat tietoisempia ja niiden takana on kirjallisia suunnitelmia ja 

ohjeistuksia. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että työn organisointi 

tietojohtamiskäytäntönä tunnistetaan suomalaisista palvelualan Pk-yrityksistä, vaikkakin 

pienemmissä Pk-yrityksissä se ei toteudu kaikilta osin täysimääräisesti ja käytäntöjen 

toteuttamisen taustalla vaikuttaa ensisijaisesti muut asiat kuin tietojohtamisen tietoinen 

harjoittaminen.  
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Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 4 
Osittain 2 

Ei 0 
Taulukko 6. Tietojohtamiskäytänteen ”työn organisointi” esiintyvyys menestyvissä 
palvelualan Pk-yrityksissä. 

 

6.1.2 IT-käytänteet palvelualan Pk-yrityksissä 

 

IT-käytänteet on toinen aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa tunnistettu 

tietojohtamiskäytänne. Aiemman kirjallisuuden valossa tietoteknisiä ratkaisuja 

hyödyntämällä organisaatiot kykenevät vahvistamaan sellaisia prosessejaan, jotka liittyvät 

tiedon luomiseen, säilyttämiseen, siirtämiseen ja hyödyntämiseen. (Alavin & Leidner, 2001) 

Osa IT-ratkaisuista kykenee myös analysoimaan yrityksen liiketoimintatietoa (esim. 

Business Intelligence -järjestelmät). Suomalaisissa Pk-yrityksissä IT-käytänteiden 

harjoittamisen nähdään vaikuttaneen selvästi muun muassa tiedon liikkumisen nopeuteen, 

volyymiin ja tiedon varastoinnin helpottumiseen. IT-käytänteiden harjoittamisella viitataan 

siihen, että yritys parantaa tiedon luontia, säilyttämistä, siirtämistä ja hyödyntämistä IT-

järjestelmien avulla. 

 

”Onhan se ihan selvä juttu, että IT-järjestelmien käyttäminen on kasvattanut 
meidän tietopääomaa…niinku…sen kertymistä, mutta varmasti erityisesti sitä, 
et tieto liikkuu nopeemmin, välillä jopa liian nopeesti heh, ja siis sitä että tieto 
leviää tasaisemmin meidän yritykseen, kun se on tyyliin kaikille nähtävillä.” 
[Haastateltava #2] 

 

”Ollaan kyl alusta asti suhtauduttu tosi myönteisesti IT-järjestelmiin just siks, 
että se tieto tuottaa meille järjestelmien avustuksella niin helvetisti enemmän 
iloa ja euroja. Se, että oikeestaan kaikki tarpeellinen tieto löytyy kaikilta 
työntekijöiltä muutamalla klikkauksella niin on toki iso juttu. Ja siis se, että 
nykyisin se tieto alkaa olemaan aika helposti tulkittavassa muodossa, kun se on 
niin visuaalista eikä mitään Excel-databittihelvettiä. Jos se tieto ei ois helposti 
IT-järjestelmän kautta saatavilla, nii harva sitä jaksas mappipinoista kaivella.” 
[Haastateltava #6] 
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Haastatellut yritysjohtajat kokivat laajasti ja kiistämättömänä sen, että tietojärjestelmien 

käyttäminen on vahvistanut myös tiedon luomista sen lisäksi, että tietoa on helpompi 

varastoida ja jakaa. Tämä perustuu esimerkiksi siihen, että tietojärjestelmät keräävät 

liiketoimintatietoa koko ajan, mutta myös siihen, että vuorovaikutteisuus on lisääntynyt. 

Lisäksi tietoa kertyy myös organisaation ulkopuolisista lähteistä ja tämä tieto jalostuu 

myöhemmin organisaation sisäiseksi tiedoksi. 

 

”Jos miettii, mitä tää ois…ilman…jos meillä ei ois IT-järjestelmiä, niin eihän 
meillä syntys uutta tietoo samalla tapaa kuin mitä sitä nyt syntyy. Nää 
kaikki…kaikki järjestelmät kerää jatkuvasti dataa meiän busineksesta ja se on 
niitten yks hyvä ominaisuus. Ja kylhän mä sen voi tietty sanoo, et ku me tehään 
näitä järjestelmiä asiakkaille, niin kyl neki just sitä haluu et sieltä saa myös 
dataa ja analytiikkaa irti.” [Haastateltava #4] 

 

Toinen haastatelluista mainitsi, että esimerkiksi Googlen hakukone on auttanut siinä, että 

organisaatio saa uuttaa tietoa organisaation ulkopuolelta ja myöhemmin tämä tieto voi 

integroitua osaksi organisaation tietopääomaa: 

 

”Onhan se sekin ihan merkittävä juttu, et kaikilla on Google auki jatkuvaan ja 
sieltä saa kurkattua tietoja, jos sitä ei muualta löydy. Sitten se tieto alkaa 
hyvinkin äkkiä leviämään lähikollegoiden kesken ja jalostuu sitä kautta jo meillä 
olemassa olevaan tietoon.” [Haastateltava #2] 

 

Jokainen haastateltava kertoi siitä, että heidän yrityksessään käytetään aktiiviesti 

toiminnanohjaus- tai taloushallintojärjestelmää, jossa on paljon analytiikkaa esimerkiksi 

avainlukujen kehityksestä. Kaikki haastatellut myös kokivat, että tieto- ja viestintätekniikan 

kehittymisellä on ollut suuri positiivinen vaikutus niin tiedon hankinnan, jakamisen kuin 

säilyttämisenkin saralla. Yksi haastateltavista myös tiivisti hyvin kokemuksiaan eräästä 

yhteistyökumppanistaan, joka ei ole aivan ajan tasalla tietoteknisten asioiden kanssa ja se 

näkyy selkeästi heidän yhteistyössään. 

 

”Meillähän muuten on yks yhteistyökumppani, joka, tuota tuota, sanotaanko 
niin, että erottuu muista. He osaavat varsinaisen työnsä aivan timanttisesti, 
mutta yhteistyö olisi sujuvampaa ja tehokkaampaa, jos he käyttäisivät muutakin 
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kuin puhelinta ja kerran viikossa sähköpostia. Sitten kun on niitä 
yhteistyökumppaneita, joiden järjestelmät pelaavat yhteen meidän systeemien 
kanssa niin onhan se tiedonvaihto ja tiedon saatavuus ihan eri tasolla. Kyl se 
ero on tosi merkittävä.” [Haastateltava #3] 

 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa selvästi siltä, että IT-järjestelmät tunnistetaan palvelualan 

Pk-yrityksissä toteutuvaksi tietojohtamiskäytänteeksi. Jopa pienet palvelualalla toimivat Pk-

yritykset ovat ottaneet IT-järjestelmiä käyttöönsä, sillä he ovat nähneet sen tukevan 

liiketoimintaansa nimenomaan vahvistamalla ja tehostamalla yrityksen aineettoman 

pääoman käyttöä sekä selkeyttämällä yrityksen tiedonhallintaa. Pienten Pk-yritysten lisäksi 

erityisesti suuremmat Pk-yritykset vaikuttavan hyödyntävän hyvin vahvasti tietojärjestelmiä 

tehostaakseen aineettoman pääomansa syntymistä, säilyttämistä sekä sujuvoittamalla tiedon 

käyttämistä. 

 

Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 6 
Osittain 0 

Ei 0 
Taulukko 7. Tietojohtamiskäytänteen ”IT-käytänteet” esiintyvyys menestyvissä palvelualan 
Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan kappaleessa 5.5. 

 

6.1.3 Oppimismekanismit palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Kolmas aiemmassa tutkimuksessa tunnistettu tietojohtamiskäytänne on oppimismekanismit 

ja kuten jo aiemmin on mainittu, oppiminen on yksi tärkeimpiä organisaation kykyjä. 

Oppiminen onkin aiempien tutkimusten valossa avainasemassa silloin, kun organisaatio 

tavoittelee menestystä (Zack, 1999). Tässä tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden pohjalta 

vaikuttaa siltä, että palvelualan Pk-yritykset ovat huomioineet oppimiskäytänteiden 

merkityksen menestykselleen, sillä kaikki haastatellut johtajat tuovat esiin oppimisen 

tärkeyden siitä huolimatta, että se on suhteellisen suuri kustannustekijä ja toisinaan 

työntekijän kehittymiseen panostaminen voi valua esimerkiksi kilpailevan yrityksen 

hyödyksi. Oppimismekanismit erottuvat tietojohtamiskäytänteenä vahvasti tutkimukseen 

osallistuneista yrityksistä ja niihin on johtajien näkökulmasta tärkeää kiinnittää huomiota. 
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”Ehottomasti meille on kannattavampaa se, että satsataan henkilöstön 
oppimiseen. Kyllähän se ihan oikeesti maksaa, mutta me on ajateltu niin, et vielä 
kalliimmaks kävis se, ettei me näin tehtäs. Ja voihan se olla, et osa koulutuksen 
hedelmistä päätyy vaikka kilpailoiden käyttöön, mut se on elämää se. Ja siitä 
huolimatta pätee se, että paljon tärkeempää kuitenkin on kehittää henkilöstöä 
kuin jättää kehittämättä.” [Haastateltava #5] 

 

Oppimisen ja oppimismekanismien tärkeys herätti ajatuksia myös muissa Pk-
yritysten johtajissa: 

 

”Käytännössä se kuitenkin on tässä meiänkin firman kohalla silleen, tiiäks, 
meiän yritys on yhtä kuin nää ihmiset täällä. Meiän firman arvo on se sama kun 
näiden ihmisten arvo täällä. Ja koska me halutaan kasvattaa firman arvoo myös 
tulevaisuudes, on aika selkeetä, et me satsataan siihen, et porukka kehittyy ja 
kasvaa. --- on siis musta ihan selvää, et meillä tätä (tietojohtamiskäytännettä) 
noudatetaan ja kyl se mun mielestä näkyy arjessa oikeesti paljonkin.” 
[Haastateltava #2] 

 

”Kyl me ollaan siitä puhuttu, et me noh, pyritään siihen, et jokainen meiän 
yrityksessä vois oppii ja kasvaa joka päivä. Ja kylhän sitä varmasti tapahtuukin, 
vaikka sitä ei aina huomais…small steps ja niin edelleen. Kyl me tietosesti 
yritetään sitä erilaisilla käytännöillä ja kannusteilla edistää, et ihmiset 
kehittyis.” [Haastateltava #4] 

 

Haastattelujen perusteella oppimismekanismeihin kiinnitetään huomiota kaikissa yrityksissä 

monella eri tasolla ja monella eri tavalla. Yrityksissä on kiinnitetty huomiota niin arkiseen 

oppimiseen ja kouluttautumiseen sekä työ- että vapaa-ajalla. Kysymykseen siitä, millaisia 

keinoja yrityksellä on vahvistaa yksilöiden oppimista, vastaukseksi haastatellut johtajat 

antoivat seuraavanlaisia oppimismetodeja: 

 

”Ai miten me pyritään parantamaan oppimista täällä? Sanosin, et ainakin ekana 
tulee mieleen ihan tämmönen perinteinen mestari-kisälli-malli. Eli et 
kokeneemmat jakaa tietoo, oppii…nuoremmille ja toisaalta myös toiseen 
suuntaan. Saattaa olla vaikka silleen, että kokeneempi jakaa nuoremmalle 
tämmöstä kokemuspohjaista tietoa liittyen erilaisiin toimiviksi huomattuihin 
markkinointikamppiksiin ja sitten nuorempi vinkkaa uusista  some-kanavista, 
joita voitas hyödyntää. Ja tohon me oikeesti yritetään kannustaa ja rokasta. Et 
vaikka ois uus ja nuori ja näin, niin just sillon voi tuua uutta näkemystä tähän 
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meiän toimintaan. Ja sit taas yritän aina muistuttaa konkareita siitä, että 
kuuntelevat nöyrästi uusienkin ajatuksia ja ottavat niitä huomioon.” 
[Haastateltava #1] 

 

Arjen keskellä toisilta oppimisen ja toisia opettamisen lisäksi yksi haastateltava kertoi heillä 

olevan toisinaan tapana järjestää tilaisuuksia, jossa työntekijät pääsevät luennoimaan 

kollegoilleen itseään kiinnostavan aihepiirin pohjalta. Tällainen toiminta tuo hyvää vaihtelua 

työpäivään, parantaa yhteishenkeä ja toisaalta kannustaa työntekijöitä syventymään itseään 

kiinnostaviin teemoihin entistä syvemmälle siltä varalta, että myös toinen asiasta tietävä 

kollega kysyisi haastavia kysymyksiä. Koko toiminta tähtää siihen, että muu henkilöstö voisi 

oppia yhden työntekijän vahvuusalueilla olevista asioista lisää. Kyseisen yrityksen 

toimitusjohtaja kuvaili heidän oppimiskäytäntöjään seuraavasti: 

 

”Tietty tämmönen perinteinen, sanos nyt, niinku et neuvotaan toinen toisiamme ihan 
arjen työssä ja pienissä jutuissa. Sit se, että meillähän siitä voidaan palkita ihan 
rahallisestikin, että opettaa toisia ja jakaa osaamista. Eli pyritään tsemppaaan 
siihen, että jeestataan toisiamme. Sellanen kulttuuri on myös varmasti parantanu 
yhteishenkee ja sellasta yhteen hiileen puhaltamisen tunnetta. Sithän me ollaan tehty 
sellasta, et jos jollain on oikeesti mieletön intohimo johonkin, niin siihen saa 
perehtyy vapaa-ajalla ja sitten pitää luennon täällä töissä ja niistä on sitten palkittu 
ihan erikseen. Esim. yks tällänen oli kun tuli tää GDPR-juttu, niin sillon meidän 
Jarkko, jota aihe kiinnostaa palavasti, kokosi meille luennon aiheesta ja koulutti 
meille erillistä bonusta vastaan, et miten se meiän duuniin vaikuttaa. Se oli 
tilaisuutena tosi hauska, mut samalla tosi opettavainen. Sitä on muisteltu usein 
jälkikäteenkin.” [Haastateltava #2] 

 

Tämän lisäksi oppimiskäytäntöjä löytyy seuraavia aineistonäytteitä lainaten myös muista 

haastateltavien edustamista palvelualan Pk-yrityksistä: 

 

”---On meillä tehty ihan sitä, et on maksettu työntekijöille yliopistokursseja ja 
muuta sellasta. Ja pyritään arvostamaan sitä ihmisten opiskeluu muun muassa 
palkankorotuksilla. Varmaan sitä kautta, ainakin mun mielestä, tää meiän 
kulttuuri on tääl sellane, et arvostetaan koulutusta. Ei koulutus kaikki kaikes oo, 
mut on se kova juttu jos työn ja perheen ohel käy kehittää itteensä…oli se sit 
jotain kokonaista yliopistotutkintoo tai ihan yksittäisiä vaikka kielikursseja, niin 
kyl se aina arvoo luo.” [Haastateltava #5] 
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”--kyllä meillä on olemassa myös ihan sellasia pitkäkestosia 
mentorointiohjelmia. Ja sit sitä, että välillä niin sanotusti sekotetaan pakkaa. Eli 
siis käytännössä joku markkinointiosaaja saattaa välillä jalkautua suorittavan 
työn puolelle, jossa se sit oppii siitä, mitä se työ ja käytäntö on siellä ihan 
asiakasrajapinnassa. Se on kyl mun mielestä tärkeetä, koska muuten syntyy 
kovin herkästi sellaisia kuplia, joiden seinien läpi ei sit oikein tieto liiku. 
Varsinkaan sellanen kokemukseen pohjaava hiljanen tieto siis. ja pahimmillaan, 
jos ne kuplat ois voimakkaita, niin se vois eriyttää meitä toisistaan. Ja siis 
vapaaehtostahan se työkuvan vaihtelu on, mut kaikki siitä vaan on mun 
käsittääkseni pitänyt. Kukapa ei vaihtelusta tykkäisi?” [Haastateltava #6] 

 

”Se mikä meillä elää tosi voimakkaana, jota ei välttämättä kaikilla muilla oo 
käytössä, mut meillä on käytössä sellanen niin sanottu vinkkipankki, jonka 
ideana on siis se, että sinne kirjataan ylös niin pieniä ku suurempiakin ideoita 
ja oivalluksia. Se on tavallaan keskustelufoorumi, jossa voi luoda uuden aiheen 
ja sit toiset pääsee kommentoimaan ja täydentämään niitä. Ei se varmaan ihan 
päivittäises käytössä oo, mutta aika paljon sitä kuitenkin käytetään. Sit meillä 
on sellanen vinkkipankkiiri, jolla on tietty budjetti ja sit se jakaa bonuksia sen 
vinkkipankin käyttäjille. Suuresti ne bonukset pohjautuu tykkäyksiin, joita siellä 
voi antaa kullekin vinkeille ja näkemyksille.” [Haastateltava #4] 

 

Edellä kuvailtujen oppimiskeinojen lisäksi haastatellut yritysjohtajat vaikuttivat vannovan 

kokeilukulttuurin nimeen eli he näkivät hyvin positiiviseksi sen, että kaikki uskaltavat 

kokeilla eri asioita ja vaikka suurin osa kokeiluista epäonnistuisi niin se haittaa, kunhan se 

oppi otetaan sieltä talteen. Harva yrityksistä kuitenkaan oli vienyt kokeiluissa 

epäonnistumisen hyödyntämisen sille tasolle, että tietoja myös varsin pienistä kokeiluista ja 

niiden lopputuloksista kerättäisiin yhteiseen tietovarastoon. Suurempien Pk-yritysten 

isoimmat kokeilut tietenkin analysoidaan ja dokumentoidaan, mutta pienemmissä Pk-

yrityksissä tähän ei ole resursseja. Isommissakaan yrityksissä pieniä kokeiluja ei tallenneta 

ja jaeta yhtä IT-alan yritystä lukuun ottamatta. 

