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TIIVISTELMÄ  
 
Tutkielman tarkoituksena oli laatia mittaristo projektin aineettomille menestystekijöille.  
Organisaation aineeton pääoma on sitoutunut organisaation työntekijöihin, heidän 
osaamiseensa ja motivaatioonsa,  organisaation rakenteisiin, kulttuuriin ja järjestelmiin 
sekä asiakas- ja yhteistyösuhteisiin. Organisaation aineeton pääoma muodostaa, 
erityisesti asiantuntijaorganisaation, suorituskyvystä pääosan.   
 
Tietämyksen hallinnalla tarkoitetaan tässä työssä prosessia, jolla aineettoman pääoman 
osa-alueet saadaan tiiviimmin vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Projektissa korostuu 
tietämyksen hallinnan tarve, koska projektit ovat tavoitesuuntautuneita, määräaikaisia ja 
niihin liittyy yleensä ainutlaatuisuuden vaatimus. 
 
Tutkielmassa laaditun projektin aineettomien menestystekijöiden mittariston avulla 
projektin suorituskykyä voidaan mitata ja mittauksessa saatua tietoa käyttää hyväksi 
projektin ohjaamisessa. Suorituskyvyllä  tarkoitetaan organisaation kykyä saavuttaa 
asetetut tavoitteet. Menestystekijä on organisaation toiminnan kannalta keskeinen tekijä, 
jossa pitää saavuttaa hyvä tulos, jotta organisaation tavoitteet toteutuvat.  
 
Projektin aineettomien menestystekijöiden mittarit laadittiin tasapainotetun tuloskortin 
viitekehyksen pohjalta. Menestystekijöitä määriteltiin projektin talouden/tuloksen/, 
asiakkaan, prosessien sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. 
 
Mittariston päähyöty tämän tarkastelun pohjalta oli se, että mittaristo on keino tuoda esille 
tiedon merkitystä projektin menestystekijänä. Tasapainotettu tuloskortti tiedon hallinnan 
näkökulmasta on väline kerätä, tuottaa, tulkita ja jakaa tietoa niin, että tiedon tavoitteena 
on strategian toteuttaminen, tuloksen saavuttaminen ja projektin kohdalla projektin 
välittömän vaikutuksen saavuttaminen. 
 
Projektin, kuten myös muiden organisaatioiden, tietämyksen hallinta painottuu helposti 
dokumentoidun tiedon hallintaan. Se mitä tehtiin, on tärkeää, mutta myös se miten  tehtiin 
ja mitä opittiin, on  tärkeää. Projektin tietämyksen hallinnan tulee myös huomioida tieto 
prosessina ja kokemuksena; miten tätä hiljaista  tietoa voidaan siirtää ja muokata 
sanalliseen, eksplisiittiseen muotoon. Tämä on olennaista erityisesti projekteissa, jotka 
ovat määräaikaisia: miten projektissa syntynyt tieto (tuotteet, palvelut, kokemukset) 
siirretään emo-organisaatioon tai toisten projektien käyttöön. 
 
Tutkielmassa pyrittiin tasapainotetun mittariston avulla luomaan projektin aineettomille 
menestystekijöille mittareita, jotka suuntaavat huomion projektin hiljaiseen ja 
eksplisiittiseen tietoon, näiden tiedon lajien konversioon ja tätä kautta uuden tiedon 
luomiseen ja oppimiseen. 
 
asiasanat: aineeton pääoma, tietämyksen hallinta, organisaation suorituskyky, menestystekijät, 
tasapainotettu mittaristo 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä projektiorganisaation aineetonta 

pääomaa, tietämyksen hallintaa ja oppimista. Projektimuotoista työn organisointia 

käytetään erityisesti silloin, kun halutaan tuottaa uusia palveluita tai ratkaisuja 

kohderyhmien ongelmiin. Kehittämisprojektin tavoitteena onkin yleensä uusien 

toimintamallien tai palveluiden tuottaminen, erityisesti Euroopan Unionin rahoittamissa 

projekteissa korostuu innovatiivisuuden ja tuotteistamisen vaatimus.  

 

Projektioppaat lähtevät yleensä liiketaloustieteen lähtökohdista ja perustuvat useasti 

organisaatioajatteluun, jossa organisaatio nähdään mekanistisena tai orgaanisena 

systeeminä. Tällöin tiedon kulku organisaatiossa on ylhäältä alas tai sivusuuntaisesti. 

Innovaatio edellyttää kuitenkin organisaatiolta myös dynaamisen toimintalogiikan käyttöä, 

jolloin tieto kulkee ”kaaosmaisesti” joka suuntaan. Dynaaminen toimintalogiikka sopii 

organisaation innovaatioiden edistämiseen. Tiedon hallinta ja uudentiedon luominen 

korostuvat projekteissa, joissa tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja tai toimintatapoja 

kohderyhmien ongelmiin. 

 

Lähtökohtana on ajatus, että projekti saavuttaa tavoitteensa sitä paremmin, mitä paremmin 

se kykenee muuttamaan inhimillistä pääomaansa yhdessä asiakaspääoman kanssa 

organisaation rakenteelliseksi pääomaksi. Tämä muuntaminen tapahtuu tietämyksen 

hallinnan avulla.  

 

Aineetonta pääomaa on tarkasteltu yleensä yritysten näkökulmasta. Itse projektityötä  

tehneenä koen, että tarkastelu sopii myös projekteihin.  Virtanen (2000, 38) on  

määritellyt projektin onnistumiseen liittyväksi tekijäksi sen, miten projekti pystyy muut- 

tamaan inhimillistä pääomaa ja asiakaspääomaa rakennepääomaksi. Virtanen yhdistää 

aineettoman pääoman teorian ja projektityön yhteen korostaen sitä, että kummassakin 

olennainen huomio liittyy organisaation tiedon hallintaan.  Rantanen ja Sulkunen toteavat 

(2006, 119), että projektien suunnittelu ja toteuttaminen on kokonaisuus, jossa 

tiedonhallinta on vaikeaa. Tässä työssä kiinnostuksen kohteena onkin tieto ja tiedon 

hallinnan merkitys osana projektin aineetonta pääomaa. 
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1.1. Tutkimusongelmat 

 

Tutkimusongelmana on tarkastella sitä, miten projektissa voidaan  tietämyksen hallinnan 

avulla kehittää projektin aineetonta pääomaa ja edistää projektissa tapahtuvaa oppimista 

ja uuden tiedon luomista. 

 

Alatutkimusongelmia ovat 

1) Mitä organisaation tietämyksen hallinta on? 

2) Miten tietämyksen hallinnan avulla kehitetään ja ohjataan organisaation aineetonta 

pääomaa? 

3) Miten tasapainotettu tuloskortti viitekehyksenä sopii projektin aineettoman pääoman 

mittaamiseen? 

 

1.2. Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

    

Tutkimuksen alussa luodaan viitekehystä, jossa käsitellään organisaatioajattelua yleensä, 

projektimuotoista työn toteuttamista ja oppivan organisaation käsitettä. Erityistä huomiota 

kiinnitettään organisaation tietämyksen hallintaan. Tämän jälkeen käsitellään aineettoman 

pääoman osa-alueita ja näiden osa-alueiden kehittämistä tietämyksen hallinnan avulla 

tavoitteena innovaatioiden ja uuden tiedon tuottaminen ja sitä kautta oppimisen 

mahdollistaminen. 