 

”Just tää meiän vinkkipankkihan on sitä, että sinne jokainen voi kerätä 
kokemuksiin tekemistään havainnoista, niin epäonnistumisista kuin 
onnistumisista. Tiedän, että osa tällä alalla jopa palkitsee epäonnistumisista, 
joiden taustalla on hyvää kokeilua ja sellasta, mut me ei olla vielä niin pitkällä, 
vaikka en siis pidä sitä mitenkään dorkana ajatuksena....uskoisin sen 
ennemminkin vievän organisaatiokulttuuria parempaan suuntaan.”  
[Haastateltava #4] 
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”Kyl meillä saa kokeilla ja mokatakin. Niin ainakin mä koen, mut varmastihan 
sitä ajatusta vois pyrkiä vahvistamaan vielä entisestään. Eikä me tallenneta tai 
siis silleen kirjallisesti tämmösiä mitään…ne jää sit päähän muistiin ja 
oikeestaan se on se riittävä tapa näin pienessä porukassa.” [Haastateltava #1] 

 

Pienemmissä Pk-yrityksissä kokeilujen kirjallinen dokumentointi ei vaikuta olevan niin 

tarpeellista kuin mitä se isommissa on. Tämä tuntuu varsin loogiselta, sillä pienillä Pk-

yrityksillä (organisaation koko esimerkiksi alle 20 henkilöä) ei ole niinkään suurta tarvetta 

jakaa tietoa kokeiluista erillisen järjestelmän kautta, kun se tapahtuu riittävissä määrin 

pienessä organisaatiossa luonnollisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Samaan aikaan 

pienillä yrityksillä ei ole resursseja ylläpitää ja käyttää erillistä järjestelmää kokeilujen 

dokumentointiin. Suuremmilla Pk-yrityksillä tilanne on toinen sekä tarpeen että resurssien 

suhteen. 

 

”Tehään paljon kokeiluja ja niitä siis ihan kirjataan ylös oppien kera, mut eihän 
sinne päädy aina kauheen pieniä kokeiluja. Sais sinne päätyy ne pienemmätkin 
kokeilut, jotka tehdään ihan vaikka yksilötasolla ja nopeasti.” [Haastateltava #5] 

 

”Kokeilut on tärkeitä, sieltä ne innovaatiot ja se kilpailukyky osaltaan 
muodostuu pitkässä juoksussa…näin siis, jos multa kysytään. Meillä tehään aika 
paljon kokeiluja, joskus ihan isojakin ja sit ne kyl käydään tarkasti läpi ja niistä 
isommista tulee raportit ja silleen ne perataan.” [Haastateltava #6] 

 

Kaikki haastateltavat yritysjohtajat antoivat kommenttiensa perusteella johtamastaan 

yrityksestään sellaisen mielikuvan, että he ovat panostaneet oppimismekanismien luomiseen 

ja ylläpitämiseen ja että oppiminen nähdään tärkeänä voimavarana yritykselle. Haastatellut 

antavat ymmärtää, että heidän edustamissaan organisaatioissa kannustetaan ja tuetaan 

jatkuvaan oppimiseen. Myös kokeilut ja niistä oppiminen nähdään sallituksi ja jopa 

toivottavaksi toimintamalliksi. Näin ollen voidaan todeta, että tämän tutkimuksen 

perusteella oppimiskäytäntöjä toteutetaan erittäin tietoisesti haastateltujen johtajien 

edustamissa yrityksissä, sillä tiettyjä toimintoja harjoitetaan oppimishakuisesti. 
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Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 6 
Osittain 0 

Ei 0 
Taulukko 8. Tietojohtamiskäytänteen ”oppimismekanismit” esiintyvyys menestyvissä 
palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan kappaleessa 5.5. 

 

6.1.4 Tietoperustainen palkitseminen palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Neljäs aiemmassa kirjallisuudessa tunnistettu tietojohtamiskäytänne on tietoperustainen 

palkitseminen, jolla tarkoitetaan henkilöstön jäsenten palkitsemista tietomyönteisestä 

toiminnasta esimerkiksi tiedon luomisen, tiedon jakamisen tai tiedon hyödyntämisen saralla. 

Palvelualan Pk-yrityksissä se vaikuttaa toteutuvan ainoastaan osittain, sillä vain yhdestä 

haastatellusta yrityksestä voidaan tunnistaa nämä tietoperustaisen palkitsemisen 

soveltaminen. Kuten edellisessä alaluvussa tuotiin esille, niin Pk-yritykset ovat huomioineet 

oppimisen ja oppimismenetelmien tärkeyden, mutta esimerkiksi oppimisen takana tärkeänä 

elementtinä olevaan tiedon jakamiseen ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota siinä määrin, 

että siitä palkittaisiin. Tutkimukseen osallistuneet yritykset siis saattavat palkita esimerkiksi 

kollegoiden kouluttamisesta, mutta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ei niinkään 

varsinaisesta pyyteettömästä tiedon jakamisesta, tiedon hankkimisesta taikka tiedon 

hyödyntämisestä. 

 

”Ei me olla rahallisesti tai muutenkaan palkittu silleen, et se perustus 
tämmöseen niinkus, ns. tietotoimintaan. Oikeestaan muutenkin aika vähän 
palkitaan erikseen ja nekin on sellasia bonuksia hyvästä myyntityöstä eikä 
silleen sovittuja. Tietoonhan tääkin palkitseminen perustuu, kun palkitsemisen 
taustalla katsotaan faktoja myynnin suhteen, mut siis ei, ei me olla palkittu 
erikseen siitä, et tietoa jaetaan tai hyödynnetään. Se ei oo kuulunu meiän 
työkalupakkiin, mut eihän se mikään huono juttu välttämättä ois. Ehkä sitä pitäs 
kokeilla.” [Haastateltava #1] 

 

Jo aiemmin mainitun haastatellun numero neljä edustama yritys soveltaa niin sanottua 

”vinkkipankkia”, joka voidaan tulkita lukeutumaan tietoperustaiseen palkitsemiseen, sillä 

henkilöstöllä on tiedossa, että jakamalla tietoa ja vinkkejä heille voi hyvinkin seurata 
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bonuksia. Tämän ”vinkkipankin” tausta-ajatuksena on nimenomaan kannustaa henkilöstöä 

jakamaan ja vastaanottamaan niin suuria kuin pienempiäkin oppeja arjessa.  

 

”Kyl ne bonukset aika näkyvästi siellä jaetaan, kun nehän siis näkyy vähän 
vaikka missä loppupelissä. Eli rahallisen bonuksen lisäksi saa vähän julkista 
kiitostakin hyvästä ja kollegoiden peukuttamasta vinkistä. Meillä on myös ollu 
ajatuksena, että sinne tulisi sellainenkin pistepörssi, joka siis seurais vähän 
pidemmälläkin aikajänteellä porukan aktiivisuutta siellä. Et muodostus vähän 
sellasta leikkimielistä kilpailuakin sinne. Jonkin verranhan siellä heitetään 
humoristisiakin ideoita, joka sit luo sellasta mukavaa yhteishenkee. Esimerikiks, 
jos pienen kevennyksen sallit, mullehan kävi kerran niin, et mun polkupyörä 
varastettiin toimiston edestä, kun se ei ollu lukittuna. Ei menny kauaa, kun 
vinkkipankissa vinkattiin, et pyörä kannattaa lukita. Noh, haha, sen jälkeen oon 
sit lukinnu. Kiitti siis kollegalle vinkistä.” [Haastateltava #4] 

 

Tämä IT-alan yritys jäi tämän tutkimuksen osalta ainoaksi yritykseksi, jossa palkitaan 

suoraan tietoystävällisestä toiminnasta, mutta yrityksen toimitusjohtajan kanssa käydyn 

keskustelun perusteella päädyimme siihen, että yritys voisi perustaa palkitsemistaan 

huomattavasti nykyistä laajemmin tietoperustaiseksi ja tietoperustaisen palkitsemisen 

suhdetta esimerkiksi tulospohjaiseen palkitsemiseen voisi kasvattaa. Kahden muun 

yrityksen edustajat arvioivat, että tietomyönteisestä työskentelytyylistä voidaan palkita 

pidemmällä aikavälillä esimerkiksi ylennyksellä, mutta he myönsivät, että aktiivisesta 

toiminnasta tiedon ympärillä olisi todennäköisesti järkevää palkita ihmisiä myös lyhyemmän 

aikavälin arviointiperspektiivillä ja suorasti eli niin, että henkilöstö tietää palkitsemisen 

tapahtuneen nimenomaan tietomyönteisestä työskentelystä eikä lukuisten tekijöiden 

summasta. Haastatellut ajattelivat suoran ja selkeästi tiedossa olevan palkitsemismallin 

kannustavan tietoystävälliseen työskentelyyn paremmin kuin epävarman ajatuksen 

mahdollisesta ylenemisestä. 

 

”Niin, ei me kyllä suoraan palkita tällaisesta aktiivisuudesta tiedon suhteen, 
vaikka kyllähän se voi jollain tapaa vaikuttaa esimerkiksi ylennyksiin…tai siis, 
jos lähtee miettimään sitä, että henkilö, joka jakaa osaamistaan muille ja tekee 
järkeviä päätöksiä tiedon tukemana, niin kylhän siinä, onhan siinä selvää 
esimiesainesta. Ei tietysti yksistään, mut kuitenkin.” [Haastateltava #6] 
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”En oikein tunnista, et me jotenkin palkittas ainakaan taloudellisesti tästä…tai 
siis ainkaan koko organisaation tasolla. Kyl varmaan joissain tiimeissä näin voi 
jossain määrin tietysti olla.” [Haastateltava #3] 

 

Tämän haastattelun perusteella suomalaisilla palvelualan Pk-yrityksillä vaikuttaisi olevan 

syytä tarkastella palkitsemistaan siten, että se ottaisi entistä paremmin huomioon myös 

tietojohtamisen ja yrityksen aineettoman pääoman kehityksen kannalta tärkeät tietoprosessit 

eli ainakin tiedon luomisen, jakamisen ja hyödyntämisen. Tämän tutkimuksen perusteella 

tätä tietojohtamiskäytännettä ei voida tunnistaa suomalaista palvelualan Pk-yrityksistä, 

vaikka valoa tunnelin päässä on, mikäli uskominen on kahteen haastateltuun johtajaan: 

 

”Nään aika todennäköisenä, että me ollaan siirtymässä tähän suuntaan. 
Muutenkin meillä on otettu harppauksia tällaisissa teemoissa, kun ollaan 
kasvettu ja saatu lisää resursseja. En epäilisi yhtään, että seuraavassa 
palkitsemismallien uudistuksessa yksi palkitsemiskohta on tämä tiedon 
jakaminen. On se kuitenkin tärkeä juttu tällä meidän alalla, kun kehitys on 
kovaa. Jokaisen työntekijän täytyy pysyä maailman ja markkinan vauhdissa 
mukana.” [Haastateltava #2] 

 

”Oon ihan varma, että me tullaan tulevaisuudessa palkitsemaan nimenomaan 
enemmän myös tällaisista asioista. Kuten muustakin tällaisesta, vähän 
aineettomasta asiasta. Kyllä me jo jollain tasolla seurataankin henkilöstön 
aktiivisuutta tässä asiassa tietyssä kohtaa tätä meidän organisaatiota.” 
[Haastateltava #5] 

 

Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 0 
Osittain 1 

Ei 5 
Taulukko 9. Tietojohtamiskäytänteen ”tietoperustainen palkitseminen” esiintyvyys 
menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan 
kappaleessa 5.5. 
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6.1.5 Tietoperustainen suoritusarviointi palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Viides aiemmassa kirjallisuudessa esitelty tietojohtamiskäytänne on melko lähellä 

edelliskappaleessa käsiteltyä tietoperustaisen palkitsemisen teemaa, sillä kyseessä on 

tietoperustainen suoritusarviointi. Tietoperustainen suoritusarviointi on tiedon jakamisen, 

luomisen ja hyödyntämisen mittaamisen perusteella tehtävää työntekijän arviointia. 

Käytännössä siis tietoperustaisen palkitsemisen taustalta tulisi löytyä tietoperustaista 

suoritusarviointia, jonka perusteella palkitsemista toteutetaan. Kuten edellisessä kappaleessa 

kävi ilmi, niin palvelualan Pk-yritykset eivät erityisen vahvasti palkitse aktiivisuudesta 

tiedon parissa. Muutoin tietoperustainen suoritusarviointi ja tietoperustainen palkitseminen 

vaikuttavat kulkevan käsi kädessä, mutta haastateltava numero viisi kertoi, että vaikkeivat 

he palkitse (ainakaan vielä) aktiivisuudesta tiedon jakamisessa tai käyttämisessä, niin he 

kuitenkin tietyssä organisaatiotason kohdassa seuraavat henkilöstön aktiivisuutta tiedon 

luomisen, jakamisen ja käyttämisen suhteen. 

 

”Kuten äsken sivusinkin tätä, niin ei me vielä palkita tällä saralla henkilöstöä, 
vaikka tätä pyritään seuraamaan meidän markkinoinnin ja parin 
tuotekehitystiimin kohdalla. Kyse on pilotoinnista ja sitä on sitten tarkoitus 
laajentaa koko organisaatioon, kunhan ensiksi löydetään meille sopivat mallit 
pilotoinnin kautta.” [Haastateltava #5] 

 

Sama haastateltava (numero viisi) nosti esiin näkökulman, joka on noussut esiin myös 

Inkisen (2016a) tutkimuksessa. Hän kertoi, että yritys tavoittelee tällä tietoperustaisella 

suoritusarvioinnilla ja mahdollisella palkitsemisella sitä, että tällainen tietomyönteisyys saisi 

enemmän huomiota organisaatiossa ja henkilöstö suhtautuisi kyseisiin toimintamalleihin 

entistäkin aktiivisemmin ja myönteisemmin. Kyseinen yritys harjoittaa tällä hetkellä 

tietoperustaista suoritusarviointia vain osittain, mutta haastatellun johtajan mukaan 

käytäntöä todennäköisesti laajennetaan organisaation sisällä jo lähitulevaisuudessa. 

 

Sama yritys, joka harjoittaa tietoperustaista palkitsemista, tekee myös tietoperustaista 

suoritusarviointia. Osittain suoritusarviointi perustuu aktiivisuuteen heidän käyttämässään 

”vinkkipankissa”, mutta haastateltavan numero neljä mukaan he seuraavat aktiivisuutta 
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myös tiimitasolla. Tiimitasolla tapahtuvan seurannan etuna on se, että koska kaikki tavallaan 

arvioivat toisiaan, silloin kaikki muistavat paremmin itsekin toimia toivottavalla tavalla. 

 

”Tosiaan, tuo vinkkipankkihan toimii meillä tämmöisenä työkaluna. Sen lisäksi 

aktiivisuutta seurataan tiimitasolla niin, että tavallaan kaikki mittaavat toistensa 

aktiivisuutta – mut tästä tiimitason seurannasta ei palkita et se ois silleen vähän 

kehitystä vaativa juttu.” [Haastateltava #4] 

 

Nämä edellä kuvatut tilanteet eivät kuitenkaan edusta samaa näkökulmaa kaikkien 

haastateltavien yritysten kanssa, sillä kaikki loput yritysjohtajat olivat sitä mieltä, että heillä 

työsuoritusten arviointi ei heidän mielestään perustu siihen, kuinka aktiivisesti työntekijä 

luo, jakaa tai käyttää tietoa. Suurin osa haastatelluista edusti päinvastaista leiriä, kuten 

seuraavista kommenteista käy ilmi: 

 

”Ei, en mä sanos, että me tämmöistä mitataan. Ei varmaan olisi pahaksi, mutta 

ei välttämättä meidän (ravintola)toimialalla ole niin tarpeen kuin jollain muulla 

toimialalla.” [Haastateltava #1] 

 

”Varmaan tosiaan jollain yksittäisten tiimien tai työmaiden tasolla tämmöistä 

voi mahdollisesti olla ainakin teemaluontoisesti, mutta ei meillä tätä silleen 

kunnolla ole. Me mitataan toisenlaisia asioita, jotka enemmän liittyy esimerkiksi 

työn tehokkuuteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen eli siis käytännössä 

työntekijöidemme työn laatuun.” [Haastateltava #3] 

 

Haastateltava numero kuusi, joka edusti haastatteluissa henkilöstömäärällä mitattuna 

kaikista suurimman Pk-yrityksen ääntä, kertoi, etteivät he seuraa työntekijöiden aktiivisuutta 

tiedon luomisen, jakamisen tai sen hyödyntämisenkään suhteen. Hän kuitenkin muistutti 

edelleen siitä, että erityisen aktiivinen toiminta näiden saralla voi jäädä mieleen ja johtaa 

esimerkiksi ylennyksiin. 
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”Vaikkei me tätä silleen tietoisesti ja aktiivisesti seurata, niin ainahan erityinen 

aktiivisuus voi jäädä mieleen positiivisessa valossa.” [Haastateltava #6] 

 

Tällaista haastateltavan numero kuusi edustaman yrityksen toimintaa ei kuitenkaan lueta 

tässä tutkimuksessa tietoperustaisen suoritusarvioinnin piiriin, joten valtaosa haastatteluun 

osallistuneista palvelualan Pk-yrityksistä kuuluu siihen kastiin, jossa ei sovelleta 

tietoperustaista suoritusarviointia lainkaan ja yhdessä yrityksessä tietoperustaisen 

suoritusarvioinnin harjoittaminen on tällä hetkellä pilotoinnissa. 

 

Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 1 
Osittain 1 

Ei 4 
Taulukko 10. Tietojohtamiskäytänteen ”Tietoperustainen suoritusarviointi” esiintyvyys 
menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan 
kappaleessa 5.5. 

 

6.1.6 Tietoperustainen koulutus ja kehittäminen palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Kuudes kymmenestä aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa tunnistetuista 

tietojohtamiskäytänteistä liittyy monen muun tietojohtamiskäytänteen tavoin 

henkilöstöhallintoon. Kuudes tarkasteltava tietojohtamiskäytänne on tietoperustainen 

koulutus ja kehittämien. Tämä tietojohtamiskäytänne liittyy vahvasti yhteen erityisesti 

aiemmin käsiteltyjen oppimismekanismien kanssa (oppimismekanismit palvelualan Pk-

yrityksissä luvussa 6.1.3). Oppimismekanismien nähtiin olevan varsin korkealla tasolla 

tehtyjen haastatteluiden perusteella suomalaisissa palvelualan Pk-yrityksissä. Tässä luvussa 

käsitellään tietoperustaista koulutusta ja kehittämistä eli henkilökunnan kouluttamista ja 

kehittämistä tiedon tai tietopääoman kehittämisen pohjalta. Haastatellut yritysjohtajat eivät 

kokeneet, että heidän organisaatiossaan tietoisesti ja aktiivisesti kartoitettaisiin tietopääoman 

puutteita organisaatiotasolla ja paikattaisiin niitä koulutuksia hankkimalla. 
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”Ei me silleen koko firman tasolla etsitä ja korjata osaamisvajetta, tai joo, jos 
sellainen ilmenisi niin se on asia erikseen, mutta ei silleen aktiivisesti seurata 
tätä…koko organisaation tasolla siis.” [Haastateltava #6] 

 

Organisaatiotasoisten tieto- ja osaamispuutteiden etsimisen ja paikkaamisen sijaan kaikki 

yritykset tarjoavat henkilöstölleen mahdollisuuden joko yksilö- tai tiimitasolla paikata 

heidän itsensä havaitsemisia tieto- tai osaamispuutteita. Tilanteesta riippuen nämä 

tapahtuvat työ- tai vapaa-ajalla ja tilanteesta riippuen myös kustannukset voivat jakaantua 

eri tavoilla osapuolten välille. 

 

”Koko organisaation tasolla en tämmöistä tunnista meillä, mut toki yksilö- ja 
tiimitasolla ehdottomasti me pyritään tunnistamaan kehityskohtia ja 
kehittämään yksilöitä. Sitä kauttahan meiän tää ihan koko organisaatio sitten 
vahvistuu pala palalta.” [Haastateltava #2] 

 

Tämän tutkimuksen perusteella palvelualan Pk-yritykset eivät pyri aktiivisesti löytämään ja 

kehittämään koko organisaatiotasolla mahdollisesti ilmeneviä vajeita aineettomassa 

pääomassaan, mutta yksilöiden ja tiimien tasolla henkilöstöä kannustetaan kehittämään 

havaitsemiaan aukkoja niin osaamis- kuin tietopääomassaankin. Tämän lisäksi kaikki 

tutkimukseen osallistuneet palvelualan Pk-yritykset pyrkivät seuraamaan aktiivisesti 

tulevaisuuden osaamis- ja tietämystarpeita sekä kehittämään henkilöstöään tämän 

mukaisesti niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Jokaisen yrityksen edustaja 

kokee, että tulevaisuuden tarpeita vastaava kouluttaminen ja kehittäminen on 

merkityksellistä. Tulevaisuuden tarpeiden kartoittamisen taustalla on erilaista toimintaa ja 

se vaikuttaa olevan riippuvaista yrityksen koosta; mitä suurempi Pk-yritys, sitä 

perusteellisempaa ja analyyttisempaa kartoitustoiminta on. Tässä alla kolmen eri 

haastatellun johtajan ajatuksia: 

 

”Meidän alalla vaikka alkoholilain ynnä muut muutokset ovat sellainen asia, 
jossa meidän tietysti pitää olla kartalla. Se on tosi oleellista siks, koska esim. 
meidän markkinoinnissa on otettava tarkasti huomioon alkoholin 
mainostamiseen liittyvät seikat. Sit toisaalta täytyy pyrkiä olemaan kartalla 
myös siitä, että mitä kansa haluaa syödä ja juoda tulevaisuudessa…siinä me 
yritetään olla aktiivisia esim. panimoiden suuntaan. ---ei me sen kummemmin 
kartoiteta tulevaisuutta, aika fiiliksellä mennään.” [Haastateltava #1]  
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”Ihan keskeistä on se, että me pysytään myös organisaatiotasolla silleen, 
pulssilla niin sanotusti, tiiäks. Et ollaan mukana tulevaisuudessa ja pärjätään 
kilpailussa. Ja tavallaanhan me ollaan vähän siinä suunnannäyttäjä omalta 
osaltaan, niin ei me voida laput silmillä elää. – kyllä tätä (tulevaisuutta) ihan 
jopa aika paljonkin mietitään…pääasiassahan se on mun harteilla laivan 
kipparina. Yritän seurata alan mediaa ja messuilla käyn yms. Mut ei siihen 
kauheesti muuten panosteta, vaikka varmaan se ei huono satsaus ois, ei 
varmasti.” [Haasteltava #3] 

 

”Meillä on todella tarkasti määritetty erilaisia skenaariota tulevaisuuden 
osalta. Sitä työtä kyllä tehdään paljon ihan työntekijöiden kuin sitten mun, muun 
johtoryhmän ja hallituksen osalta. Ollaan myös ostettu ulkopuolista konsultti- ja 
asiantuntijatyötä siihen. Tää kaikki siis tähtää siihen, että tiedetään mitä meiltä 
vaaditaan kolmen, viiden tai kymmenen vuoden päästä. Jos me nukutaan tässä 
pari vuotta niin me kuollaan…siitä…siitä ei oo kysymystäkään.” [Haastateltava 
#5] 

 

Toteutetun tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneissa 

palvelualan Pk-yrityksissä tietoperustainen koulutus ja kehittäminen toteutuvat 

tämänhetkisen osaamis- ja tietotasojen suhteen kiitettävästi yksilö- ja tiimitasolla, mutta 

koko yrityksen tasolla tällaista toimintaa ei harjoiteta, mikä ei välttämättä ole edes 

tarpeellista tai tarkoituksenmukaista. Sen sijaan tulevaisuuden tieto- ja osaamisvaatimukset 

koetaan kriittisiksi kaikkien yritysten kannalta ja tämän vuoksi asiaan on kiinnitetty 

huomiota kaikissa tämän tutkimuksen Pk-yrityksissä. Haastattelujoukon suurimmasta päästä 

olevat yritykset kartoittavat tulevaisuutta perusteellisemmin (muun muassa ulkopuolisten 

konsulttien ja tutkimustoimistojen avulla), kun pienemmät yritykset nojaavat pääasiallisesti 

omaan näkemykseensä, kollegoidensa ajatuksiin ja toimialaa koskevaan uutisointiin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tietoperustaisten oppimismekanismien tavoin myös 

tietoperustainen koulutus ja kehitystoiminta on tunnistettavissa suomalaisista menestyvistä 

palvelualan Pk-yrityksistä. 
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Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 5 
Osittain 1 

Ei 0 
Taulukko 11. Tietojohtamiskäytänteen ”tietoperustainen koulutus ja kehittäminen” 
esiintyvyys menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita 
kuvaillaan kappaleessa 5.5. 

 

6.1.7 Tietoperustainen rekrytointi palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Seitsemäs aiemmassa kirjallisuudessa tunnistettu tietojohtamiskäytänne on tietoperustainen 

rekrytointi. Tietoperustainen rekrytointiprosessi ottaa huomioon työtehtävään hakevan 

henkilön sosiaaliset taidot, jotka ovat oleellisia muun muassa hiljaisen tiedon jakamisessa. 

Sosiaalisten taitojen lisäksi tietoperustainen rekrytointi arvioi työnhakijan tämänhetkiseen 

osaamiseen ja tietämykseen liittyviä tekijöitä sekä huomioi työnhakijan oppimis- ja 

kehittymiskyvykkyyden. Tietoperustainen rekrytointiprosessi pyrkii tarkastelemaan paitsi 

tämänhetkisen tilanteen niin myös sitä, että kuinka osaavaksi kyseinen työnhakijakandidaatti 

voi kehittyä tulevaisuudessa.  

 

Kaikissa tähän tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä rekrytointiprosessi huomio 

työnhakijan tämänhetkisen osaamisen ja tietämyksen, mutta tulevaisuuden 

kehittymispotentiaali huomioitaan vain harvassa yrityksessä käytännössä jokaiseen 

työtehtävään liittyvässä rekrytoinnissa. Sen sijaan kaikki haastatellut yritysjohtajat olivat sitä 

mieltä, että ainakin osaan työtehtävistä huomioidaan myös henkilön kehityspotentiaali. 

 

”Tietty, kun tehään rekryjä moneen erilaiseen tehtävään nii tää on vähän siitä 
riippuvainen et mitä me katotaan…jos haetaan LVI-asentajaa niin keskeisin on 
se nykyinen osaaminen ja ehkä jossain määrin se, että jos on koulusta juuri 
tullut, niin onhan riittävä potentiaali ammattilaiseksi. Sit jos haetaan 
talouspäällikköä, niin kyllähän me halutaan sellainen kaveri siihen pestiin, joka 
sit tarvittaessa voi tulevaisuudes edetä esimerkiksi talousjohtajaks.” 
[Haastateltava #3] 
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Muutoin samoilla linjoilla on myös IT-palveluyrityksen toimitusjohtaja, mutta heillä on 

toimialasta johtuen aina rekrytoinneissa keskeistä se, että nykyisen osaamisen lisäksi 

huomioidaan myös tulevaisuuden kehityspotentiaali. 

 

”…aina mietitään se nykyosaaminen ja sitte se kehityspotentiaali ehottomasti 
myös. Se on täysin keskeistä mun mielestä, kun me toimtaan IT-alalla ja 
käytännössä kaikki rekryt on koodareita. Ja me halutaan, että meille tulee hyviä 
koodareita ja sit niistä kehittyy loistavia.” [Haastateltava #4] 

 

Kaikista suurimman yrityksen johtajan mukaan he huomioivat aina nykyosaamisen, mutta 

usein myös potentiaalin kehittyä esimerkiksi asentajasta työnjohtotehtäviin myöhemmin 

tulevaisuudessa. 

 

”Riippuu toki varsin paljon siitä, että mihin tehtävään haetaan…et tavallaan 
mitä enemmän se työ on sellasta aineetonta työtä, niin sitä enemmän sillä 
potentiaalilla on väliä. Ja kyllä me mielellään otetaan ihan vaikka sellasia 
asentajia, joilla on halua ja potentiaalia edetä työnjohtoon myöhemmin. Sellasia 
työnjohtajiahan me halutaan kuitenkin, joilla on myös sitä kokemusta siitä 
oikeesta työstä.” [Haastateltava #6] 

 

Tutkimuksen Pk-yritykset eivät rekrytoidessaan analysoi erityisemmin sitä, että kuinka 

”tietoystävällinen” työnhakija on eli siis sitä, kuinka hyvin työntekijä luo tietoa, jakaa tietoa 

ja hyödyntää tietoa työssään. Haastatellut yritysjohtajat ovat nähneet asian niin, että heille 

muut tekijät ovat tätä keskeisempiä ja toisaalta he voivat jossain määrin kehittää työntekijää 

toivottuun suuntaan muun muassa rohkaisemalla ja kannustamalla tiedonjakoon. Tällaisen 

”tietoystävällisen” toiminnan käydessä ilmi rekrytointiprosessin aikana se on johtajien 

mielestä hyväksi. Kolmem eri Pk-yrityksen johtajalta kuultiin seuraavanlaisia ajatuksia: 

 

”Meillä on paljon muutakin, ja ne tuntuu tärkeämmältä katsoa kandidaatin 
kohdalla kuntoon kuin se, että on tietojohtamisen näkökulmasta optimaalinen 
tekijä. Vois jopa sanoo niinkin, et ”hyväksi tyypiksi” on vaikea kouluttaa, mutta 
tietomyönteiseen työskentelyyn voi jossain määrin ohjata.”  [Haastateltava #2] 
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”Olishan se ihanteellista, jos me pyrittäs löytämään sellasia tyyppejä, jotka ovat 
aktiivisia tiedon kehittämisen ja jakamisen kanssa, mutta se ongelma tulee sit 
vähän siinä, että ei me koskaan löydettäs täydellistä, siis sellasta, joka on kaikin 
puolin täydellinen. Muutenkin ehkä nään, että muut asiat ovat painavampia kuin 
tiedon luomisen ja jakamisen aktiivisuus…mut kyl me toisinaan ollaan vähän 
tuollaisiakin asioita arvioitu rekryissä, mut aika harvoin ja vähän. Enkä siis 
yhtään tarkota vähätellä tätä teemaa, päinvastoin, mutta kaikkea on hankala 
saada yhdes paketis, kun mehän siis toistaseks rekrytoidaan ihan vaan ihmisiä, 
haha.” [Haastateltava #6] 

 

”Aika vähän, siis liian vähän, me tuota näkökulmaa on käytetty rekryissä. Mutta 
on meillä joihinkin pesteihin sitäkin katottu, ne on siis ollu tämmösiä caseja, 
joissa ollaan käytetty headhuntereita apuna…niin ne huntterit on tarkastellut 
asiaa tästäkin näkökulmasta ja se on ollut tietysti hyvä asia.” [Haastateltava #5] 

 

Haastatellut johtajat kertoivat, että heidän yrityksissään ei pääsääntöisesti rekrytoinneissa 

hankita sellaisia työntekijöitä, jotka täydentäisivät tai paikkaisivat osaamis- tai 

tietopääomallaan yrityksen mahdollisia puutteita näissä pääomaluokissa. Toisinaan yritykset 

haluavat hankkia nimenomaan sellaisia työntekijöitä, jotka tuovat yritykseen kaivattua 

aineetonta pääomaa. 

 

”Aika harvoin, mut joskus me halutaan ettiä rekryjen kautta nimenomaan 
osaamista ja tietämystä…esimerkiks viime syksynä palkattiin pirun kova 
talousosaaja…ja siis me etittiin just sitä osaamista, jotka se sitten meille toi ja 
se oli tärkee, koska siis, ei meillä sitä osaamista aiemmin ollut.” [Haastateltava 
#3] 

 

”Usein meidän rekryt on sitä, että tarvitaan lisää kapasiteettia tekemään, mut 
välillähän ne sit taas on sitä, että haetaan sisään esimerkiksi sellaista 
ohjelmisto- tai pilviosaamista, jota meillä ei vielä ennestään ole.” [Haastateltava 
#5] 

 

Tarkastellessa rekrytointiteemaa on oleellista huomioida, että rekrytointi ei välttämättä aina 

perustu siihen, että henkilö palkataan yrityksen ulkopuolelta vaan toisinaan työntekijä voi 

löytyä yrityksen sisältä. Pienempien Pk-yritysten johtajat kuvailevat organisaationsa 

tilannetta siten, ettei heillä ole mitään erillistä järjestelmää tai menetelmää apunaan, mutta 

heidän tarvitessaan työntekijää johonkin tehtävään, he yleensä ensiksi miettivät, että voisiko 

tehtävään löytyä tekijä saman organisaation sisältä. Tämän tutkimuksen perusteella 
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tutkimuksen suuremmissa Pk-yrityksissä vaikuttaa olevan käytössä eräänlaisia 

henkilöstötietokantoja, joissa jokaisesta työntekijästä on olemassa profiili, jossa on tietoja 

henkilön koulutuksesta, mielenkiinnonkohteista, toiveista ja ominaisuuksista. Etsittäessä 

uutta työntekijää, he voivat ensiksi katsoa, josko yrityksen sisältä löytyisi sopiva ja 

tehtävästä kiinnostunut henkilö. Kaikki haastatellut yritysjohtajat ovat sitä mieltä, että usein 

se, että tehtävään löytyy työntekijä yrityksen sisältä, on hyvä asia. He perustelivat tätä 

haastattelussa muun muassa sillä, että osaaminen leviää organisaation sisällä ja työntekijät 

saavat vaihtelevuutta ja kokevat edistyvänsä työurallaan. 