 

Työn tavoitteena on laatia mittaristo projektin aineettoman pääoman mittaamiseen. 

Mittariston viitekehyksenä on tasapainotettu tuloskortti, Balanced Scorecard. Mittariston 

luomisen avulla pyritään tarkastelemaan aineettoman pääoman merkitystä projektin 

toteuttamisessa. 

 

Aineettoman pääoman johtaminen voidaan jakaa aineettoman pääoman ohjaamiseen ja 

kehittämiseen. Aineettoman pääoman ohjaaminen on strategisen tason toimintaa, joka 

liittyy aineettomien menestystekijöiden arviointiin ja ohjaamiseen suhteessa organisaation 

visioon ja strategiaan. Aineettoman pääoman ohjaamiseen kuuluvat esimerkiksi 

suorituskyvyn mittaaminen, arvonmääritys ja raportointi.  
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Aineettoman pääoman kehittäminen kohdistuu operatiiviseen tasoon. Siinä keskitytään 

aineettomien menestystekijöiden johtamiseen käytännössä. Aineettoman pääoman 

kehittämisellä pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: miten 

organisaatioon hankitaan lisää aineetonta pääomaa, miten olemassa olevia resursseja 

voidaan kehittää, ja miten aineettoman pääoman hyödyntämistä tehostetaan.  

 

Aineettoman pääoman johtamiseen, erityisesti sen kehittämiseen, liittyy tietämyksen 

hallinta, jolla tarkoitetaan organisaation sisällä ja sen saatavilla olevan tiedon ja 

informaation tunnistamiseen, hankkimiseen, luomiseen, välittämiseen ja käyttöön liittyvien 

toimintojen hallintaa ja johtamista. Muita keinoja aineettoman pääoman kehittämisessä 

ovat muun muassa tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen sekä erilaisten 

operatiivisten työkalujen, kuten osaamismatriisin ja kehityskeskustelujen, käyttö. 

(Lönngvist &  Kujansivu & Antola 2006,135) 

      

 Tämän työn tarkoituksena on tarkastella projektiorganisaation aineetonta pääomaa ja            

 sen johtamista ja ohjaamista osana projektin hallintaa. Tavoitteena on tuottaa välineitä  

 ja ajatuksia projektin toteuttamisen arviointiin projektin aikana, näkökulmana projektin  

 aineettoman  pääoman johtaminen (tasapainotettu tuloskortti) ja  kehittäminen (tietämyk- 

 sen hallinta ja oppiminen).  

 

Lähtökohtana on ajatus arvioivan ajattelun merkityksestä  osana projektin jokapäiväistä 

toimintaa ja sen hyödyntämistä tavoitteena projektin laadukas hallinta ja eri osapuolten 

yhteisen oppimisprosessin aikaansaaminen.  

 

Kuviossa 1 on esitetty suorituskyvyn mittaamisen prosessia ja tietämyksen hallinnan 

välistä yhteyttä. Suoristuskyvynmittaamisen prosessissa tunnistetaan strategian ja 

tavoitteiden kannalta keskeisiä menestystekijöitä, mitataan niitä ja käytetään mittareista 

saatavaa informaatiota organisaation kehittämisen apuna.   

 

Visiolla tarkoitetaan tässä työssä tavoitetilaa, johon organisaatio haluaa päästä, 

strategialla tarkoitetaan keinoja, joilla organisaatio pyrkii saavuttamaan visiossaan 

määrittämänsä tavoitteet. Menestystekijät ovat ne organisaation toiminnan kannalta 

keskeiset tekijät, joissa tulee onnistua, jotta strategia toteutuu. 
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Kuvio 1. Suorituskyvyn mittaamisen prosessi ja tietämyksen hallinta (käsitteet 

Lönngvist & Mettänen 2003, 14 -15 ) 

 

Mittari kuvaa menestystekijän suorituskykyä eli kykyä saavuttaa tulos. Mittauskohteen 

kannalta keskeiset mittarit muodostavat mittariston. Mittaristo voidaan koota teoreettisen 

viitekehyksen mukaan (tässä työssä viitekehyksenä  tasapainotettu tuloskortti). 

Organisaation suorituskyky on sen kyky saavuttaa asetetut tavoitteet.  

 

Mittaamisen prosessi antaa tietoa organisaation strategian toteuttamisesta ja toimii 

ohjauksen ja organisaation kehittämisen välineenä. Tämä tiedon tuottamisen prosessi on 

keskeinen osa organisaation tietämyksen hallintaa. (Lönngvist & Mettänen 2003, 14 –15) 
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2  ORGANISAATIO, TIETO  JA OPPIMINEN 
 
 
2.1. Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt 

 

”Organisaatio” kuvataan tavallisesti ihmisten muodostamaksi yhteistoiminnaksi, jonka 

pyrkimyksenä on saavuttaa yhteiset tavoitteet. (Maula & Peltoniemi 2005, 18).  

Organisaatiossa työ, valta ja kommunikaatiovastuu on jaettu eri ihmisten kesken. 

Jakoperusteisiin vaikuttavat organisaatioiden tavoitteiden luonne ja käytettävät keinot. 

Organisaatio on sosiaalinen järjestelmä, jolla on tietyt tavoitteet ja sen jäsenten 

tiedostama, tarkoituksellisesti luotu rakenne.  

 

Organisaatioista puhuttaessa on käsitteellisesti tapana erottaa toisistaan organisaation 

rakenne (structure) ja toimintaprosessit (process). Nämä ovat lähinnä näkökulmia samaan 

perusilmiöjoukkoon. Prosesseilla tarkoitetaan eri osista ja vaiheista koostuvia 

suorituskulkuja, joihin organisaation jäsenet osallistuvat.  Rakenne taas viittaa 

organisaatioiden verraten pysyviin tai kiinteisiin ominaisuuksiin. Rakenteen katsotaan 

tavallisesti muodostuvan seuraavista osa-tekijöistä (Vanhala & Laukkanen & Koskinen 

1994, 188) 

 

- tehtävärakenne (tehtävät ja suoritukset, jotka on sovittu kohdennettaviksi 

organisaation jäsenille ja yksiköille) 

- raportointi ja ohjaussuhteet organisaation jäsenten, ryhmien ja näiden esimiesten 

välillä 

- koordinointijärjestelmät (lähinnä erilaiset informaatio- ja ohjaustoiminnot, joita 

tarvitaan siihen, että organisaation jäsenten ja eri yksiköiden erillisistä suorituksista 

muodostuu toisiinsa niveltyvä kokonaisuus) 

 

Organisaatiotieteiden kentässä käsitykset siitä, mikä organisaatio on ja millaiset tekijät 

vaikuttavat sen muodostumiseen ja toimintaan, ovat vaihdelleet suuresti. Käsityserot 

liittyvät siihen aikakauteen ja taloudellis-yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa 

organisaatiot ovat kulloinkin toimineet. (Honkanen 2006, 46).  
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Honkanen (Honkanen 2006, 48 – 56), on esittänyt,  että organisaatiotieteiden 

teorianmuodostuksessa on havaittavissa neljä suuntausta, joita voidaan kutsua 

koulukunniksi. Seuraavassa käyn lyhyesti lävitse nämä neljä suuntausta, koska niiden 

kautta voi hahmottaa oppimiseen, tietämyksen hallintaan ja johtamiseen liittyviä haasteita, 

joita nykyajan organisaatiot kohtaavat. 

 

Ensimmäinen niistä ns. klassinen koulukuntaan kuuluvat teoriat voivat tuntua jo osin 

vanhentuneilta, koska organisaatioiden ympäristö on muuttunut suuresti 1900-luvun alun 

tilanteesta. Klassisessa teoriassa vaikutti kaksi virtausta. Ensimmäinen tarkasteli 

organisaatiota osana laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja rakenteita. Näkökulma oli 

sosiologinen. Pääajatuksena oli, että organisaation rakenteita muuttamalla voidaan 

vaikuttaa yksilön ja ryhmien asenteisiin. Nykypäivänä yhä ajankohtainen rakenne vs. 

asenne –dilemma puhuttaa monia organisaation kehittäjiä. Voidaan ajatella, että 

molemmat tekijät vaikuttavat toisiinsa, mutta silti käytännön kehittämistyötä tehtäessä on 

kyettävä valitsemaan kumpaan suuntaan kehittämispanokset ensisijaisesti kohdistetaan, 

vaikutetaanko ihmisten asenteisiin ja ajatteluun esimerkiksi koulutuksen avulla vai 

muutetaanko ensin organisaation rakennetta, teknologiaa tai myös tekemisen puitteita. 

(Honkanen 2006, 48) 

 

Toista klassisen teorian virtausta on kutsuttu johtamisteoreetikkojen haaraksi, jonka 

tavoitteena oli pikemminkin ratkaista käytännön johtamisongelmia. Tähän haaraan kuuluu 

mm. taylorismi, jonka nykypäivän perillisiä ovat ns. rationalisointi, prosessijohtamisen 

mallit ja laatuajattelun suuntaukset. Taylorismin taustalla on näkemys organisaatiosta 

konemaisesti toimivana hierarkkisena järjestelmänä. Ylinnä on johto ja siitä alaspäin 

hierarkkisesti muut organisaation tasot. Tällaisessa organisaatiossa tieto kulkee ylhäältä 

alas, ensi sijassa käskyinä. (Honkanen 2006, 49) 

 

Handolin ja Saarinen lainaavat artikkelissaan (Hämäläinen & Saarinen 2006, 135) Gareth 

Morganin mielikuvaa organisaatiosta mekaanisina koneina. Tämän mekaanisen 

organisaationäkemyksen mukaan organisaation keskeisiä piirteitä ovat (emt.) 
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” Aseta päämääriä ja tavoitteita ja etene niitä kohti” 

” Organisoi rationaalisesti, tehokkaasti ja selkeästi” 

” Kuvaa kaikki yksityiskohdat, jotta jokainen on varma omasta tehtävästä, joka hänen on 

suoritettava.” 

” Suunnittele, organisoi, ja kontrolloi, kontrolloi, kontrolloi.” 

 

Väistämättä em. piirteitä lukiessaan mieleen tulee yhtymäkohtia projektinhallinnan kirjoista. 

Liiketaloustieteen projektiopit perustuvat vielä useasti mekanistiseen ”konemaiseen” 

organisaationäkemykseen. 

 

Tämän päivän organisaatiotieteen vastauksia haetaan modernin teorian ja konstruktivistis-

symbolisen koulukunnan luomista malleista ja käsitteistä. Moderni teoria syntyi toisen 

maailmansodan jälkeen ja se on yhä vaikutusvaltainen oppirakennelma 

organisaatioajattelussa. Siinä organisaatiot nähdään monimutkaisina ”organismeina” tai 

systeemeinä. Organisaatioiden kompleksisuus liittyy kahden yleisen kehitystekijän 

vuorovaikutukseen eli differentioitumisen ja integroitumisen vuorovaikutukseen. Yhä 

lisääntyvä differentioituminen (osien erilaistuminen, erikoistuminen eri tehtäviin) ja näiden 

erilaistuneiden osien yhä lisääntyvä koordinaation tarve eli integraatio synnyttää 

modernien organisaatioiden johtamisen perushaasteen. (Honkanen 2006, 50) 

 

Systeeminen ajattelu tarkastelee organisaatiota avoimena järjestelminä: ympäristöstä 

tulee tietty syöte (input, esim. työvoima, pääoma, raaka-aine, tieto), jota organisaation 

prosesseissa muokataan ja jalostetaan. Tuotoksena (output) on hyödykkeitä, palveluita, 

pääomaa, asiakastyytyväisyyttä, työvoiman ostovoima jne. Ollakseen avoin systeemiin 

tulee liittyä myös takaisinkytkentä (feedback), jonka avulla systeemi kykenee korjaamaan 

toimintaansa ja sovittamaan sen sopivalle tasolle ympäristön olosuhteiden kanssa. 

Avoimessa systeemissä organisaatio  toimii ulkoapäin tulevien syötteiden jalostajana. 

Tasapainon ylläpitäminen on keskeinen tehtävä, organisaatio pyrkii sopeutumaan 

ulkoapäin ja sisältäpäin tuleviin muutoksiin. Tämän mallin on uskottu antavan parhaan 

lähtökohdan kehittämistyölle. (Honkanen, emt.) 
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Konstruktivistis-symbolinen koulukunta sai alkunsa 1980-luvulla. Sen mukaan todellisuus 

on sosiaalisesti rakennettua eli konstruoitua. Jotta ymmärtäisimme organisaatiota, on 

ensin analysoitava minkälaiset konstruktiot (kognitiiviset mallit, käsitemaailmat, symbolit ja 

ihmisten yhdessä jakamat olettamukset asioista) vaikuttavat organisaation rakenteen, 

toimintaprosessien, kulttuurien, johtamismallien jne. taustalla. On tärkeä ymmärtää, miten 

nämä konstruktiot ovat syntyneet, mitä ne edustavat (symboloivat) ja miten niitä 

ylläpidetään. (Honkanen, emt) 

 

Konstruktivistis-symbolisessa ajattelumallissa organisaatiokulttuuri ja sisäiset mallit liittyvät 

läheisesti toisiinsa. Työntekijöiden yhteisesti jakamat sisäiset ajattelumallit syntyvät 

työyhteisössä vuorovaikutuksen kautta. Tämä perusta on vain osittain näkyvissä ja 

tiedostettavissa, ja tärkeä osa organisaatiokulttuurin tekijöistä, esimerkiksi ns. 

perusolettamukset ovat piilossa ja ei-tiedostettuja. (Honkanen,  emt.) 

 

Organisaatiokulttuuri saa yksilöt käyttäytymään tietyllä yhtenäisellä tavalla. Yhteiset 

ajattelu- ja toimintatavat sisäistetään ja ne rutinoituvat tai automatisoituvat ja niistä tulee 

ns. hiljaista tietoa. Kulttuuria korostava organisaatiomalli näkee organisaatiot enemmänkin 

kielen että yhteisen historian, normien ja arvostusten muodostamina kokonaisuuksina. 