 

”Kyl me jos vaikka tarvitaan ravintolapäällikköä, niin me siinä sit mietitään, 
että oisko meillä jo talossa sisällä siihen sopiva henkilö. Usein on ollutkin ja se 
on ollut sellainen win-win-win-homma.” [Haastateltava #1] 

 

Kuten edellä olevasta kommentista voi huomata, niin yritysjoukon pienin yritys toimii tältä 

osin varsin samalla tavalla kuin suurinkin haastatteluihin osallistunut Pk-yritys: 

 

”Tosi usein kun meille tulee vaikka uus työnjohtajan paikka auki, niin siihen 
löytyy tekijä meiltä talon sisältä…siis joku ylennetään ja koulutetaan sit siihen 
tehtävään. Näin me saadaan henkilöstölle uramahdollisuuksia organisaation 
sisällä ja toisaalta se suorittavaa työtä tekevä joukko usein arvostaa sitä, että 
esimies on kokenut asentaja itsekin.” [Haastateltava #6] 

 

Toteutettujen haastatteluiden perusteella palvelualan Pk-yrityksissä rekrytointiprosessi 

huomio työnhakijan tämänhetkisen osaamisen ja tietämyksen, mutta tulevaisuuden 

kehittymispotentiaali huomioidaan vain harvassa Pk-yrityksessä jokaisen rekrytoinnin 

osalta. Vastaavasti kaikki haastatellut yritysjohtajat olivat sitä mieltä, että ainakin osaan 

työtehtävistä huomioidaan myös henkilön kehityspotentiaali. Kaikki yritykset ovat 

tiedostaneet ja valtaosa on myös hyödyntänyt rekrytoinnin mahdollisuutta täydentämään 

heidän Pk-yrityksensä puutteitta osaamis- tai tietopääomassa. Palvelualan Pk-yritykset 

arvostavat usein sitä, että tehtävään rekrytoitava henkilö löytyisi jo olemassa olevasta 

organisaatiosta, jolloin he saavat tarjottua vaihtelua ja uralla etenemistä henkilöstölleen. 
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Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 3 
Osittain 3 

Ei 0 
Taulukko 12. Tietojohtamiskäytänteen ”tietoperustainen rekrytointi” esiintyvyys 
menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan 
kappaleessa 5.5. 

 

6.1.8 Tiedon suojaaminen palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Kahdeksas tämän tutkimuksen teoriaosiossa aiemman kirjallisuuden suosittelemana esille 

nostettu tietojohtamiskäytänne on tiedon suojaaminen. Tässä asiayhteydessä tiedon 

suojaamisella ei ensikädessä tarkoiteta tietoturvaa ja suojautumista esimerkiksi hakkereilta. 

Sen sijaan tiedon suojaamisella tarkoitetaan strategisesti tärkeiden tietoresurssien säilymistä 

organisaation omaisuutena ilman, että tieto päätyy kilpailijoiden haltuun. Tällaiseen tiedon 

suojaamisen on olemassa sekä muodollisia että epämuodollisia keinoja. Tietoa pyritään 

suojaamaan esimerkiksi erilaisten sopimusten, patenttien ja ohjeistusten avulla. 

 

Palvelualan Pk-yrityksissä tiedon suojaaminen vaikuttaa jälleen olevan pitkälti riippuvaista 

yrityksen koosta; suuremmissa Pk-yrityksissä asiaan on kiinnitetty huomiota enemmän kuin 

pienemmissä Pk-yrityksissä. Kaikista pienimmässä Pk-yrityksessä tiedon suojaamista ei 

harjoiteta siinä laajuudessa, että se voitaisiin katsoa tietojohtamiskäytänteeksi.  

 

”Me ei koeta, että meillä ois tämmöistä tän tyylistä, niinkun erityistä suojausta 
vaativaa tietoa…tietysti meillä on jotain, mistä ei hirveästi huudella, mut ei 
meillä silleen kauheaa kilpailuetua muodosteta tämän tiedon ansiosta.” 
[Haastateltava #1] 

 

Kaikkien muiden yritysten kohdalla tiedon suojaamiseen on kiinnitetty huomiota vähintään 

jonkin verran ja jotkin, varsinkin suuremmat, yritykset ovat kiinnittäneet tietopääomansa 

suojaamiseen paljonkin huomiota. 
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”Käytännössähän, kun tehdään tämmöistä työtä, joka ei perustu fyysisiin 
tehtaisiin niin mun mielestä ensinnäkin meidän kilpailuetu pohjautuu pitkälti 
nimenomaan tähän aineettomaan puoleen. Tietenkään yksi ihminen ei voi sitä 
viedä mennessään, pitkältihän se kulttuurista kiinni, mutta kyllä me sitä 
suojellaan.” [Haastateltava #2] 

 

Samoin kuin tämä mainostoimiston edustaja, niin myös sitä suuremman LVI-

asennusyrityksen toimitusjohtaja kokee, että heillä on suojaamisen arvoista tietoa: 

 

”Ehdottomasti meillä on keinoja suojata tietoa…jos nyt vaikka miettii ihan sitä 
dataa ja tietoa, joiden pohjalta me yritetään laskea sellaisia tarjouksia, jotka 
menevät läpi, mutta kuitenkin, että niissä olisi mahdollisimman paljon voittoa. 
Niin sen tiedon ja laskentamallien suojaaminen on kyllä varsin tärkeää.” 
[Haastateltava #3] 

 

Myös toinen tutkimukseen osallistunut samalla toimialalla operoiva, mutta paljon suurempi 

yritys, on kiinnittänyt samaan huomiota. Heidän näkökulmastaan on oleellista suojata muun 

muassa strategisia tietoja, mutta sen lisäksi heillä on olemassa jotain asennuskonsepteja, 

joille he ovat hakeneet patenttioikeutta. 

 

”Nykyisin, kun ollaan kasvettu tällaiseksi jo kohtalaisen merkittäväksi 
toimijaksi, niin sillä on merkitystä, että meidän tulevat peliliikkeet pysyvät 
salassa. Yhtenä meidän kilpailuvalttina on se, että meidän asennustoiminta on 
keskimääräistä tehokkaampaa, koska meillä on itse kehitettyjä menetelmiä, joille 
on ihan haettu patenttia.” [Haastateltava #6] 

 

Patenttien lisäksi haastateltavat kertovat erilaisista tavoista ja menetelmistä, joilla heidän 

edustamassaan yrityksessään suojataan tietoa. Yleisin keino suojata tietoapääomaa 

vaikuttaisi olevan se, että tiedon julkisuutta rajoitetaan ja tietoa pyritään jakamaan vain 

niille, joille se on oleellista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tiedon pihtaamista vaan sitä, että 

kaikkeen tietoon ei tarvitse päästä koko henkilöstön. Tämän lisäksi yksi keino ovat 

salassapitosopimukset, joissa säädetään tiedon suojaamisesta. Salassapitosopimuksia 

tehdään vaihtelevasti; osassa yrityksissä se tehdään vain joidenkin työntekijöiden kanssa ja 

osassa kaikkien työntekijöiden kanssa. Tämä riippuu yksinkertaisesti siitä, että käsitteleekö 

työntekijä työssään tietoa, joka olisi syytä liittää salassapitosopimuksen piiriin. Kahdessa 
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yrityksessä (IT-yhtiöt) salassapitosopimuksen allekirjoittavat myös esimerkiksi toimitiloissa 

liikkuvat siivoojat ja huoltomiehet ja he ovat muutenkin rajoittaneet sitä, että ketkä kaikki 

toimitiloissa voivat liikkua. Suuremmat yhtiöt ovat tehneet myös erilaisia teknisiä 

suojausratkaisuja, kuten esimerkiksi sellaisia, että kaikkiin järjestelmiin ei voi päästä kuin 

ainoastaan yrityksen fyysisestä toimipaikasta käsin tai poikkeusluvalla etänä yrityksen 

kannettavalta tietokoneelta käsin. 

 

”Meillä käytetään todella paljon erilaisia suojakeinoja…ekanakin tietysti kaikki 
ei pääse ihan kaikkeen tietoon, vaikkei sitä turhaan pihdatakaan. Toisekseen, 
tehdään salassapitosoppareita ja ohjeistetaan, tai niinkun kerrotaan 
henkilöstölle säännöllisesti, että miksi kaikesta ei voi puhua esimerkiksi kotona. 
Tällaisia ovat tietysti esimerkiksi asiakastiedot…ne on luottamuksellisia 
projekteja.” [Haastateltava #4] 

 

”Meillä tiedon suojaaminen on omasta mielestäni sikäli viety aika pitkälle, että 
tietysti on nämä perinteiset ohjeistukset ja koulutukset tiedon suojaamiseen ja 
tietoturvaan… ja muut mun mielestä aika perusjutut, mutta sen lisäksi me ollaan 
rajattu tarkasti toimitiloissa liikkuvia. Välillä se tuntuu vähän 
vainoharhaisuudelta, mutta on parempi näin.” [Haastateltava #5] 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ainoastaan tämän tutkimusotannan 

pienimmässä Pk-yrityksessä ei harjoiteta tiedon suojaamista, koska se ei vaikuta heidän 

mukaansa oleelliselta. Kaikki muut viisi yritystä sen ovat tunnistaneet tiedon suojaamisen 

tärkeäksi ja suojaavat tietopääomaansa esimerkiksi salassapitosopimusten tai muiden 

erilaisten suojausmenetelmien avulla. 

 

Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 5 
Osittain 0 

Ei 1 
Taulukko 13. Tietojohtamiskäytänteen ”tiedon suojaaminen” esiintyvyys menestyvissä 
palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan kappaleessa 5.5. 
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6.1.9 Strategiset tietojohtamisen käytänteet palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Toiseksi viimeisin, eli yhdeksäs, aiemmassa tutkimuksessa määritelty tietojohtamiskäytänne 

liittyy strategisiin tietojohtamisen käytänteisiin. Strategisissa tietojohtamiskäytänteissä kyse 

on siitä, että organisaatio tunnistaa, mittaa ja seuraa sen strategista tietopääomaa. Tämän 

lisäksi strategiseen tietojohtamiskäytänteeseen kuuluu tietojohtamisstrategian kehittäminen 

sekä päivittäminen. Strategisessa tietojohtamisessa ollaan kiinnostuneita niin organisaation 

tämänhetkisestä tietopääomasta kuin myös puuttuvasta tietopääomasta. Lisäksi strategisessa 

tietojohtamisessa keskitytään rakentamaan organisaatiota tietoperustaisesta näkökulmasta 

samalla, kun mitataan tietopääomaa. 

 

Tähän saakka aiemmassakin tutkimuksessa tunnistetut tietojohtamiskäytänteet ovat 

löytyneet kiitettävän hyvin ja laajasti myös suomalaista palvelualan Pk-yrityksistä, mutta 

strategisten tietojohtamiskäytänteiden osalta tilanne vaikuttaa tehtyjen haastatteluiden 

valossa hyvin erilaiselta. Tutkimukseen osallistuneiden johtajien mukaan yhdessäkään 

yrityksistä ei ole laadittu omaa tietojohtamis- tai tietostrategiaa ja suurimmassa osassa tiedon 

rooli on jätetty kokonaan pois myös yrityksen varsinaisesta strategiasta ainakin siinä määrin, 

etteivät yritysten toimitusjohtajatkaan tunnista näiden olemassaoloa siellä. Ainoastaan 

yhden yrityksen toimitusjohtaja kertoo, että heillä strategiassa käsitellään jonkin verran 

myös tiedon roolia: 

 

”Me on käytetty strategisessa työssä apuna myös konsultteja ja varmaan pitkälti, 
btw…se konsultti oli kans LUT:sta…mut niin varmaan pitkälti sitä kautta meillä 
on strategiassa käsitelty myös tietoa. Tosin se on siellä ollut aika vähän aikaa 
eikä se pääroolissa ole, mutta mielestäni tämä kehitys on kuitenkin positiivista. 
Meidän kyllä pitää jatkaa kehitystä sillä saralla, ihan ehdottomasti pitää.” 
[Haastateltava #5] 

 

Tämän kyseisen yrityksen lisäksi haastatteluissa ei käynyt ilmi, että näillä palvelualalla 

toimivilla Pk-yrityksillä olisi olemassa tiedon roolia huomioivaa strategiaa. Tämä vaikuttaa 

erityisesti keskisuurten ja suurten tutkimukseen osallistuneiden Pk-yritysten kohdalla 

jokseenkin yllättävältä, mutta selitys liittynee osan yritysten kohdalla siihen, ettei toimiala 

ole erityisen tietointensiivinen (tai ainakaan aiemmin ole ollut). Valoa on kuitenkin 



96 
 

havaittavissa palvelualan Pk-yritysten kannalta, sillä kahden yrityksen toimitusjohtaja 

kertoi, että viimeistään tämän haastattelun pohjalta he tarkastelevat asiaa lisää ja selvittävät, 

olisiko tiedon roolia kannattavaa kasvattaa myös heidän yrityksensä strategiassa.  

 

Tämä kehityssuunta olisi varmasti tarpeellinen ja hyödyllinen suurimmalle osalle tähän 

tutkimukseen osallistuneista yrityksistä, sillä haastatellut johtajat eivät kykene kuvailemaan 

ainakaan kovin kattavasti heidän organisaationsa tietopääoman rakennetta tai siinä 

mahdollisesti olevia kehityskohtia. Osa johtajista kertoo, että tiedon rooli varmasti on niin 

tärkeää, että sille olisi paikkansa myös yrityksen strategiassa tai jopa omana strategianaan. 

He kuitenkin kokevat, että tähän saakka heille oleellisempaa on ollut esimerkiksi voimakas 

kasvu ja laajentuminen kuin tiedon roolin lisääminen strategisella tasolla. Heidän 

näkökulmastaan strategiaan on koottava kaikista oleellisimmat teemat ja toistaiseksi heidän 

kohdallaan se on ollut tiedon sijaan esimerkiksi kasvu ja laajentuminen, mutta 

tulevaisuudessa, kun kasvun merkitys vähenee, tieto voi olla potentiaalinen kehityskohta. 

 

”Meillä on ollut kaikki paukut, oikeesti kaikki, siinä kasvussa. Se on näkynyt 
ihan kaikessa. Ja koska meidän työ on suurimmalta osaltaan muuta kuin 
aineetonta, niin siksi mä näkisin, et meillä on ollut tietostrategian sijaan 
kasvustrategia. Tai eihän ne toisiaan poissulje, mutta ei me voida kaikkeen 
keskittyä samaan aikaan.” [Haastateltava #6] 

 

Samaan tapaan asiaa luonnehtii myös toinen vahvasti kasvanut yritys, mutta vähän eri 

näkökulmasta, sillä heidän toimialansa perustuu nimenomaan aineettomaan työhön 

aineellisen sijaan.  

 

”Meillä kasvu on alkanut hiipumaan, se on ollut tähän saakka se juttu. Mut nyt 
kun kasvun kulmakerroin on vähän loivempi ja se on ihan fine näin…niin nyt me 
voidaan tulevaisuudessa satsata muuhunkin kuin kasvuun ja yks kohde mun 
mielestä ois se, että me kasvatetaan meidän organisaation tieto- ja 
osaamispääomaa.” [Haastateltava #4] 

 

Kaiken kaikkiaan tämänhetkisen tilanteen mukaan haastatelluista yrityksistä ainoastaan yksi 

harjoittaa osittain strategisia tietojohtamiskäytänteitä, kun loput tämän tutkimuksen Pk-
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yrityksistä eivät harjoita ja näin ollen, tämä tietojohtamiskäytänne voidaan tunnistaa 

ainoastaan yhdestä tämän tutkimuksen yrityksestä ja siitäkin vain osittain. Tulevaisuus 

kuitenkin vaikuttaa siltä, että yhä useampi tämänkin tutkimuksen palvelualan Pk-yrityksistä 

on siirtymässä parempaan suuntaan. Positiivisena näyttäytyi myös se, että useat yrityksistä 

kehittävät tietopääomaansa esimerkiksi soveltamalla varsin vahvasti tietoperustaisia 

oppimismenetelmiä, vaikkei se olekaan lähtöisin tiedon strategisesta johtamisesta. 

 

Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 0 
Osittain 1 

Ei 5 
Taulukko 14. Tietojohtamiskäytänteen ”Strategiset tietojohtamisen käytänteet” esiintyvyys 
menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan 
kappaleessa 5.5. 

 

6.1.10 Tietomyönteinen esihenkilötyö palvelualan Pk-yrityksissä 

 

Viimeinen tämän tutkimuksen teoriaosiossa esille nostetuista tietojohtamiskäytänteistä on 

tietomyönteinen esihenkilötyöskentely. Tietomyönteisellä tai -ystävällisellä esihenkilötyöllä 

viitataan sellaiseen esihenkilötyöskentelyyn, joka auttaa kehittämään henkilöiden välistä 

luottamista ja edistää henkilöstöä luomaan, jakamaan ja hyödyntämään tietoa. 

Tietomyönteinen esihenkilötyö siis pyrkii luomaan sellaisen työskentelyilmapiirin, jossa 

yrityksen henkilöstön on luontevaa ja vaivatonta toteuttaa muita tietojohtamisen käytänteitä 

sekä tietoprosesseja.  

 

Palvelualan Pk-yrityksissä esihenkilöt osallistuvat alaistensa työskentelyyn hyvin paljon 

esimerkiksi erilaisten tiimien kautta ja näin alaisten sekä esihenkilöiden välillä on jatkuvaa 

vuorovaikutusta, joten tieto pääsee liikkumaan. Läheisen ja jatkuvan vuorovaikutuksen 

myös koetaan lisäävän luottamusta ja tuntemusta siitä, että esihenkilöiden kanssa voi puhua 

kaikista asioista matalalla kynnyksellä ja saada tukea. Kaikkien haastateltujen yritysjohtajien 

mukaan on tärkeää, että väli esihenkilön ja alaisen välillä on pieni ja luonteeltaan 

luottamuksellinen sekä tiivis. Tästä johtuen he ovat kiinnittäneet huomiota 



98 
 

esimiestyöskentelyn läheisyyteen eli käytännössä siihen, että esihenkilöt työskentelevät tai 

muutoin viettävän aikaa alaistensa kanssa mahdollisimman paljon yhdessä. 