Näin eri asioille ja käsitteille on muodostunut oma merkityksensä, jotka ovat tietyssä 

suhteessa toisiinsa. (Etzioni 1970) 

 

Neljäs ja nouseva organisaatiotieteiden ajattelusuunta voidaan nimetä postmoderniksi tai 

kriittiseksi ajattelusuunnaksi. Postmodernismin vaikutus on voimistunut 2000-luvulle 

tultaessa. Postmodernit teoriat eivät muodosta yhtenäistä koulukuntaa. Yhteistä niille on ja 

ne pohjaavat konstruktivistiseen ajatteluun sikäli, että niiden mukaan käsitteet kuten hyvä 

–paha, oikein – väärin, kaunis – ruma jne. ovat sosiaalisia konstruktioita. Postmodernissa 

ajattelussa mennään pidemmälle kuin konstruktivismissa. Todellisuuden nähdään 

muodostuvan kielen ja kielen käyttöön liittyvien puhetapojen kautta: se on olemassa, mitä 

sanotaan tai mistä puhutaan ja se, mistä ei voi puhua, ei ole olemassa. (Honkanen, emt.) 
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Käytännön ajattelussa varsinkin moderni ja konstruktivistis-symbolinen ajattelutapa ovat 

lomittuneet toisiinsa. Kumpikin suuntaus täydentää sopivasti toistensa aukkokohtia. 

Honkanen esittää, edellisten lisäksi, kriittisen realismin yhtenä vaihtoehtona tarkastella 

organisaatiota. (Honkanen 2006, 55) 

 

Kriittinen realismi nojaa mm. seuraaviin ajatuskulkuihin: 

 

- Sosiaaliset instituutiot (esim. organisaatiot) ovat todellisia, ulkoisessa maailmassa olevia 

rakennelmia ja käytänteitä. Vaikka ne ovat olemassa ”itsenäisinä” olentoina, ne eivät 

kuitenkaan ole riippumattomia jäsentensä toiminnasta. Ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa syntyy uusia merkityksiä, mutta kun niistä tulee yhteistä todellisuutta, 

ne myös objektisoituvat. 

 

- Todellisuus on luonteeltaan kerroksellista. Perustan muodostavat rakenteet ja käytännöt, 

jotka muokkaavat meille näkyvää tapahtumien ja kokemusten maailmaa. Tutkimuksessa ja 

käytännön sovellutuksissa on tärkeää ymmärtää näiden eri tasojen välistä dynamiikkaa.  

 

- Tieto on sosiaalisesti tuotettua ja tulkittua, mutta sitä muokataan dialektisessä 

vuorovaikutusprosessissa. Yhtäältä rakennetaan ajatus- ja selitysmalleja ja toisaalta niitä 

koetellaan sekä testataan suhteessa todellisuuteen tai käytäntöön. (Honkanen 2006, 55 – 

56) 

 

Ståhle ja Wilenius erottavat modernin teorian systeemiajattelusta kolme paradigmaa eli 

uskomusjärjestelmää. Nämä uskomusjärjestelmät vaikuttavat taustalla mm. organisaation 

tapaan johtaa organisaatiota. Ensimmäinen paradigma keskittyy mekaanisiin järjestelmiin, 

universaaleihin lakeihin, säännönmukaisuuksiin ja pysyvyyksiin. Tämä Newtonin 

klassiseen mekaniikkaan perustuva uskomusjärjestelmä antaa maailmasta deterministisen 

kuvan, jossa sattumalla ja epämääräisyydellä on mitätön rooli. Tässä suljetun systeemin 

teoriassa organisaation toiminnan tavoitteena on virheettömyys ja tehokkuus. Kun 

organisaatiota johdetaan tästä näkökulmasta, organisaation johtamisen tavoitteena on 

minimoida ei-ennakoitavia tapahtumia ja saada organisaatio toimimaan tiukasti kontrollissa 

(Ståhle & Wilenius 2006, 142) 
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Ståhlen ja Wileniuksen esittämä toinen paradigma perustuu  avointen systeemien yleiseen 

teoriaan, jossa systeemejä ei nähdä suljettuina tai mekaanisina järjestelminä, vaan 

ympäristönsä kanssa kommunikoivina, jatkuvasti kehittyvinä organismeina. Paradigma 

korostaa systeemin palautesykleihin perustuvaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa sekä 

useiden valintojen ja kehityspolkujen mahdollisuutta. 

 

Kun organisaatio nähdään avoimena systeeminä, keskitytään johtamisessa asiakas- ja 

sidosryhmäsuhteisiin sekä niihin liittyviin tieto- ja vuorovaikutusvirtoihin. Osa organisaation  

toiminnoista on jatkuvasti maltillisen muutoksen ja kehittymisen kohteena, koska 

asiakastarpeisiin on reagoitava jatkuvasti. Organisaation toimintaa voi ohjata, mutta ei 

täysin kontrolloida. Tavoitteena on pyrkimys kohti tasapainoa, koska epätasapaino johtaa 

systeemin hajoamiseen.  (Ståhle ja Wilenius, emt.) 

 

Ståhlen ja Wileniuksen organisaatiomallien kolmas paradigma keskittyy systeemien 

itseorganisoitumiseen, radikaaliin muutoskykyyn ja innovatiivisuuteen. Siinä systeemi 

nähdään monimutkaisena kokonaisuutena, jonka käyttäytyminen voi muuttua yllättäen 

tasapainosta epätasapainoksi ja kehittyä kasvavaa epäjärjestystä ja kaaosta kohti. 

Mekanistisessa maailmankuvassa epämääräisyys ja epäjärjestys merkitsevät häiriötä, kun 

taas dynaamisessa maailmankuvassa ne ovat systeemin uutta luova ominaisuus. (Ståhle 

ja Wilenius, emt.) 

 

Kolmannen paradigman maailmankuva painottaa monimuotoisuutta, yllätyksellisyyttä, 

spontaanisuutta, luovuutta ja erottumista. Kun organisaation kilpailuetu perustuu 

uudistumiskykyyn ja innovatiivisuuteen, johtamisessa on ymmärrettävä luovan prosessin 

itseorganisoituva luonne sekä kyettävä hyväksymään siihen liittyvät epävarmuustekijät 

Organisaation johtamisessa tämä näkökulma edellyttää organisaation rakenteen ja 

prosessin vaihtelua. (Ståhle & Wilenius 2006, 143) 

 

Ståhle ja Wilenius korostavat, että systeemiajattelun paradigmojen ymmärtäminen auttaa 

hahmottamaan erilaisia johtamistapoja – organisaatiossa yleensä tai esimerkiksi projektien 

johtamisessa.  
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Erilaiset toimintatavat ovat oikeita eri tilanteissa. On kuitenkin hyvä havaita ja tiedostaa 

johtamistapojen taustalla olevat näkemykset, jotta niiden soveltaminen ja yhdisteleminen 

eri tilanteissa helpottuu. Ståhle ja Wilenius huomauttavat, että ”nykyjohtaminen perustuu 

toimintaympäristöjen muutoksista huolimatta edelleen useimmiten periaatteille ja 

uskomuksille, joiden alkuperä juontaa juurensa vuosisadan takaa tai vielä kauempaa ” 

(Ståhle ja Wilenius, emt.). 

 

Projektin johtaminenkin voi olla aika erilaista riippuen siitä onko projektipäällikkönä 

insinööri-, ekonomi vai yhteiskuntatieteellisen alojen koulutuksen saanut henkilö ja onko 

kysymyksessä IT-alan markkinointiprojekti vai palvelujen tuottamiseen liittyvä sosiaali- tai 

työvoimahallinnon kehittämisprojekti.  

 

Ståhlen ja Wileniuksen systeemiajattelun paradigmoihin liittyy organisaation erilaiset 

toimintalogiikat. Organisaation toimintalogiikalla Ståhle ja Wilenius tarkoittavat niitä 

periaatteita ja järjestelmiä, joiden mukaan työntekijöiden ajattelu integroituu yhteistyöksi ja 

edelleen tuotteiksi ja palveluiksi. Kaikki toimintalogiikat tukevat toisiaan ja ovat tärkeitä 

organisaation toiminnalle. (Ståhle ja Wilenius 2006, 91) 

 

Toimintalogiikat liittyvät Ståhlella ja Wileniuksella (emt. 89) organisaation kykyyn käsitellä 

tietoa ja organisaation tiedon käsittelykyky liittyy organisaation uudistumiskykyyn ja sitä 

kautta organisaation kilpailukykyyn ja sen säilyttämiseen. Ståhlen ja Wileniuksen esittämät 

toimintalogiikat ovat mekaaninen, orgaaninen ja dynaaminen toimintalogiikka. 

 

Mekaanisessa toimintalogiikassa korostuu tiedon dokumentointi, teknologiat ja rutiinit. 

Ståhlen ja Wileniuksen mukaan ”moniselitteinen puhe korvataan yksiselitteisillä 

dokumenteilla, manuaalinen ihmistyö korvataan teknologialla ja monivaiheiset suoritukset 

korvataan yksinkertaisilla rutiineilla” (emt. 96). Organisaation tuottavuus lisääntyy sen 

mukaan, mitä enemmän prosesseja ja toimintatapoja saadaan dokumentoitua, mitä 

tehokkaammin dokumentit saadaan digitalisoitua ja mitä enemmän tapahtuu osaamisen 

integroitumista ja kumuloitumista. (Ståhle ja Wilenius 2006, 93) 
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Orgaaninen toimintalogiikka on palveluja kehittävän toiminnan moottori, se rakentaa 

organisaatiosta avoimen systeemin, joka kykenee sopeutumaan joustavasti ympäristön 

muutoksiin. Organisaation elinvoima ja kehitys ovat täysin riippuvaisia avoimista 

informaatio- ja kommunikaatioyhteyksistä, joiden kautta yritys saa tietoa itsestään, 

asiakkaistaan ja kilpailijoistaan. Toimintaympäristöstä tuleva tieto pitää ensin tulkita, ennen 

kuin siitä on organisaatiolle hyötyä.  

 

Organisaation tulkinnat ovat organisaation toimintaa ohjaava voima. Tiedon tulkinta 

perustuu organisaation kykyyn jalostaa tietoa sosiaalisen kommunikaation avulla. 

Organisaation palvelujen kehittäminen perustuu asiakastiedon hallintaan ja 

toimintaympäristöstä saatavaan tietoon. (Ståhle ja Wilenius 2006, 101) 

 

Dynaaminen toimintalogiikka tarkoittaa verkostoitumista, itseorganisoitumista ja toimijoiden 

vahvaa autonomiaa. Dynaaminen toimintalogiikka edellyttää kykyä entropiaan eli tiedon 

tuottamiseen ”yli organisaation tarpeen”. Entropia tuo mukanaan epävarmuutta, 

tasapainottomuutta ja ”hämmennystä” systeemiin – ja juuri tämä epävakaus on perusehto 

sille, että systeemillä on mahdollisuus omaehtoiseen organisoitumiseen uudella tavalla.   

Ståhlen ja Wileniuksen mukaan ” tie uudistumiseen tai innovaatioon ei ole koskaan 

suoraviivainen, vaan se sisältää aina paljon turhaa puhetta, turhaan tuotettua tietoa ja 

runsaasti yrityksiä ja erehdyksiä ” (emt.). 

 

Organisaation uudistuminen ja kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttävät  erilaisia 

toimintamalleja. Samalla kun tarvitaan luovuutta, tarvitaan myös tehokkuutta ja 

palvelukeskeisyyttä. Mikään organisaatio ei pärjää pelkällä dynaamisella toimintalogiikalla, 

vaan mekaaniset järjestelmät ja rutiinit tuovat sille turvallisuutta ja tehokkuutta – ja 

vapauttavat samalla resursseja uuden luomiseen. (Ståhle ja Wilenius 2006, 154) 

 

Palveluja tuottavan organisaation päätavoite on tuottaa entistä parempia palveluja eri 

asiakasryhmille, minkä se saavuttaa tehokkaimmin orgaanisella toimintalogiikalla. 

Kustannustehokkuus syntyy kuitenkin sillekin automatisoinnin ja rutiinien pohjalta – pitkän 

aikavälin kilpailuetuun myös palveluja tuottava organisaatio tarvitsee innovatiivista 

kehittämistä ja ennakoitava toimintaa (Ståhle & Wilenius 2006, 155) 
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Ståhle ja Wilenius puhuvatkin organisaation elintärkeästä kolmiyhteydestä, jossa 

organisaatio nähdään kolmiulotteisena järjestelmänä, jossa sen mekanistisella, 

orgaanisella ja kaoottisella tai dynaamisella luonteella on oma tehtävänsä organisaation 

kilpailukyvyn tuottamiseksi. (Stähle & Wilenius, emt.)  

 

Esimerkiksi orgaanisesta, hallittuun kehitykseen pyrkivästä toiminnasta Ståhle ja Wilenius 

(emt.) esittävät laatujohtamisjärjestelmät. Niiden tavoitteena on taata sekä riittävä 

pysyvyys ja ennakoitavuus, että myös jatkuva ja hallittu kehittyminen. Organisaation 

kaoottinen  luonne tulee taas  esiin Ståhlen ja Wileniuksen mukaan kaikessa 

kehittämistyössä, jolla pyritään saavuttamaan strategista kilpailuetua. 

 

Yrityksen kaoottinen luonne näkyy myös yritysrajojen murtumisena. Siksi puhutaan 

toimialojen konvergoitumisesta tai virtuaaliyrityksistä. Molemmat tarkoittavat sitä, että 

yritykset yhdistävät osaamisiaan ja rakentavat palveluja, projekteja ja tuotteita siten, että 

niiden tuottajan on samanaikaisesti useita organisaatioita. (Ståhle ja Wilenius, emt.) 