 

”Me ollaan täällä kuin yhtä perhettä, ja siis tää on sellane, että tää ei oo vaan 
mun mielipide toimitusjohtajana, vaan kyl tän voin sanoo kaikkien suulla. Meillä 
on pieni organisaatio ja se tietysti tukee tätä, mut kyl me on siihen satsattukin, 
että tiimien vastuuhenkilöt ja esimiehet on hyviä ja silleen, helposti lähestyttäviä. 
Meillä on sekin hyvä, että vaikka oon toimari niin en mä missään 
nurkkahuoneessa istu päiviä pitkiä..vaan mä, mä oon tuolla muitten mukana 
tsemppaamassa ja innostamssa. Mun homma on luoda tähän meiän perheeseen 
hulluutta, siis hyvällä tavalla.” [Haastateltava #2] 

 

Samansuuntaista ajattelua on havaittavissa myös hieman isomman, noin 60 henkilön 

kokoisen organisaation johtaja: 

 

”Mun mielestä on tärkee, että maksimoidaan esimiesten ja alaisten välinen 
yhteinen aika ja työnteko…joskus joissain rooleissa se on hankalaa, mut, vaikka 
ei ois yhteistä duunii, niin sit et hei, käydään kuitenkin päivittäin juttelee ja 
porukalla lounaalla ja muuta tämmöstä..kunhan ollaan yhdessä. ---Ja haha niin, 
kuten kaikilla oikeilla IT-firmoilla, myös meillä on bilispöytä tuolla…niin siinäki 
pelataan vaikka mitä turnauksia niin tiimeissä kuin sitten ihan koko jengilläkin.” 
[Haastateltava #4] 

 

Samoin henkilöstömäärältään suurimman organisaation edustaja kertoi seuraavasti: 

 

”Meillä organisaatiossa tehdään tosi paljon erilaista työtä…siis tällä tarkotan 
sitä, että esimerkiksi osa tekee hommia toimistolla ja osa kattotyömailla, kun 
taas osa sit vähän sillä välillä. Siitä huolimatta me yritetään pitää sellainen 
pienen firman olo, vaikka tässä alkaakin olla jo työkavereita…eli mä meinaan 
sitä, että yritetään pitää esim. toimistoväen ja asentajien kesken tiiviit välit. ---- 
Mä oon jutellu kaikkien meidän työntekijöiden kanssa ja pyrin siihen, että tunnen 
kaikki ainakin nimeltä.” [Haastateltava #6] 

 

Palvelualan Pk-yritysten johtajat näkevät, että esihenkilöiden rooli on äärimmäisen kriittinen 

inspiroinnin, rohkaisemisen ja luottamuksen rakentamisen suhteen. He kokevat, että 

inspirointi ja rohkaisu ovat hyvä yhdistelmä luottamuksen vallitessa, koska se parantaa 

heidän mukaansa esimerkiksi kokeilukulttuurin ja avoimuuden ilmapiiriä. Samoin he 
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kokevat, että luottamuksen vallitessa tiedonvaihtoa käydään matalammalla kynnyksellä ja 

kaikesta voidaan puhua rohkeammin, eikä tarvitse pelätä esimerkiksi esittävänsä tyhmiä 

kysymyksiä. Haastateltujen johtajien mukaan he ovat rakentaneet tällaista 

organisaatiokulttuuria jo pitkään tietoisesti ja kaikki asian eteen tehty työ on ollut sen 

arvoista. He myös muistuttavat siitä, että kyseessä on asia, joka voi muuttua huonompaan 

suuntaan nopeastikin.  

 

”Kuten siinä biisissäkin lauletaan, et luottamus on kun paperii…kun se rypistyy 
- se ei palaa ennalleen. Se vie pitkän ajan, et, et, jos me annetaan luottamuksen 
rapistuu toistemme välillä, niin se ei korjaannu hetkessä eikä kokonaan koskaan. 
Tällä mä meinaan sitä, että tohon asiaan pitää kiinnittää aina huomiota. Aina 
ja ikuisesti.” [Haastateltava #5] 

 

Palvelualan Pk-yrityksiä tutkiessa vaikuttaa siltä, että tietomyönteistä esihenkilötyötä 

tehdään kaikissa yrityksissä. Johtajat kuitenkin kertovat, ettei luottamuksellisia, kannustavia, 

avoimia ja läheisiä esihenkilö-alais-suhteita ole tavoiteltu ainakaan ensisijaisesti tiedon 

luomisen, jakamisen ja käyttämisen maksimoimiseksi. Johtajat eivät siis ole ainakaan 

merkittävän vahvasti tiedostaneet toimintansa myönteisiä vaikutuksia organisaation tiedon 

luomisen, jakamisen ja hyödyntämisen määrään ja laatuun. He kuitenkin kertovat uskovansa 

siihen, että heidän organisaatiossaan juuri esimerkiksi läheiset ja aktiiviset suhteet kaikkien 

henkilöiden välillä edesauttavat tiedon luomista, jakamista sekä sen käyttämistä ja näin 

edistävät yrityksen aineettoman pääoman arvoa. 

 

Kaikki kuusi yritysjohtajaa korostavat laadukkaan ja esimerkillisen esihenkilötyön tärkeyttä 

menestyvässä yrityksessä. Kaikki ovat sitä mieltä, että esihenkilötyössä olevien tulee näyttää 

esimerkkiä alaisilleen kaikessa tekemisessä ja olemisessa. Tämän vuoksi esihenkilöitä myös 

koulutetaan (pois lukien kaksi pienintä Pk-yritystä) säännöllisesti. Keskustellessamme 

esihenkilöiden ja tiedon välisestä yhteydestä ja merkityksestä, kaksi johtajaa kertoo siitä, 

että esihenkilöillä on ollut äärimmäisen tärkeä rooli muutosten ja strategiapäivitysten 

keskellä. Esihenkilöt ovat niitä henkilöitä, jotka konkreettisesti vievät muutosta ja strategiaa 

eteenpäin jokaisen työntekijän selkärankaan. 
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”Kun miettii, et kuka tai ketkä on ollu avainasemassa siinä, et miten hyvin me 
onkaan jalkautettu strategiaa tai muutosta organisaatioon niin kyl mä näkisin et 
se on just tää, esimiehet. --- esimiesten rooli on keskeinen, koska heitä alaiset 
katsoo ja heiltä he oppiii ensikädessä. Ja varsinkin nään niin, et jos joku esimies 
vaikka kokisi jonkin muutokset ihan turhaksi roskaksi, niin aika vaikee siinä ois 
alaisen suhtautua muutokseen toivotulla tavalla…lähes mahdotonhan se 
varmaankin ois.” [Haastateltava #6] 

 

Toistaiseksi vain kahden haastatellun Pk-yrityksen johtaja kertoo, että he ovat kouluttaneet 

ja ohjanneet esihenkilöitä selkeästi niin, että he näyttävät esimerkkiä tiedon jakamisen ja 

tiedon käyttämisen suhteen. Kaikki muutkin johtajat kertovat, että heillä alaisia ja esimiehiä 

on kannustettu olemaan avoimia ja kertomaan rohkeasti ajatuksiaan ja jakamaan tietoa 

keskenään. Toteutettujen haastattelujen perusteella suomalaisissa palvelualan Pk-yrityksissä 

esihenkilötyö on tietomyönteistä, vaikka sitä ei harjoitettaisikaan vielä täydellisenä tai 

ensisijaisesti tiedon takia.  

 

Voidaanko tunnistaa? Yritysten lukumäärä (yht. 6 
yritystä) 

Kyllä 6 
Osittain 0 

Ei 0 
Taulukko 15. Tietojohtamiskäytänteen ”tietomyönteinen esimiestyö” esiintyvyys 
menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä. Taulukon luokitteluperusteita kuvaillaan 
kappaleessa 5.5. 

 

6.1.11 Yhteenveto tietojohtamiskäytänteiden esiintyvyydestä menestyvissä palvelualan Pk-

yrityksissä 

 

Kaiken kaikkiaan Inkisen (2016a) ehdottomat kymmenen tietojohtamiskäytännettä oli 

havaittavissa hyvin palvelualan menestyvistä Pk-yrityksistä, vaikka kaikkien toteutumista ei 

voidakaan tässä tutkimuksessa vahvistaa ja suurin osa tietojohtamiskäytänteistä olisi voinut 

löytyä valituista Pk-yrityksistä huomattavasti selkeämminkin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

tietojohtamiskäytänteitä ei juurikaan harjoiteta tietojohtamisen harjoittamisen seurauksena 

vaan niiden noudattamisen taustalla on muita käytännöllisiä syitä. Tutkimuksessa oli 

havaittavissa eroavaisuuksia pienten ja suurten Pk-yritysten välillä, mutta niiden tarkempi 

tutkiminen ei ollut tämän tutkimuksen aiheena. Tutkimuksen aikana kävi ilmi myös se, että 
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useampi tutkimukseen osallistunut yritys on suunnitellut tai uskoo lähitulevaisuudessa 

kehittää ja laajentaa tietojohtamiskäytänteiden harjoittamista.  

 

Seuraavan taulukon vasemmassa laidassa on lueteltu kaikki Inkisen (2016a) ehdottamat 

tietojohtamiskäytänteet satunnaisessa järjestyksessä. Taulukon muihin sarakkeisiin on 

kirjattu yrityksen lukumäärät sen mukaan, voitiinko niissä havaita kyseisen rivin mukaista 

tietojohtamiskäytännettä. Kirjaukset perustuvat tutkijan näkemykseen siitä, mihin luokkaan 

mikäkin haastatteluista yrityksistä voidaan asettaa. Tämän tutkimuksen loppupäätelmänä on, 

että jos tietojohtamiskäytänne on saanut yhteensä vähintään neljä ”Kyllä” tai ”Osittain” -

luokituksen saanutta Pk-yritystä niin kyseinen tietojohtamiskäytänne voidaan katsoa 

löytyvän menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. Tämän luokittelun perusteella Inkisen 

(2016a) ehdottamista kymmenestä tietojohtamiskäytänteistä yhteensä kolmea ei tunnisteta 

menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. Nämä kolme tietojohtamiskäytäntöä ovat 

”tietoperustainen palkitseminen”, ”tietoperustainen suoritusarviointi” ja ”strategiset 

tietojohtamiskäytänteet”. 

 

 

Taulukko 16. Kaikki Inkisen (2016a) esittämät tietojohtamiskäytänteet ja niiden 

esiintyminen tutkimuksen kuudessa yrityksessä. Taulukon sisältöä kuvaillaan tarkemmin 

sen yläpuolella.  Taulukon luokitteluperusteita esitellään kappaleessa 5.5. 
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Vastaavasti loput seitsemän kymmenestä Inkisen (2016a) ehdottamista 

tietojohtamiskäytänteistä löytyvät tämän tutkimuksen perusteella myös menestyvistä 

palvelualan Pk-yrityksistä. Nämä seitsemän tietojohtamiskäytännettä ovat ”työn 

organisointi”, ”IT-käytänteet”, ”oppimismekanismit”, ”tietoperustainen koulutus ja 

kehittäminen”, ”tietoperustainen rekrytointi”, ”tiedon suojaaminen” ja ”tietomyönteinen 

esimiestyö”.  

 

Kuva 5. Tutkimuksen perusteella tunnistetut tietojohtamiskäytänteet menestyvissä 

palvelualan Pk-yrityksessä. Kuvaan on listattu tunnistetut tietojohtamiskäytänteet 

satunnaisessa järjestyksessä.  

 

Sen lisäksi, että tässä tutkimuksessa haluttiin tunnistaa menestyvissä palvelualan Pk-

yrityksissä olevia tietojohtamiskäytänteitä, niin tutkimuksen keskeisimpänä lähtökohtana oli 

selvittää, että millaiseen tärkeysjärjestykseen tässä tutkimuksessa palvelualan Pk-yrityksistä 

tunnistetut tietojohtamiskäytänteet asettuvat Pk-yritysten johtajien näkemyksen mukaan. 

Seuraavassa kappaleessa nämä tässä tutkimuksessa tunnistetut tietojohtamiskäytänteet 

laitetaan tärkeysjärjestykseen. 
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6.2 Mitä tunnistettuja tietojohtamiskäytänteitä palvelualalla menestyvien Pk-

yritysten johtajat pitävät keskeisimpinä menestystekijöiden saavuttamisen kannalta? 

 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää, että millaiseen tärkeysjärjestykseen 

tietojohtamiskäytänteet asettuvat menestyvien palvelualan Pk-yritysten johtajien 

näkemyksen mukaan. Tärkeysjärjestyksen tunnistaminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi 

siitä syystä, että kaikilla Pk-yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuutta toteuttaa kaikkia 

tietojohtamiskäytäntöjä puhumattakaan siitä, että niiden toteuttamisen voisi aloittaa 

samanaikaisesti. Lisäksi akateemisen maailman on järkevää antaa tutkimushuomiota ensiksi 

näihin kaikista merkittävämpinä pidettyihin tietojohtamiskäytänteisiin. Näistä syistä on 

tärkeää selvittää, mitkä menestyvissä Pk-yrityksissä esiintyvistä tietojohtamiskäytänteistä 

koetaan menestyvien Pk-yritysten johtajien mielestä kaikista keskeisimmiksi menestyksen 

takana. Näin tietojohtamiskäytänteiden harjoittamista aloittavat palvelualan Pk-yritykset 

voivat aloittaa esimerkiksi kolmella tai viidellä kaikista tärkeimmäksi havaitulla 

tietojohtamiskäytänteellä ja laajentaa tietojohtamiskäytänteiden kirjoa ajan kuluessa. 

 

Tutkimuksessa haastateltuja Pk-yritysten johtajia pyydettiin poimimaan 

tietojohtamiskäytänteistä kolme sellaista käytännettä, jotka heidän mielestään auttaa Pk-

yritystä saavuttamaan parhaiten aiemman kirjallisuuden mukaisia yrityksen 

menestystekijöitä. Alla olevaan kuvaan on koottu haastateltujen johtajien mainitsemat 

tietojohtamiskäytänteet tärkeysjärjestyksessä tärkeimmästä kolmanneksi tärkeimpään. 

Kuvassa vasemmassa reunassa on lueteltu kaikki Inkisen (2016a) ilmaisemat 

tietojohtamiskäytänteet riippumatta siitä, tunnistettiinko tässä tutkimuksessa kaikkia 

tietojohtamiskäytänteitä Pk-yrityksistä. Kuvan ylälaidassa on lueteltu haastatellut 

numeroittain. Jokaiselle haastateltavalle on kuvassa oma sarake, johon on merkitty 

järjestyksessä heidän valintansa. Valinnat on numeroitu yhdestä kolmeen niin, että yksi on 

tärkein ja kolme on kolmanneksi tärkein. Lisäksi valinnat on värikoodattu kultaisella, 

hopealla ja pronssilla niin, että kulta kuvaa tärkeintä, hopea toiseksi tärkeintä ja pronssin väri 

kolmanneksi tärkeintä tietojohtamiskäytännettä yrityksen menestystekijöiden saavuttamisen 

taustalla. 
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Taulukko 17. Tärkeimmät tietojohtamiskäytänteet yrityksen menestystekijöiden 
saavuttamisen kannalta Pk-yritysten johtajien näkökulmasta. Haastateltuja henkilöitä 
pyydettiin valitsemaan kolme tietojohtamiskäytännettä tärkeysjärjestyksessä sen mukaan, 
mikä niiden vaikutus yrityksen menestystekijöiden saavuttamiseen on. Kuvassa korostuu, 
että tietomyönteinen esimiestyö vaikutti johtajien mielestä kaikista tärkeimmältä.  

 

Ylivoimaisesti tärkeimmäksi tietojohtamiskäytänteeksi menestystekijöiden saavuttamiseksi 

valikoitui tietomyönteinen esimiestyöskentely. Kaikki haastatellut yritysjohtajat nimesivät 

tietomyönteisen esimiestyön kaikista keskeisimmäksi sen taustalla, että yritys kykenisi 

saavuttamaan menestystekijöitä. Toiseksi ja kolmanneksi tärkeimpien 

tietojohtamiskäytänteiden nimeäminen osoittautui haastavammaksi ja lähes kaikki 

haastatellut kertoivat näiden kahden valitsemisen olevan hankalaa, sillä he näkivät listassa 

useampia tärkeitä tekijöitä. Lopulta toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmät tekijät jakautuivat 

viiden eri tietojohtamiskäytänteen välille. Nämä viisi tietojohtamiskäytännettä, jotka 

kamppailivat toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmän tietojohtamiskäytänteen sijoituksesta 

olivat Oppimismekanismit (neljä mainintaa), IT-käytänteet (kolme mainintaa), työn 

organisointi (kaksi mainintaa), tietoperustainen koulutus ja kehittäminen (kaksi mainintaa) 

sekä tietoperustainen rekrytointi (yksi maininta). Loput neljä tietojohtamiskäytännettä eivät 

saaneet yritysjohtajilta yhtään mainintaa.  

 

Näin ollen voidaan todeta, että menestyvien palvelualan Pk-yritysten johtajien näkökulmasta 

tarkasteltuna tietomyönteinen esimiestyö, oppimismekanismit, IT-käytänteet ja työn 

organisointi ovat neljä keskeisintä tietojohtamiskäytännettä, joiden avulla Pk-yritys voi 

#1 #2 #3 #4 #5 #6
Työn organisointi 3 2
IT-käytänteet 3 2 2
Oppimismekanismit 2 3 3 2
Tietoperustainen palkitseminen
Tietoperustainen 
suoritusarviointi
Tietoperustainen koulutus ja 
kehittäminen 3 2

 Tietoperustainen rekrytointi 3
Tiedon suojaaminen 
Strategiset tietojohtamisen 
käytänteet 
Tietomyönteinen esimiestyö 1 1 1 1 1 1
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saavuttaa yrityksen menestystekijöiden toteutumista. Tietomyönteisen esimiestyön selkeää 

asemaa yritysjohtajat perustelivat esimerkiksi esimiesten keskeisellä roolilla luottamuksen 

rakentamisen, innostamisen, rohkaisun ja esimerkin näyttämisen suhteen. 

Oppimismekanismien tärkeys vaikuttaa perustuvan siihen, että ainainen oppiminen on 

yritysjohtajien mielestä tärkeää pitkän aikavälin menestyksen takana. IT-käytänteiden 

tärkeyttä perusteltiin IT-järjestelmien merkityksellä tehokkaassa, nopeassa ja varmassa 

tiedon jakamisessa sekä tallentamisessa. Työn organisointia pidettiin tärkeänä siksi, että se 

vaikuttaa paitsi työn ja päätöksenteon sujuvuuteen sekä yrityksen ketteryyteen, myös 

työntekijöiden työskentelymotivaatioon. 
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7 Johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin yhteiskunnan kannalta tärkeitä palvelualan Pk-yrityksiä. 

Kuten johdannossakin mainitaan, Pk-yritysten menestys on Omrin et al. (2015) mukaan 

yhteiskunnallemme tärkeää niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin muun muassa 

työllisyyden ja hyvinvoinnin suhteen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda uutta tietoa 

tietojohtamiskäytänteiden roolista menestyvistä palvelualan Pk-yrityksissä niin akateemisen 

maailman kuin yritysmaailmankin hyväksi sekä herättää Pk-yritysten johtajia kiinnittämään 

entistä enemmän huomiota tietojohtamiseen. Koen itse tutkimuksen saavuttaneen nämä 

asetetut tavoitteet. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuuden menestyvän palvelualan Pk-yrityksen 

johtajaa. Haastattelua pyydettiin sellaisten yritysten edustajilta, jotka ovat menestyviä 

palvelualan Pk-yrityksiä. Menestyvän Pk-yrityksen määritelmä on esitetty tutkielman 

alkuvaiheessa, luvussa 1.2. Tutkielman edetessä kävi ilmi, että määritelty rajaus ”menestyvä 

palvelualan Pk-yritys” on varsin laaja-alainen käsite ja sen sisälle mahtuu todella erilaisia ja 

eri kokoisia yrityksiä. Tämä pyrittiin ottamaan huomioon siten, että haastatteluja tehtäisiin 

kattavasti eri kokoisiin ja erityyppisiin Pk-yrityksiin. Haastattelut olivat luonteeltaan rentoja 

keskusteluja, jotka etenivät alun yleisemmän keskustelun jälkeen liitteenä 1 olevan 

haastattelurungon mukaisesti. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella menestyvien suomalaisten palvelualan Pk-yritysten 

tietojohtamiskäytänteiden esiintyminen vastaa suuressa määrin Inkisen (2016a) ehdottamaa 

listausta tietojohtamiskäytänteistä. Aivan kaikki Inkisen (2016a) ehdottamat 

tietojohtamiskäytänteet eivät kuitenkaan tulleet tunnistetuksi tähän tutkimukseen 

osallistuneiden palvelualan Pk-yritysten otannasta. Aiempaa kirjallisuutta menestyvien 

palvelualan Pk-yritysten tietojohtamiskäytänteistä ei tietääkseni ole olemassa, joten siinä 

mielessä tässä tutkimuksessa tunnistetut seitsemän tietojohtamiskäytännettä palvelualan Pk-
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yrityksistä on uutta ja mielekästä tietoa sekä yritysmaailman että akateemisen maailman 

käytettäväksi. 

 

7.1 Tietojohtamiskäytänteiden esiintyvyys menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä 

suhteessa aiempaan kirjallisuuteen 
 

Seuraavaksi käydään läpi kaikki Inkisen (2016a) ehdottamat kymmenen 

tietojohtamiskäytännettä yksitellen ja verrataan tässä tutkimuksessa saavutettua 

tutkimustulosta Inkisen (2016a) ehdottamiin tietojohtamiskäytänteisiin. On syytä huomata, 

ettei Inkinen (2016a) ole tutkinut nimenomaan menestyviä palvelualan Pk-yrityksiä toisin 

kuin tämä tutkimus on. Joten vaikka kaikkia Inkisen (2016a) ehdottamia 

tietojohtamiskäytänteitä ei tässä tutkimuksessa olekaan tunnistettu, eivät tutkimukset 

välttämä ole keskenään ristiriidassa vaan enneminkin tämä tutkimus täydentää Inkisen 

(2016a) tutkimusta tarkentamalla, että menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä tunnistetaan 

”vain” seitsemän Inkisen (2016a) ehdottamasta kymmenestä tietojohtamiskäytänteestä. 

 

Työn organisointi  

Ensimmäinen Inkisen (2016a) nimeämä tietojohtamiskäytänne oli työn organisointi. Tämän 

tutkimuksen mukaan kyseinen tietojohtamiskäytänne tunnistetaan palvelualan Pk-

yrityksistä. Tutkimuksessa huomattiin, että etenkin isommat yritykset harjoittivat työn 

organisointia tietoisemmin ja tarkoitushakuisemmin tietomyönteisesti. Pienemmissä Pk-

yrityksissä työn organisoinnin toimintamallit perusteltiin käytännönläheisemmin sen sijaan, 

että työn organisoinnissa huomioitaisiin esimerkiksi tiedon siirtyminen ja luominen. 

Kokonaisuutena työn organisoinnin osalta voidaan todeta, että työn organisointi 

tietojohtamiskäytäntönä tunnistetaan löytyvän myös suomalaisista palvelualan Pk-

yrityksistä, vaikkakin pienemmissä Pk-yrityksissä se ei toteudu kaikilta osin täysimääräisesti 

ja käytäntöjen toteuttamisen taustalla vaikuttaa muut asiat kuin tietojohtamisen tietoinen 

toteuttaminen. Kuten aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on ehdottanut työn 

organisointia yhdeksi tietojohtamiskäytänteeksi, niin myös tässä tutkimuksessa kyseinen 

tietojohtamiskäytänne voidaan tunnistaa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 
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IT-käytänteet 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, IT-järjestelmät tunnistetaan palvelualan 

Pk-yrityksissä toteutuvaksi tietojohtamiskäytänteeksi, sillä kaikki yritykset käyttävät IT-

järjestelmiä parantaakseen tiedon syntymistä, siirtämistä ja säilyttämistä. IT-järjestelmien 

rooli osana esimerkiksi osana tietoprosesseja vaikuttaa haastatteluiden perusteella 

merkityksellisiltä. Jopa pienet palvelualalla toimivat Pk-yritykset ovat ottaneet 

tietojärjestelmiä käyttöönsä tiedon käsittelemiseksi ja jakamiseksi, sillä niissä sen on nähty 

tukevan yrityksen liiketoimintaa nimenomaan vahvistamalla ja tehostamalla yrityksen 

aineettoman pääoman käyttöä sekä selkeyttämällä yrityksen tiedonhallintaa. Pienten Pk-

yritysten lisäksi erityisesti isommat Pk-yritykset vaikuttavan hyödyntävän hyvin vahvasti 

tietojärjestelmiä tehostaakseen aineettoman pääomansa syntymistä, säilyttämistä sekä 

helpottamalla tiedon käyttämistä. Kuten aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on 

ehdottanut IT-käytänteitä yhdeksi tietojohtamiskäytänteeksi, niin myös tässä tutkimuksessa 

kyseinen tietojohtamiskäytänne voidaan tunnistaa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 

 

Oppimismekanismit 

Kaikki haastateltavat yritysjohtajat antoivat kommenttiensa perusteella johtamastaan 

yrityksestään sellaisen mielikuvan, että he ovat panostaneet oppimismekanismien luomiseen 

ja ylläpitämiseen ja että oppiminen nähdään tärkeänä voimavarana yritykselle. Haastatellut 

antavat ymmärtää, että heidän edustamissaan organisaatioissa kannustetaan ja tuetaan 

jatkuvaan oppimiseen. Myös kokeilut ja niistä oppiminen nähdään sallituksi ja jopa 

toivottavaksi toimintamalliksi. Näin ollen on helppoa todeta, että oppimiskäytäntöjä 

toteutetaan erittäin tietoisesti haastateltujen johtajien edustamissa yrityksissä. Kuten 

aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on ehdottanut oppimismekanismeja yhdeksi 

tietojohtamiskäytänteeksi, myös tässä tutkimuksessa kyseinen tietojohtamiskäytänne 

voidaan tunnistaa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 

 

Tietoperustainen palkitseminen 

Tietoperustaista palkitsemista toteutettiin ainoastaan yhdessä tähän tutkimukseen 

osallistuneista yrityksistä. Toteutettujen haastatteluiden perusteella suomalaisilla 

palvelualan Pk-yrityksillä vaikuttaisi olevan syytä kehittää henkilöstön palkitsemistaan 

sellaiseksi, että se ottaisi nykyistä paremmin huomioon myös tietojohtamisen ja yrityksen 
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aineettoman pääoman kehityksen kannalta tärkeät tietoprosessit eli ainakin tiedon luomisen, 

jakamisen ja hyödyntämisen. Tietoperustainen palkitseminen ei siis toteudu suomalaissa 

palvelualan Pk-yrityksissä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, ja siinäkin 

palkitsemismenetelmässä olisi mahdollisuuksia laajentaa ja suurentaa tietoperustaisen 

palkitsemisen painoarvoa. Täten tässä tutkimuksessa ei voida katsoa, että tietoperustaista 

palkitsemista harjoitettaisiin yhtenä tietojohtamiskäytänteenä menestyvissä palvelualan Pk-

yrityksissä. Osa Pk-yritysten edustajista arvioi, että tietomyönteinen toiminta voi palkita 

työntekijän toisinaan jollain aikavälillä ylennyksellä, mutta tätä ei lueta tietoperustaiseksi 

palkitsemiseksi, sillä tietoystävällisen toiminnan yhteys ylentämiseen vaikutti vähäseiltä 

eikä mitenkään järjestelmälliseltä toiminnalta. Aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) 

on ehdottanut tietoperustaista palkitsemista yhdeksi tietojohtamiskäytänteeksi, mutta tässä 

tutkimuksessa kyseistä tietojohtamiskäytännettä ei tunnisteta löytyvän menestyvistä 

palvelualan Pk-yrityksistä. 

 

Tietoperustainen suoritusarviointi 

Tietoperustaisen palkitsemisen taustalla on käytännössä oltava tietoperustaista 

suoritusarviointia, sillä tietoperustainen palkitseminen ei voi toteutua ilman tietoperustaista 

suoritusarviointia. Tietoperustainen suoritusarviointi on vähän yleisempää kuin 

tietoperustainen palkitseminen tämän tutkimuksen Pk-yrityksissä, sillä yhden 

tietoperustaista suoritusarviointia ja tietoperustaista palkitsemista harjoittavan yrityksen 

lisäksi yksi yritys harjoittaa tällä hetkellä osittaista tietoperustaista suoritusarviointia ja 

suunnittelee käytännön laajentamista. Valtaosa haastatteluun osallistuneista palvelualan Pk-

yrityksistä kuuluu siihen kastiin, jossa ei sovelleta tietoperustaista suoritusarviointia 

lainkaan, joten tietomyönteisen toiminnan lisääminen osaksi työsuorituksen arviointia 

vaikuttaa merkittävältä kehityskohdalta kotimaisten palvelualan Pk-yritysten osalta. 

Aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on ehdottanut tietoperustaista 

suoritusarviointia yhdeksi tietojohtamiskäytänteeksi, mutta tässä tutkimuksessa kyseistä 

tietojohtamiskäytännettä ei voida tunnistaa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 

 

Tietoperustainen suoritusarviointi ja tietoperustainen palkitseminen olisivat tärkeitä 

tietojohtamiskäytänteitä, mutta niitä ei vaikuteta sovellettavan palvelualan Pk-yrityksissä 

ainakaan toistaiseksi. Näiden soveltaminen olisi tärkeää, sillä Chuangin at al. (2016) mukaan 
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yksilöt voivat olla taipuvaisia pitämään erityisesti hiljaista tietoa itsellään, koska sen 

jakaminen voi aiheuttaa tunnetta oman aseman ja vaikutusvallan heikentämisestä. 

Tietojohtamista toteuttavien tahojen tulisikin muistaa, että yksilöitä tulee kannustaa ja ohjata 

eri tavoilla siihen, että he osallistuvat aktiiviesti tietojohtamisen prosessien ja käytänteiden 

toteuttamiseen sekä kehittämiseen. Kuten jo aiemmin on todettu, niin mahdollisimman avoin 

ja aktiivinen tiedon luominen, jakaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä osatekijöitä 

organisaation kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta.  

 

Tietoperustainen koulutus ja kehittäminen  

Tutkimukseen osallistuneissa palvelualan Pk-yrityksissä tietoperustainen koulutus ja 

kehittäminen toteutuvat tämänhetkisen osaamis- ja tietotasojen suhteen kiitettävästi yksilö- 

ja tiimitasolla, mutta koko yrityksen tasolla tällaista toimintaa ei harjoiteta, mikä ei 

välttämättä ole edes tarpeellista. Sen sijaan tulevaisuudessa tarpeelliset tieto- ja 

osaamisvaatimukset koetaan kriittisiksi kaikkien yritysten kannalta ja tämän vuoksi asiaan 

on kiinnitetty huomiota kaikissa tämän tutkimuksen Pk-yrityksissä. Kuitenkaan kaikissa 

yrityksissä niihin ei suunnata resursseja samalla tavalla. Haastattelujoukon suurimmasta 

päästä olevat Pk-yritykset kartoittavat tulevaisuutta perusteellisemmin (muun muassa 

ulkopuolisten konsulttien ja tutkimustoimistojen avulla), kun pienemmät yritykset nojaavat 

pääasiallisesti omaan näkemykseensä, kollegoidensa ajatuksiin ja toimialaa koskevaan 

uutisointiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että tietoperustaisten oppimismekanismien tavoin 

myös tietoperustainen koulutus ja kehitystoiminta on tunnistettavissa suomalaisista 

menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. Kuten aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) 

on ehdottanut tietoperustaista kouluttamista ja kehittämistä yhdeksi 

tietojohtamiskäytänteeksi, niin myös tässä tutkimuksessa kyseinen tietojohtamiskäytänne 

voidaan tunnistaa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 
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Tietoperustainen rekrytointi 

Palvelualan Pk-yritykset eivät rekrytoidessaan vaikuta erityisesti analysoivan sitä, kuinka 

”tietoystävällinen” työnhakija on eli sitä, kuinka hyvin työntekijä luo, jakaa ja hyödyntää 

tietoa työssään. Haastatellut yritysjohtajat ovat nähneet asian niin, että heille muut tekijät 

ovat tätä keskeisempiä rekrytointipäätöstä tehtäessä ja toisaalta he voivat jossain määrin 

kehittää rekrytoimaansa työntekijää toivottuun suuntaan muun muassa rohkaisemalla ja 

kannustamalla tiedonjakoon, jolloin valmiin osaamisen tai kyvyn merkitys pienentyy. 

Yritysjohtajat kokivat, että ”hyväksi tyypiksi” on vaikea kouluttaa, mutta tietomyönteiseen 

työskentelyyn voi jossain määrin ohjata.  

 

Toteutettujen haastatteluiden perusteella palvelualan Pk-yrityksissä rekrytointiprosessi 

huomio työnhakijan tämänhetkisen osaamisen ja tietämyksen, mutta tulevaisuuden 

kehittymispotentiaali huomioidaan vain harvassa Pk-yrityksessä jokaiseen työtehtävään 

rekrytoinnin osalta. Kaikki haastatellut yritysjohtajat kuitenkin kertoivat, että ainakin osaan 

työtehtävissä huomioidaan myös henkilön kehityspotentiaali. Tutkimuksen Pk-yritykset 

ovat johtajiensa mukaan tiedostaneet rekrytoinnin antaman mahdollisuuden täydentää 

heidän organisaatiossaan havaittuja puutteitta osaamis- tai tietopääomassa. Osa yrityksistä 

on myös käyttänyt rekrytointia työkaluna täydentääkseen tieto- ja osaamispääomaansa. 