 

Ståhle ja Wilenius puhuvat organisaation systeemisestä kyvykkyydestä tarkoittaen sitä, 

miten yhtenäisen kokonaisuuden organisaation jäsenet muodostavat, miten yhtenäisesti 

organisaatio kykenee suuntautumaan asetettuja tavoitteita kohti tai miten 

tarkoituksenmukaisesti työntekijöiden osaaminen ja taidot integroituvat. Organisaatiossa 

on kyse aina paitsi yksilöistä myös ennen kaikkea suhteista, eli siitä miten työntekijät, 

tiimit, prosessit ja kumppanit liittyvät toisiinsa ja tekevät päämäärätietoista yhteistyötä. 

Ståhlen ja Wileniuksen mukaan systeemi, muodostuu aina suhteista, olennaista 

organisaation uudistumiskyvylle on se, miten koko organisaatio yhtenäisenä systeeminä 

pystyy suuntamaan voimavaransa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Ståhle ja Wilenius 2006, 166) 

 

Organisaation strategian tulee määrittää, millaisena systeeminä organisaation tulisi toimia. 

Tuotantotehokkuus edellyttää mekaanista, asiakaspalvelu orgaanista ja 

innovaatiostrategia dynaamista systeemiä. Kaikkia kolmea logiikkaa tarvitaan aina – mutta 

organisaation strategia määrittää, miten organisaation toimintalogiikan tulee painottua. 

(emt.)  
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Kussakin  toimintalogiikassa käsitys tiedosta ja tietämyksen hallinnasta vaihtelee. 

Organisaation strategiassa tulisi huomioida eri toimintalogiikkojen vaikutus organisaation 

tietämyksen hallintaan ja sitä kautta organisaation aineettoman pääoman kehittämiseen ja 

johtamiseen. Kuten Aaltonen ja Mutanen toteavat (Aaltonen ja Mutanen 2001, 11) 

organisaation tietämyksen hallinnassa on strategiatasolla kysymys siitä, mitkä tekijät viime 

kädessä muodostavat organisaation menestymisen perustan tulevaisuudessa. 

  

Myös projektin hallinnassa ja toteuttamisessa korostuu tarve hallita erilaisia 

toimintalogiikkoja osana projektin tietämyksen hallintaa ja aineettoman pääoman 

kehittämistä. Projektit ovat aikasidonnaisia, resursseiltaan rajattuja ja 

kehittämisprojekteissa korostuu innovaatioiden ja uusien toimintamallien luominen.  

Projektit toimivat myös yhä enemmän yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja  

tulevaisuudessa verkostoissa toteutettavien projektien määrä kasvaa.  

 

 

2. 2. Kohti oppivaa organisaatiota 

 

Työelämän muutokset, työn uudenlainen organisoituminen ja tieto- ja viestintätekniikan 

nopea kehittyminen ovat korostaneet elämänlaajuisen oppimisen merkitystä. Ajatus 

oppivasta organisaatiosta (learning organization) on noussut esille erityisesti 1990-luvulla 

(Vanhala & Laukkanen & Koskinen 2002, 214) 

 

Jalavan ja Virtasen toteavat, että oppimisella voidaan tarkoittaa suhteellisen pysyviä 

muutoksia yksilön kompetenssissa, joka on syntynyt yksilön yhteistoiminnassa 

ympäristönsä kanssa. Määritelmässä painottuvat oppimisen tavoitteellisuus, 

konstruktiivisuus, tilannekohtaisuus ja sosiaalinen luonne. (Jalava & Virtanen 1998, 27) 

 

Otala erottaa toisistaan oppivan organisaation ja organisaation oppimisen. Organisaation 

oppiminen ei ole yhtä kuin oppiva organisaatio. Organisaation oppiminen on yksi, joskin 

välttämätön osa oppivaa organisaatiota. Otala määrittelee oppivan organisaation 

seuraavasti: ”Oppiva organisaatio käsittelee niitä työyhteisössä käytettäviä järjestelmiä, 

toimintaperiaatteita ja organisaation piirteitä, jotka mahdollistavat organisaation oppimisen” 

(Otala 1997, 137)  
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Otalan mukaan oppivan organisaation käsite on monitieteellinen, se pitää sisällään mm. 

oppimisteoriaa, organisaatio-oppia, johtamisoppia, systeemioppia, käyttäytymistieteitä ja 

psykologiaa, filosofiaa ja logiikkaa. (Otala, emt.) 

 

Moilanen näkee oppivan organisaation kokonaisvaltaisena rakennelmana, joka tarjoaa 

edellytykset oppimiselle. Moilanen (2001, 18) jakaa oppivan organisaation  strategisen 

tason ja operationaalisen tason tarkasteluun. Strategisella tasolla Moilanen tarkoittaa 

oppivan organisaation tarkastelua oppimisen toimintaympäristönä, jota pitää kehittää 

tukemaan yksilöiden ja ryhmien oppimista, jotta halutut  tavoitteet saadaan toteutettua. 

Hänen mukaansa oppiminen tulee johtaa organisaation strategiasta, tällöin organisaation 

rakenteet ja prosessit pitää saada tukemaan oppimista.  

 

Moilanen korostaa, että jos organisaatiossa ei huomioida strategisen tason tekijöitä, yksilöt 

ja ryhmät voivat kyllä oppia, mutta organisaation oppimisen lisäarvo jää saavuttamatta. 

(emt., 19) Moilasen oppivan organisaation operatiivinen taso on yksilön oppimisen taso; 

”vasta yksilöt ja heidän oppimisensa luovat hengen oppivaan organisaatioon” (Moilanen 

2001, 17). Moilanen korostaa, että yksilöt ovat organisaation oppijoita, mutta organisaation 

oppiminen on enemmän kuin yksilöiden oppimisen summa. 

 

Moilanen painottaa oppivan organisaation mittaamista pohjana systemaattiselle 

kehittämiselle. Mittaamisen merkitystä Moilanen perustelee sillä, että rakenteita ja 

systeemejä voidaan kehittää, samoin kuin ihmisten oppimista ja osaamista, mutta näistä 

tekijöistä tarvitaan myös seuranta- ja arviointitietoa. (emt., 22) 

 

Organisaation oppiminen kuvaa, Otalan (1997, 139) mukaan, sitä miten organisaatio oppii, 

millaisia taitoja ja prosesseja se käyttää uuden tiedon tuottamiseen ja jalostamiseen 

Lönngvist (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 91) jaottelee organisaation oppimiseen 

liittyvät tutkimussuuntaukset kuuteen osaan: psykologiaan ja organisaation kehittämiseen, 

liikkeenjohtoon, sosiologiaan ja organisaatioteoriaan, strategiaan, tuotannon ohjaukseen ja 

kulttuuriin liittyvään tutkimussuuntaukseen. Liikkeenjohdon tutkimussuuntauksessa 

kantavana teemana on tiedon keräys ja prosessointi organisaatiossa ja organisaatiosta.  
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Systeeminen ajattelu (systeemiajattelu) on yksi oppivan organisaation tärkeimmistä 

lähestymistavoista. Systeemiajattelun edelläkävijä on Peter M. Senge, joka  on alunperin 

systeemiteoreettinen tutkija.  Senge korostaa kokonaisuuden ymmärtämistä. 

Organisaation ja toiminnan kuvaaminen systeeminä auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. 