Palvelualan Pk-yritykset arvostavat usein sitä, että tehtävään rekrytoitava henkilö löytyisi jo 

olemassa olevasta organisaatiosta, jolloin he saavat tarjottua vaihtelua ja uralla etenemistä 

jo olemassa olevalle henkilöstölleen. Sisäisissä rekrytoinneissa apuna käytetään esimerkiksi 

henkilöstötietokantoja. Tiivistäen voidaan todeta, että tietoperustainen rekrytointi toteutuu 

kaikissa Pk-yrityksissä osittain, mutta kuitenkin kaikki tutkimuksen Pk-yritykset voisivat 

harjoittaa entistäkin parempaa tietoperustaista rekrytointia. Kuten aiemmassa 

kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on ehdottanut tietoperustaista rekrytointia yhdeksi 

tietojohtamiskäytänteeksi, niin myös tämän tutkimuksen mukaan kyseinen 

tietojohtamiskäytänne tunnistetaan menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 

 

Tiedon suojaaminen 

Tiedon suojaamisen osalta vaikuttaa siltä, että ainoastaan tämän tutkimusotannan 

pienimmässä Pk-yrityksessä ei harjoiteta tiedon suojaamista, koska se ei vaikuta heidän 
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mukaansa tarpeelliselta. Voikin olla, että kyseisen yrityksen aineettoman pääoman tuoma 

lisäarvo on suhteellisen matala ja toisekseen voi olla, että kyseisen yrityksen aineeton 

pääoma ei kärsisi, vaikka sen sisältämät tietoresurssit päätyisivätkin esimerkiksi kilpailijan 

tietoon. Kaikki muut viisi yritystä ovat tunnistaneet tiedon suojaamisen tärkeäksi ja 

suojaavat tietopääomaansa esimerkiksi salassapitosopimusten tai muiden erilaisten 

suojausmenetelmien avulla. Kuten aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on 

ehdottanut tiedon suojaamista yhdeksi tietojohtamiskäytänteeksi, niin myös tässä 

tutkimuksessa kyseinen tietojohtamiskäytänne voidaan tunnistaa menestyvistä palvelualan 

Pk-yrityksistä. 

 

Strategiset tietojohtamisen käytänteet 

Tarkastellessamme strategisia tietojohtamiskäytänteitä tutkimukseen valituissa Pk-

yrityksissä, ainoastaan yksi yritys harjoittaa osittain strategisia tietojohtamiskäytänteitä, kun 

taas loput tämän tutkimuksen Pk-yrityksistä eivät harjoita kyseenomaista 

tietojohtamiskäytännettä lainkaan. Tämä tietojohtamiskäytänne voidaan tunnistaa 

ainoastaan yhdestä tämän tutkimuksen yrityksestä ja siitäkin vain osittain, joten ei voida 

sanoa, että palvelualan Pk-yrityksissä löytyisi tätä tietojohtamiskäytännettä. Johtajien 

kommenttien perusteella tulevaisuus kuitenkin vaikuttaa siltä, että yhä useampi tämänkin 

tutkimuksen palvelualan Pk-yrityksistä on siirtymässä parempaan suuntaan. Positiivisena 

näyttäytyi myös se, että useat yrityksistä kehittävät tietopääomaansa esimerkiksi 

soveltamalla tietoperustaisia oppimismenetelmiä, vaikkei oppimismenetelmien 

harjoittaminen olekaan lähtöisin tiedon strategisesta johtamisesta. Aiemmassa 

kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on ehdottanut strategisia tietojohtamisen käytänteitä 

yhdeksi tietojohtamiskäytänteeksi, mutta tässä tutkimuksessa kyseistä 

tietojohtamiskäytännettä ei voida tunnistaa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 

 

Tietomyönteinen esimiestyö 

Kaikki kuusi haastateltua yritysjohtajaa korostavat laadukkaan ja esimerkillisen 

esihenkilötyön tärkeyttä menestyvässä yrityksessä. Kaikki yritysjohtajien mielestä 

esihenkilötyössä olevien tulee näyttää esimerkkiä alaisilleen kaikessa tekemisessä ja 
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olemisessa. Tämän vuoksi esihenkilöitä myös koulutetaan (pois lukien kaksi pienintä Pk-

yritystä) säännöllisesti.  

 

Vain kaksi haastatelluista johtajista kertoo, että he ovat kouluttaneet ja ohjanneet 

esihenkilöitä selkeästi niin, että heidän tulisi muistaa näyttää esimerkkiä tiedon jakamisen ja 

tiedon käyttämisen suhteen. Kaikki muutkin johtajat kertovat, että heillä alaisia ja esimiehiä 

on kannustettu olemaan avoimia ja kertomaan rohkeasti ajatuksiaan ja jakamaan tietoa 

keskenään. Toteutettujen haastatteluiden perusteella suomalaisissa palvelualan Pk-

yrityksissä esihenkilötyö on tietomyönteistä, vaikka sitä ei harjoitettaisikaan vielä 

täydellisenä tai ensisijaisesti tiedon takia.  

 

Kuten aiemmassa kirjallisuudessa Inkinen (2016a) on ehdottanut työn organisointia yhdeksi 

tietojohtamiskäytänteeksi, niin myös tässä tutkimuksessa kyseinen tietojohtamiskäytänne 

voidaan tunnistaa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. Tässä tutkimuksessa haastatellut 

yritysjohtajat katsoivat yksimielisesti tietomyönteisen esimiestyöskentelyn olevan tärkein 

yrityksen menestystekijöihin positiivisesti vaikuttava yksittäinen tietojohtamiskäytänne.  

 

7.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin: Mitä tietojohtamiskäytänteitä menestyvissä 

palvelualan Pk-yrityksissä havaitaan ja mitkä niistä ovat kaikista tärkeimmät? 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa Inkisen (2016a) ehdottamista 

tietojohtamiskäytänteistä ne, jotka esiintyvät menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä ja 

lisäksi määrittää tunnistetuille tietojohtamiskäytänteille tärkeysjärjestys silloin, jos yritys 

pyrkii saavuttamaan niin sanottuja yrityksen menestystekijöitä. Tämän näkökulman 

muodostaminen tässä tutkimuksessa on siitä mielenkiintoista, ettei vastaavaa aiempaa 

tutkimusta käsittääkseni ole ollut aiemmin saatavilla. 

 

Inkisen (2016a) ehdottamista tietojohtamiskäytänteistä seitsemän kymmenestä tunnistettiin 

tässä tutkimuksessa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. Nämä seitsemän 

tietojohtamiskäytännettä ovat: ”työn organisointi”, ”IT-käytänteet”, ”oppimismekanismit”, 
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”tietoperustainen koulutus ja kehittäminen”, ”tietoperustainen rekrytointi”, ”tiedon 

suojaaminen” ja ”tietomyönteinen esimiestyö”. 

 

Vastaavasti Inkisen (2016a) ehdottamasta kymmenestä tietojohtamiskäytänteestä kolmea ei 

tunnistettu menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. Nämä kolme tietojohtamiskäytännettä 

ovat: ”tietoperustainen palkitseminen”, ”tietoperustainen suoritusarviointi” ja ”strategiset 

tietojohtamiskäytänteet”. On mielenkiintoista huomata, että Heisigin (2009) esittelemiin 

tietojohtamisen kriittisiin menestystekijöihin kuuluvan ”ihmislähtöiset kriittiset 

menestystekijät”-kategorian alle kuuluu peräti kaksi kolmasosaa näistä 

tietojohtamiskäytänteistä, joita tässä tutkimuksessa ei tunnistettu palvelualan Pk-yrityksistä. 

Heisigin (2009) ihmislähtöisiin kriittisiin menestystekijöihin pohjautuu neljä Inkisen 

(2016a) ehdottamaan tietojohtamiskäytännettä, joista siis vain kaksi neljästä eli puolet 

tunnistettiin tässä tutkimuksessa menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä. 

 

Siitä huolimatta, ettei kaikkia Inkisen (2016a) ehdottamia tietojohtamiskäytänteitä 

tunnistettu tässä tutkimuksessa, tutkimukset eivät välttämä ole keskenään ristiriidassa vaan 

enneminkin tämä tutkimus täydentää Inkisen (2016a) tutkimusta tarkentamalla, että 

menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä tunnistetaan ”vain” seitsemän Inkisen (2016a) 

ehdottamasta kymmenestä tietojohtamiskäytänteestä. Tämä tutkimus ei kiistä sitä, etteikö 

loputkin kolme Inkisen (2016a) ehdottamaan tietojohtamiskäytännettä toteutuisi yleisesti 

ottaen yrityksissä. 

 

Menestyvien palvelualan Pk-yritysten johtajien näkökulmasta tarkasteltuna tietomyönteinen 

esimiestyö, oppimismekanismit, IT-käytänteet ja työn organisointi ovat tässä järjestyksessä 

neljä keskeisintä tietojohtamiskäytännettä, joiden avulla Pk-yritys voi saavuttaa yrityksen 

menestystekijöiden toteutumista. Tietomyönteinen esimiestyö oli ylivoimaisesti 

tärkeimmäksi nähty tietojohtamiskäytänne, sillä kaikki haastatellut nimesivät sen 

tärkeimmäksi ja moni kertoi, että sen valitseminen oli melko helppoa, mutta toisen ja 

kolmannen valitseminen oli haasteellisempaa. Valinnan haasteellisuus näkyi myös siinä, että 

yritysjohtajien valinnat toiseksi ja kolmanneksi tärkeimpien osalta olivat hajaantuneita 

viiden tietojohtamiskäytänteen välille. Neljä tietojohtamiskäytännettä jäivät tässä 



115 
 

tutkimuksella kokonaan ilman mainintaa. Tietojohtamiskäytänteiden asettaminen 

tärkeysjärjestykseen on ymmärrettävästi hyvin haastavaa, sillä yrityksen menestystekijöiden 

saavuttaminen on hyvin monimutkaista ja riippuvaista monien eri tekijöiden 

yhteissummasta. Yritysjohtajien näkemystä tietojohtamiskäytänteiden tärkeysjärjestyksestä 

menestyksen kannalta havainnollisestaan jo aiemmin esitetyssä taulukossa (taulukko 16). 

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin paitsi tunnistaa menestyvissä palvelualan Pk-yrityksissä 

harjoitettavat tietojohtamiskäytännöt, myös hankkia käsitys siitä, mitkä niistä vaikuttavat 

olevan kaikista tärkeimpiä silloin, jos yritys tavoittelee menestystä. Menestyvien palvelualan 

Pk-yritysten johtajien arvioiden mukaisesti ylivoimaisesti tärkeimmäksi tekijäksi katsottiin 

”tietomyönteinen esimiestyö”, toiseksi tärkeimmäksi ”oppimismekanismit”, kolmanneksi 

keskeisimmäksi ”IT-käytänteet” ja näiden jälkeen ”Työn organisointi”. Alla olevaan kuvaan 

on havainnollistettu tämän tutkimuksen keskeisin johtopäätös.  

 

 

Kuva 6. Palvelualan Pk-yrityksissä tunnistetut tietohohtamiskäytänteet johtajien 

nimeämässä tärkeysjärjestyksessä sen mukaan kuin he katsovat niiden merkitsevän silloin, 

kun Pk-yritys tavoittelee niin sanottujen yrityksen menestystekijöiden saavuttamista. 

Kuvassa esitetään vastaus tämän tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. 
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7.3 Tutkimuksen anti tiedeyhteisölle ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämä tutkimus onnistui osallistumaan tiedeyhteisön keskusteluun tarjoamalla uuden 

näkökulman ja uutta tietoa liittyen palvelualan Pk-yritysten tietojohtamiskäytänteisiin sekä 

tarjoamalla ajatuksia jatkotutkimukselle. 

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä menestyviin Pk-yrityksiin ja tietojohtamiseen, sillä 

menestyvät Pk-yritykset ovat merkittäviä koko yhteiskunnalle globaalisti monella eri tavalla 

ja toisaalta tietojohtamisen merkitys yrityksen toiminnan ja menestyksen kannalta on nähty 

tärkeäksi. (Omri et al. 2015) Tietojohtamisella on suuri merkitys Pk-yritysten kasvuun ja 

kukoistukseen. Tietojohtamisen tavoitteena on havaita ja valjastaa organisaation 

tietoresurssit siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin organisaation (liike)toimintaa 

ja luovat organisaatiolle kilpailuetua. (Alavi & Leidner, 2001 ; Von Krogh, 1998) 

Tietojohtamisen rooli nähdään yhä tärkeämpänä organisaation menestyksen ja kasvun 

voimavarana (Al-Toubi & Malik, 2018). Teema on siis kiistämättä tärkeä, joten on tärkeää 

tutkia menestyviä Pk-yrityksiä ja niiden tietojohtamista. 

 

Tietojohtamiskäytänteet ovat oleellinen osa käytännön tietojohtamista, ja sen vuoksi oli 

mielekästä keskittyä nimenomaan tietojohtamiskäytänteisiin. Tässä tutkimuksessa 

selvitettiin Inkisen (2016a) ehdottamien kymmenen tietojohtamiskäytänteen esiintyvyyttä 

suomalaisissa menestyksekkäissä palvelualan Pk-yrityksissä. Lisäksi muodostettiin käsitys 

siitä, mitkä näistä tunnistetuista tietojohtamiskäytänteistä ovat kaikista keskeisimpiä silloin, 

kun Pk-yritys haluaa saavuttaa aiemmassa kirjallisuudessa yrityksille tunnistettuja 

menestystekijöitä ja tätä kasvattaa todennäköisyyttään menestyä. Näitä aiheita ja 

kysymyksiä käsitteleviä aiempia tutkimuksia ei löytynyt Suomesta tai ulkomailta, joten 

tutkimuksen lähtökohdat olivat mielenkiintoiset.  

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin muodostettua käsitys menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä 

löytyvistä tietojohtamiskäytänteistä sekä siitä, mitkä niistä ovat tärkeimpiä silloin, kun Pk-

yritys haluaa saavuttaa menestystä ja hyödyttää yhteiskuntaa tätä kautta. Tämän tutkimuksen 
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pohjalta akateemisella maailmalla on käytettävissään uutta ja mielekästä näkökulmaa siitä, 

millaisia tietojohtamiskäytänteitä menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä löytyy ja mitkä 

näistä ovat kaikista tärkeimpiä menestystä tavoiteltaessa. Näin ollen tämä tutkimus paikkaa 

löydettyä tutkimusaukkoa, tarjoaa tiedeyhteisölle uutta näkökulmaa Pk-yritysten 

tietojohtamisen nykytilanteeseen sekä tarjoaa palvelualan Pk-yritykselle tutkimustietoa siitä, 

millaisien tietojohtamiskäytänteiden soveltamista on syytä harkita ja missä 

tärkeysjärjestyksessä niihin on kannattavaa kiinnittää huomiota. 

 

Tutkimuksen luoman uuden tiedon lisäksi tätä tutkimusta tehdessä nousi esiin lukuisia 

tutkittavia aiheita. Tutkimusta toteuttaessa kävi ilmi, että valittu rajaus ”menestyvät 

palvelualan Pk-yritykset” sisältää hyvin laajan joukon eri kokoisia ja erilaisia yrityksiä 

konteksti huomioiden. Tällä on oletettavasti varsin paljon merkitystä 

tietojohtamiskäytänteiden asiayhteydessä, sillä tietojohtamiskäytänteistä valtaosa liittyy 

organisaation toimintaan ja organisaation vaateisiin. Pk-yrityksissä organisaation koko 

henkilöstömäärällä mitattuna voi vaihdella muutamasta parista henkilöstä aina 250 

henkilöön. Käytännössä tällaiset yritykset ovat hyvin erilaisia ja niissä vaaditaan erilaisia 

asioita. Tämän tutkielman ottaessa huomioon näinkin erikokoiset organisaatiot, olisi 

mielenkiintoista tutkia samaa aihetta uudelleen, mutta niin, että yrityskoko olisi rajattu eri 

tavalla, esimerkiksi 5–20 henkilön yrityksiin. Vastaavasti olisi mielenkiintoista tutkia, että 

minkä ikäisissä yrityksissä tietojohtamiskäytänteitä esiintyy ja milloin niitä harjoitetaan 

tietoisesti ja milloin täysin tietämättömästi tai jostain muusta kuin tietojohtamisen 

lähtökohdista. 

 

Yritysjohtajia ja yritysten omistajia kiinnostaa yrityksen tuottama taloudellinen tulos, vaikka 

tuloksen taustalla on hyvin paljon monimutkaista työskentelyä, toimintamalleja sekä ihmisiä 

ynnä muuta sellaista, mistä yritykset ja organisaatiot rakentuvat. Tietojohtamisen ja 

taloudellisen tuloksen välistä yhteyttä on tutkittu jonkin verran, mutta aiheen tutkimisen 

jatkaminen on tärkeää. Samalla tutkimusta voisi keskittää nimenomaan 

tietojohtamiskäytänteiden harjoittamisen ja yrityksen taloudellisen tuloksen väliseen 

yhteyteen.  
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Taloudellisen tuloksen ja tietojohtamisen välisen yhteyden lisäksi olisi erittäin 

mielenkiintoista tutkia tietojohtamisen ja asiakastyytyväisyyden välistä yhteyttä. Aiheen 

tutkiminen olisi tärkeää sen vuoksi, että ensinnäkin laadukkaat asiakassuhteet ovat yksi 

yrityksen menestystekijöistä (esim. Taylor, 1997) ja toisekseen, tietojohtamiskäytänteet 

liittyvät hyvin vahvasti sellaisiin asioihin, joilla voi olettaa olevan jopa hyvin merkittävä 

vaikutus yrityksen asiakastyytyväisyyteen erityisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 

tarkasteltuna. 

 

Tämän saman tutkimuksen toistaminen esimerkiksi viiden vuoden kuluttua samoihin 

yrityksiin niin, että tutkimuksessa keskityttäisiin voimakkaammin myös siihen, kuinka 

tietoista ja tarkoituksellista tietojohtamiskäytänteiden harjoittaminen on, voisi olla 

mielenkiintoista. Erityisen mielenkiintoista olisi nähdä, ovatko tutkimukseen osallistuneet 

yritykset kehittäneet toimintaansa tietojohtamiskäytänteiden osalta, sillä useamman 

yrityksen edustaja antoi ymmärtää, että tulevaisuudessa tietojohtamiskäytänteisiin 

keskittyminen voisi olla heidän Pk-yritykselleen ajankohtainen asia. 

 

Mielenkiintoista olisi tutkia myös sitä, miten Pk-yrityksen johtajan koulutus ja aiempi 

työkokemus jonkin isomman yrityksen palveluksessa vaikuttaa tietojohtamiskäytäntöjen 

soveltamiseen. Tutkimusta voisi toistaa myös muutoin samanlaisena, mutta niin, että 

tutkimus kohdistuisikin palvelualan sijaan esimerkiksi tuotannolliseen alaan. Yksi tapa 

lähestyä uutta tutkimusta tämän tutkimuksen pohjalta olisi kääntää tutkimusasetelma osittain 

päälaelleen; mitä tietojohtamiskäytänteitä löytyy yrityksistä, jotka eivät menesty? Ja voisiko 

tietojohtamiskäytänteiden harjoittaminen auttaa tällaista yritystä menestymään? 

 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voisi olettaa, että yrityksen soveltamien 

tietojohtamiskäytänteiden ja johtajien mielestä menestystekijöiden saavuttamisen kannalta 

tärkeimpien tietojohtamiskäytänteillä voi olla jonkinlainen yhteys. Näiden tekijöiden 

yhteyttä ja sen syytä voisi olla hyödyllistä ja mielekästä tutkia. 
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7.4 Tutkimuksen rajoitukset ja yleistettävyys 

 

Tässä tutkimuksessa ja sen tutkimustuloksessa on olemassa rajoituksia, jotka liittyvät 

tutkimuksen yleistettävyyteen. Tutkimuksen suhteellisen pieni otanta aiheuttaa sen, ettei 

tutkimustuloksia voi yleistää ilman varauksellista suhtautumista niihin. Tutkimukseen olisi 

voinut ottaa laajemman edustuksen Pk-yrityksistä sekä haastatella jokaisesta organisaatiosta 

useampia henkilöitä niin, että haastatteluissa olisi kuultu ylimmän johdon lisäksi myös 

keskijohtoa sekä suorittavan työn parissa työskenteleviä henkilöitä. Tämän tutkimuksen 

puitteissa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta toteuttaa laajempaa otantaa, mutta 

jatkotutkimuksissa entistä laajempi ja monipuolisempi tutkimusotanta voisi olla eduksi. 

 

Tämän tutkimuksen yleistettävyyttä heikentää se, ettei vastaavasta aiheesta ollut aiempaa 

tutkimusta ja muut tutkimukset ympäri maailmaa odottavat päivänvaloaan. Tämä tutkimus 

olisi vahvemmalla pohjalla, jos samaa aihetta olisi jo aiemmin tutkittu. Toisaalta 

yleistettävyyttä tukee se, että tutkimustulokset olivat suhteellisen selkeitä ja ne esiintyivät 

selkeästi. Yleistettävyyttä olisi voinut parantaa myös siten, että tutkimusaineistoa olisi 

käsitellyt useampi tutkija, jolloin subjektiivisten tulkintojen riski olisi pienempi. Tässä 

tutkimuksessa useamman tutkijan käyttäminen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, mutta 

tutkimuksessa on pyritty objektiivisuuteen kaikissa tulkinnoissa, ja tutkija on varsin kokenut 

käsittelemään asioita objektiivisesti. Tutkijalla ei myöskään ole mitään intressejä tulkita 

tutkimusaineistoa totuudenvastaisesti tai minkään ulkopuolisen tahon ohjaamana. 

 

Tutkimustuloksia yleistettäessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, että tämän tutkimuksen 

tutkimusaineisto on kerätty palvelualan Pk-yrityksistä ja aineistosta olisi voinut tulla 

erilainen, jos se olisi kerätty esimerkiksi tuotannolliselta tai vähittäiskaupan toimialalta. 

Samoin tutkimustulosten yleistettävyyttä arvioidessa on huomioitava, että tutkimukseen 

osallistuneet yritykset ovat suomalaisia menestyviä yrityksiä. Näin ollen tutkimustulokset 

eivät välttämättä ole päteviä esimerkiksi eri kulttuurissa tai sellaisissa yrityksissä, jotka eivät 

ole menestyviä. Tässä tutkimuksessa otanta olisi voinut olla suurempikin, mutta toisaalta 

otantajoukko edusti kattavasti palvelualan Pk-yritysten kirjoa. Tutkimustulokset olivat 

yhdensuuntaisia ja voi olla, ettei otannan laajentaminen olisi tuonut erilaisia johtopäätöksiä. 



120 
 

Tämä tutkimus luo hyvän pohjan vastaavan tutkimuksen toteuttamiselle määrällisin eli 

kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin siten, että tutkimusotanta on huomattavasti suurempi, 

esimerkiksi satakertainen. 

 

7.5 Käytännön suosituksia palvelualan Pk-yritykselle 

 

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista oli tarjota lisää tietoa Pk-yritysten 

tietojohtamiskäytänteistä niin akateemiselle maailmalle kuin yrityselämällekin. Tämän 

tutkimusprosessin ja tutkimustulosten myötä esiin on noussut muutamia käytännön 

suosituksia sellaisille palvelualan Pk-yrityksille, jotka tavoittelevat kestävää menestystä 

pitkällä aikavälillä. 

 

Ensinnäkin Pk-yritysten johtajien ja mielellään sitä kautta koko henkilöstön olisi tärkeää 

ymmärtää, että tietojohtaminen on paljon muutakin kuin tiedolla johtamista. Sen lisäksi, että 

tietojohtamisessa arvostetaan tietoperustaista päätöksentekoa, se on myös hyvin paljon 

muuta. Tietojohtamisessa on kyse myös siitä, että organisaatiossa harjoitetaan ja kehitetään 

sellaisia toimintamalleja, jotka edistävät esimeriksi tiedon luomista, tiedon jakamista ja 

tiedon käyttämistä läpi koko organisaation. Toisekseen Pk-yrityksissä olisi tärkeää 

ymmärtää se, kuinka merkittävästi yritys voi hyötyä tietojohtamisen ja 

tietojohtamismenetelmien hyödyntämisestä. Tietojohtamiskäytänteiden noudattamisella on 

eittämättä vaikutusta esimerkiksi niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin tyytyväisyyteen. 

Samoin taloudellinen suorituskyky kehittyy todennäköisemmin hyvään kuin huonoon 

suuntaan tietojohtamisen ja tietojohtamiskäytänteiden soveltamisen myötä. 

 

Kolmantena lähtökohtana Pk-yritysten tietojohtamiselle pidän sitä, ettei yksikään Pk-yritys 

ole niin pieni, etteikö tietojohtamista ja tietojohtamiskäytänteitä kannattaisi harjoittaa. Voi 

olla, ettei pieni organisaatio pysty soveltamaan esimerkiksi tietojohtamiskäytänteitä samassa 

mittakaavassa ja yhtä hedelmällisesti kuin suuremmat Pk-yritykset ainakaan jokaisen 

tietojohtamiskäytänteen kohdalla, mutta tästä huolimatta tietojohtamiskäytänteet soveltuvat 

jokaiseen organisaatioon ainakin joiltain osin. Tiivistettynä tarkoitan kaikella edellä olevalla 

sitä, että tietojohtamiselle ja tietojohtamiskäytänteille on todennäköisesti kannattavaa antaa 



121 
 

hetki aikaa ja energiaa riippumatta siitä, kuinka pieni tai suuri johtamasi Pk-yritys on. 

Tietojohtamiskäytänteisiin sisältyy työkaluja, joiden avulla saat aineettoman pääoman 

tuottamaan korkoa korolle samaan tapaan kuin esimerkiksi osakesijoitukset. Tuskin on 

väärin sanoa, että osakesijoittamisesta tutut viisaudet ”tänään on hyvä päivä aloittaa, mutta 

eilen olisi ollut vielä parempi” ja ”pitkässä juoksussa korkoa korolle -ilmiö tekee ihmeitä” 

pätevät myös tietojohtamiskäytänteiden kohdalla. 

 

Pk-yrityksen halutessa joko aloittaa tai selkeyttää nykyisten tietojohtamiskäytänteiden 

soveltamista suosittelen paitsi sisäistämään edellä tässä kappaleessa kuvaillun, myös 

tutustumaan ensiksi jokaiseen kymmeneen Inkisen (2016a) esittämään 

tietojohtamiskäytänteeseen ja sen jälkeen erityisen tarkasti tämän tutkimuksen 

johtopäätöksissä kuvailtuihin kolmeen menestyksen kannalta kriittisimpiin 

tietojohtamiskäytänteisiin. Näistä erityisen tärkeänä pidettyyn tietomyönteiseen 

esimiestyöhön on kannattavaa tutustua ensimmäisenä, sillä tämän tutkimuksen mukaan sen 

soveltamisella vaikuttaa olevan suurin vaikutus yrityksen menestystekijöihin ja toisekseen, 

esimiestyötä tapahtuu käytännössä kaikissa, myös pienimissäkin, Pk-yrityksissä. Lisäksi 

oman arvioni mukaan, sen soveltamisen käynnistäminen ja / tai tehostaminen voi monen Pk-

yrityksen kohdalla olla suhteellisen helppoa sekä palkitsevaa. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Haastattelurunko 

 

Taustatiedot 

-Nimi 

-Ikä 

-Asema organisaatiossa 

-Organisaation nimi ja toimiala 

-Muut mahdolliset lisätiedot kokemuksesta (esim. vuodet nykyistä vastaavissa tehtävissä) 

-Käydään ensiksi yhdessä lyhyesti läpi tietojohtamiskäytänteiden määritelmä matalalla 
kynnyksellä siten, että haastateltavalla on vähintään käsitys siitä, mihin haastattelun 

teema liittyy. Muistutetaan haastateltavaa siitä, että keskustelu ja vastaukset saavat olla 
polveilevaa ja hän saa tuoda vapaasti esiin asioita myös varsinaisten kysymysteni 

ulkopuolelta. 

 

Alatutkimuskysymys #1: 

Mitä tietojohtamiskäytänteitä menestyvistä palvelualan Pk-yrityksistä löytyy? 

Tämän osion kysymykset perustuvat Inkisen (2016) nimeämiin kymmeneen 
tietojohtamiskäytänteeseen. Jokaiseen kymmeneen tietojohtamiskäytänteeseen 
perustuu useita eri kysymyksiä, joilla pyritään kartoittamaan kyseisen käytänteen 
esiintyvyyttä kyseisessä Pk-yrityksessä. 

1) Työn organisointiin liittyen: Kuvailisitko työntekijöidenne mahdollisuutta osallistua 
päätöksentekoon? Missä määrin ja millä perusteilla työntekijöille on annettu itsenäistä 
päätöksentekovaltaa? Miten ja millä perusteilla työtehtävät jakaantuvat 
organisaatiossanne…perustuuko jako tietoon vai määräytyvätkö työtehtävät 
satunnaisesti? 

2) Oppimismekanismeihin liittyen: Millaisia oppimista tukevia käytänteitä / kulttuuria 
organisaatiossanne on pyritty luomaan? Esimerkiksi miten paljon organisaatiossanne 
tehdään erilaisia kokeiluja ja kuinka niiden mahdolliseen epäonnistumiseen reagoidaan? 
Kannustetaanko organisaatiossanne kokeilemiseen? Ilmeneekö organisaatiossanne 
mentorointia tai järjestelmällistä mestari-kisälli-mallia? Kerätäänkö ja jaetaanko 
organisaatiossanne hyväksi (parhaiksi) havaittuja menetelmiä ja tapoja työntekijöiden / 
osastojen / toimipaikkojen kesken?  
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3) Tietoperustaiseen palkitsemiseen liittyen: Palkitseeko organisaationne henkilöstönne 
jäseniä? Palkitaanko organisaatiossanne sellaisista teoista ja asenteisesta, jotka 
kasvattavat organisaationne aineetonta pääomaa? Voiko organisaatiossanne tulla 
palkituksi aktiivisessa tiedon luomisessa, tiedon jakamisessa ja / tai tiedon 
hyödyntämisessä?  

4) Tietoperustaiseen suoritusarviointiin liittyen: Perustuuko henkilöstön suoriutumista 
koskeva arviointi tietoon? Arvioidaanko organisaatiossanne henkilöstön jäsenten 
suorittamista esimerkiksi tiedon jakamisen, tiedon luomisen, muiden opettamisen tai 
aineettoman pääomanne kasvattamisen suhteen? 

5) Tietoperustaiseen koulutukseen ja kehittämiseen liittyen: Pyrittekö koulutuksillanne 
paikkaamaan tietoisesti ja täsmällisesti joitain tunnistettuja puutteita tietämyksessänne / 
osaamisessanne vai harjoitetaanko koulutusta enemmänkin ”mutu-tuntumalla”? Kuinka 
koulutuksia valitaan ja millä perusteilla ne kohdentuvat henkilöstölle? Millaiset 
mahdollisuudet kullakin henkilöstön jäsennellä itsellään on vaikuttaa hänen saamiinsa 
koulutuksiin? 

6) Tietoperustaiseen rekrytointiin liittyen: Huomioidaanko rekrytoinneissanne 
työnhakijan relevantti osaaminen, oppimis- ja kehittymispotentiaali sekä sosiaaliset 
taidot? Miten ja millä keinoilla? Huomioitteko rekrytoidessanne tulevan työntekijän 
kapasiteettia täydentää organisaationne mahdollisia aukkoja tietämyksessä tai 
osaamisessa? 

7) Tiedon suojaamiseen liittyen: Onko yrityksellänne tietopääomaa, jota on tärkeää 
suojata esimerkiksi kilpailijoilta, jos on, mitä? Suojaako yrityksenne tietoresursseja 
erilaisia sopimuksia käyttäen (esim. salassapitosopimus)? Entä patenttien tai ohjeistusten 
avulla? Mitä muita keinoja yrityksenne käyttää tiedon suojaamiseen? [Huom! tiedon 
suojaamisella ei viitata tässä yhteydessä varsinaiseen tietoturvaan vaan esimerkiksi 
tärkeiden tietoresurssien suojaamiseen kilpailijoilta.] 

8) Strategisiin tietojohtamisen käytänteisiin liittyen: Koetko, että yrityksenne strategia 
huomioi tietopääoman kehittymisen tai tähtää siihen? Onko yrityksellänne olemassa jopa 
oma strategia tietoa varten? Onko Sinulla (tai organisaatiolla) käsitystä organisaationne 
tietoresursseista kokonaiskuvan tasolla…pystyisittekö esimerkiksi tarvittaessa nimeään 
aukkoja tietopääomassa? Millainen käsityksesi on organisaation tietopääoman 
kehittämisen suhteen…tehdäänkö sitä tietoisesti? 

9) Tietomyönteiseen esihenkilötyöhön (esimiestyöhön) liittyen: Kuinka paljon esihenkilöt 
osallistuvat alaistensa työskentelyyn? Millaisena näet esihenkilöiden roolin henkilöstön 
inspiroimisessa? Koetko, että esihenkilönne toimivat alaistensa tukena ja kykenevät 
voimaannuttamaan heitä tarvittaessa? Kuinka esihenkilönne edistävät luottamuksen 
syntymistä ja alaistensa oppimista? Ovatko esihenkilöt mentoreita alaisilleen? Millaisia 
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toimia esimiehenne tekevät, jotta se edistää alaisten tiedonjakamista sekä kannustaa 
siihen? 

10) IT-käytänteisiin liittyen: Millä tavoin koet IT-järjestelmien vaikuttavan tietopääoman / 
aineettoman pääomanne kehitykseen suorasti? Entä epäsuorasti? Tukevatko IT-ratkaisut 
näitä tässäkin haastattelussa sivuttuja aihepiirejä ja menetelmiä? Miten IT-järjestelmät 
mielestäsi vahvistavat näitä haastattelussakin esille nousseita tietojohtamiskäytänteitä?  

 

Alatutkimuskysymys #2: 

Mitkä ovat palvelualan Pk-yritysten menestystekijät? 

-Mitkä organisaationne ominaisuudet ovat kaikista keskeisimmässä roolissa sen takana, 
että yrityksenne on menestynyt? 

-Mitä tekijöitä ilman yrityksenne ei olisi näin menestyvät kuin se nyt on? 

-Mitkä ovat Pk-yrityksellenne erityisen keskeisiä tekijöitä, joilla uskot olevan suurin 
vaikutus siihen, että yrityksenne menestyy myös tulevaisuudessa? 

-Mitä tekijöitä ilman yrityksenne ei voi menestyä tulevaisuudessa? 

 

Alatutkimuskysymys #3: 

Mitä tietojohtamiskäytänteitä palvelualan Pk-yritysten johtajat pitävät keskeisimpinä 
menestystekijöiden saavuttamisen kannalta? 

 

-Muodostetaan haastattelun jälkeen yhteenveto kyseisessä palvelualan Pk-yrityksissä 
havaituista tietojohtamiskäytänteistä ja kysytään haastateltavilta jälkikäteen, että 

millaiseen tärkeysjärjestykseen he arvottavat kyseiset tietojohtamiskäytänteet yrityksen 
menestystekijöiden (menestystekijöistä näytetään valmis listaus haastateltavalle) 

saavuttamisen kannalta. Samalla haastateltavalta varmistetaan, että onko haastattelijan 
käsitys tunnistetuista tietojohtamiskäytänteistä sama kuin haastateltavan yritysjohtajan 
käsitys on. Sovitaan tästä toimintamenettelystä haastateltavan kanssa heti haastattelun 

jälkeen, jotta prosessista tulee sujuva ja haastateltava voi jo alkaa alitajuntaisesti 
miettimään asiaa. 
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