Organisaation toiminta muodostuu toisiaan seuraavista sykleistä, jotka yhdessä 

muodostavat systeemin – järjestelmän ja prosessin. Suora syy-seuraus-yhteys korvautuu 

syklillä: syy-seuraus ja odottamaton seuraus, joka vaikuttaa taas palautteena syyhyn. Se 

käynnistää seuraavan lenkin. Systeemiajattelu korostaa asioiden keskinäistä riippuvuutta 

toisistaan. (Ståhle 1997,136)  Systeemiajattelun lisäksi Sengen oppivan organisaation 

osa-tekijät ovat: henkilökohtaisen osaamisen kasvattaminen, käsitteellisten mallien 

rakentaminen, yhteisesti jaettu visio organisaation tulevaisuudenkuvana ja tiimissä 

tapahtuva oppiminen (Virtanen & Wennberg 2005, 37). 

 

Viranen ja Wennberg näkevät Sengen oppivan organisaation osa-tekijät ”tapana luoda 

organisaation sisälle paikkoja, jossa ihmiset voivat oppia toisiltaan” ja toteavat että ” 

nimenomaan yhteisen vision konstruoiminen ja osaamisen jakaminen korreloivat 

voimakkaasti työyhteisön toimivuuden kanssa” (Virtanen &  Wennberg 2005, 37). 

  

Oppimista koskevat käsitykset ovat muuttuneet. Oppimista ei enää tarkastella tiedon 

siirtämisenä tai tiedon välittämisenä vaan pikemminkin tiedon rakentumisena. 

Oppimisympäristöä, sosiaalista vuorovaikutusta ja oppimisen yhteisöllisyyttä edustavat 

näkemykset ovat laajentaneet oppimisen tarkastelun näkökulmaa yksilön kognitiivisten 

toimintojen tarkastelusta yhteisöllisten oppimisprosessien tarkasteluun. (Huotari & Hurme 

& Valkonen 2005, 29)  

 

Työelämässä ollaan siirrytty toimintakeskeisestä merkityskeskeiseen työkulttuuriin, 

kulttuuriin, jossa mm. työn luonne on muuttunut. Työ tuottaa tuotanto- ja henkilöpalvelujen 

lisäksi entistä useammin myös asiantuntijapalveluita; työn tuloksen ei synny vain 

konkreettisia tuotteita tai suorituksia vaan esimerkiksi erikoistuneita ongelmanratkaisuja. 

Tällöin korostuu merkitysten muodostamiseen, jakamiseen ja hyväksymiseen liittyvä 

vuorovaikutus.  
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Asiantuntijuus ei ilmene asemassa vaan merkitysten luomisessa ja taitavassa 

ilmaisemisessa. (Huotari & Hurme & Valkonen 2005, 27) Kuten Huotari, Hurme ja 

Valkonen kirjoittavat  ” työ ei enää puhukaan puolestaan , vaan työntekijän on pystyttävä 

puhumaan puolestaan. Oppiminenkaan  ei ole enää työstä erillinen toiminto  vaan 

tuottavan toiminnon ydin ja työn uusi muoto” (emt.  28). 

 

Oppimisnäkemyksiä, joilla selitetään oppimista, voidaan ryhmitellä mm. sen mukaan, 

miten tieto ja tietäminen määritellään. Tällöin on tapana kuvata kahta vastakkaista 

paradigmaa – empirismiä ja konstruktivismia. Empirismi edustaa sellaista perinteistä 

näkemystä oppimisesta, jonka mukaan yksilön  tieto on kokemusperäistä. Esimerkiksi 

tietojen oppiminen etenee pienistä yksityiskohdista laajoihin kokonaisuuksiin ja oppiminen 

johtaa muutoksiin, joita voidaan havaita ulkoisesti. (Huotari & Hurme & Valkonen 2005, 

emt.) 

 

Konstruktivismi sitä vastoin korostaa, että oppiminen perustuu todellisiin tilanteisiin ja että 

se on aktiivista toimintaa. Konstruktiivisen oppimisnäkemyksen mukaan  oppija on 

itseohjautuva ja aktiivisesti kysymyksiä ja ongelmia ratkaiseva. (Huotari & Hurme & 

Valkonen 2005, 29)  

 

Mezirowin mukaan oppiminen on merkityksen antamista, mikä tarkoittaa kokemuksen 

ymmärtämistä ja tulkintaa. Kun myöhemmin käytämme tätä tulkintaa päätöksenteon ja 

toiminnan ohjenuorana, merkityksen antaminen muuttuu oppimiseksi. Oppiminen voidaan 

määritellä prosessiksi, jossa tietyn kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen tai sen 

tulkintaa tarkistetaan siten, että  uusi tulkinta ohjaa myöhempää ymmärtämistä, 

arvottamista ja toimintaa. Oppimisprosessin tuloksena syntyy tietoa ja osaamista. 

(Mezirow 1996, 25 - 26) 

 

Virtanen ja Wennberg korostavat organisaatiota erilaisista vuorovaikutusjärjestelmistä 

koostuvana monitulkintaisena systeeminä, jossa ihmiset toimivat ja luovat merkityksiä, 

havainnoivat ja oppivat. (Virtanen & Wennberg 2006, 36)  Virtasen ja Wennbergin mukaan  

oppivan organisaation teoria  kumoaa sen, ”mitä on totuttu ajattelemaan yksilökeskeisestä 

oppimisesta. Oppiminen tapahtuu ryhmissä, ihmisten kesken ja ihmisten vuorovaikutuksen 

tuloksena” (emt). 
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Yksilöiden oppiminen on kuitenkin välttämätön ehto sille, että organisaatio voi oppia, mutta 

kaikki organisaation jäsenten oppiminen ei ole vielä organisaation oppimista. Osaaminen 

kehittyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa – yksilön oppimisen avulla voidaan 

päästä kohti organisaation oppimista. Asiantuntemusta koskevissa tutkimuksissa 

korostetaankin sitä, että yksilöiden osaamiseen vaikuttaa merkittävästi koko työyhteisö. 

Osaamista voidaankin jopa pitää pikemminkin työyhteisön tai organisaation kuin 

yksittäisten työntekijöiden ominaisuutena. (Huotari & Hurme &Valkonen 2005, 29)  

 

Organisaation oppimisen kannalta on tärkeintä, että organisaatio kykenee oppimaan 

toiminnastaan palautteen avulla.(Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 92)   

Argyriksen ja Schönin tutkimukset organisatorisesta oppimisesta tarjoavat  lähtökohdan 

lähestyä organisaation oppimiskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Heidän luomansa mallin 

mukaan organisaatio voi oppia, jos se saavuttaa tavoitteensa. Tällöin suunniteltu ja 

toteutunut toiminta vastaavat toisiaan.  (Virtanen &  Wennberg 2005, 37) 

 

Organisaatio oppii kuitenkin myös silloin, kun asetetut tavoitteet ja saavutetut tuotokset 

eivät vastaa toisiaan. Tässä tapauksessa oppimisen edellytyksenä on, että organisaatio 

korjaa ne virheet, joiden vuoksi se ei kyennyt saavuttamaan tavoitteitaan. (Huotari & 

Hurme & Valkonen 2005, 30 – 31) Ensiksi mainittu oppiminen on luonteeltaan ns. 

sopeutuvaa oppimista eli yksikehäistä oppimista (single-loop-learning).  

 

Tällöin onnistunut lopputulos vahvistaa toiminnan oikeellisuuden eikä tarvetta toimintojen 

muuttamiseen ole. Jälkimmäinen oppiminen on organisaation oppimista sosiaalisen 

prosessin avulla. Sitä kutsutaan kaksi-kehäiseksi oppimiseksi (double-loop-learning). 

Tällöin tarkoitukset ja tulokset eivät vastaakaan toisiaan, on etsittävä epäonnistumiseen 

johtanut virhe. Oppiminen on yksikehäistä, jos virhe oikaistaan vain toimintoja muuttamalla 

eikä systeemin arvoja aseteta kyseenalaiseksi. 

 

Kaksikehäistä oppimista tapahtuu silloin, kun tarkoitusten ja tuotosten vastaamattomuus 

oikaistaan tutkimalla ja muuttamalla toimintoja määrääviä tekijöitä. Vasta sitten muutetaan 

varsinaisia toimia, joille kaksikehäisessä oppimisessa annetaan vain tekninen merkitys. 

Kaksikehäinen oppiminen  merkitsee aina vanhojen ajattelu- ja toimintamallien 

kyseenalaistamista ja niiden radikaalia kehittämistä. (Ruohotie 1998, 16) 
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Kaksoissilmukkainen oppiminen on strategisen suuntautumisen alku ja ilman sitä 

organisaatio ei osaa jäsentää nykyistä olemassaolonsa perustaa suhteessa nykyisiin 

toimintatapoihinsa – sanalla sanoen kyse on siitä, että organisaatio ei tiedä mitä se 

tavoittelee ja miten se suoriutuu.  (emt.) 

 

Toisaalta Poikela toteaa, että Argyriksen ja Schönin kuvaus yksi- ja kaksikehäisestä 

oppimisesta on enemmän teoria organisationaalisen oppimisen esteistä kuin organisaation 

oppimisesta. (Poikela 1999, 236). 

 

Ranki puolestaan puhuu rutiinioppimisesta ja uudistavasta oppimisesta (Ranki 1999,  32). 

Rutiinioppimisessa korjataan tai muutetaan toimintaa saadun palautteen perusteella. 

Uudistavassa tai reflektiivisessä oppimisessa  kyseenalaistetaan tai muutetaan myös 

toiminnan perusteena olevia arvoja tai ajattelumalleja. Organisaation kannalta uudistava 

oppiminen on erityisen arvokasta.  

 

Vakiintuneisiin toimintatapoihin perustuva kokemus on kuitenkin hallitseva ja tyypillinen 

inhimillisen kokemuksen muoto. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuva parantaminen ja 

korjausten tekeminen eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan uudistumista. Innovatiivinen ja 

uudistumiskykyinen  toiminta rakentuu kyseenalaistavalle oppimiselle. (Ranki emt.)  

 

Kyseenalaistavassa oppimisessa analysoidaan syitä, miksi virhe tehtiin eikä vain tyydytä 

korjaamaan sitä. Esimerkiksi päättyneen projektin osalta voidaan pohtia, olisiko asian tai 

ratkaisut voinut tehdä toisin, saataisiinko jollakin muulla tavalla parempi tulos tai 

toteutettiinko projekti parhaalla mahdollisella tavalla, mitä olisi pitänyt lähteä tekemään 

toisin ja toisilla lähtötiedoilla. Kun analyysi tehdään ryhmässä, niin yhteinen ymmärrys 

toiminnan kehittämisestä lisääntyy ja tulevien virheiden määrä vähenee. Samalla 

toiminnan laatu paranee, koska toimintaa analysoitaessa synnytetään samalla yhteistä 

tietoisuutta ja arvomaailmaa tulevan toiminnan perustaksi. Lisäksi se johtaa helposti myös 

kokonaan uuden tiedon etsimiseen ja sitä kautta oppimiseen. (Otala 1997, 146) 

 

Organisaation oppimisen ja tiedon luomisen syvyyteen viittaavat Ståhle ja Wilenius (Ståhle 

& Wilenius 2006, 113) puhuessaan organisaation systemaattisesta  ja jatkuvasta tiedon 

jalostuksesta. Tieto jalostetaan organisaation tietofoorumeilla tulkinnoiksi ja näihin 

tulkintoihin perustuvat johtopäätökset viedään käytäntöön ja ne ohjaavat organisaation 
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toimintaa. Tiedonjalostuksen näkökulmasta on olennaista, kuinka syvälle syihin ja 

seurauksiin käsittelyssä päästään. 

 

Syy- ja seuraussuhteiden pinnallinen käsittely ja johtopäätösten suoraviivaisuus voivat 

tuottaa nopeaa tehokkaalta näyttävää toimintaa, mutta saattavat tiedonjalostuksen 

kannalta olla arvoltaan melko mitättömiä. Ståhlen ja Wileniuksen mukaan tietofoorumeilla 

tietoa olisi opittava jalostamaan yhä syvenevällä tasolla. Tiedon jalostamisen tasoja Ståhle 

ja Wilenius erottavat kolme. Näillä tasoilla voidaan katsoa olevan yhteyksiä yksi-kehäiseen 

ja kaksi-kehäiseen oppimiseen sekä säilyttävään ja uudistavaan oppimiseen.  

 

Ståhlen ja Wileniuksen ensimmäinen tiedonjalostamisen taso kohdistuu välittömään 

asiakaspalautteeseen, tällöin johtopäätökset ovat yleensä korjaavia toimenpiteitä. Toisella 

tasolla keskitytään tarkastelemaan organisaation toimintaperiaatteita. Tällöin 

johtopäätökset saattavat johtaa siihen, että muutetaan esimerkiksi koko 

asiakaspalveluprosessia.  

 

Kolmannella tiedonjalostamisen tasolla kyseenalaistetaan organisaation toimintaa 

ohjaavat näkyvät tai piilevät arvot. Ståhlen ja Wileniuksen esittämän 

tiedonjalostusprosessin tavoitteena on organisaation uudistumiskyvyn lisääminen tiedon 

arvon lisäämisen avulla. Tiedonjalostuksen ensimmäisellä tasolla voidaan korjata 

yksittäisiä virhesuorituksia ja toisella tasolla vaikutetaan toistuviin prosesseihin. 

Kolmannella tasolla pystytään tiedostamaan arvoristiriitoja toiminnan takana ja samalla 

organisaatio pystyy hallitsemaan ja tuottamaan muutosta ja uusiutumista. (Ståhle & 

Wilenius 2006, 113) 

 

Poikela (1999) on eritellyt Sengen esittämää eroa organisaation adaptiiviseen ja 

generatiiviseen oppimiseen. Sengen oppivan organisaation rakentaminen alkaa 

adaptiivisen ja generatiivisen oppimisen muotojen erottelemisesta. Adaptaatio liittyy 

sopeutumiseen ja selviytymiseen, jollaiseksi oppiminen tavallisesti ymmärretään (vrt. 

Argyris & Schön). Poikelan mukaan johtamisessa se tarkoittaa asioiden viemistä tilaan, 

johon ihmiset sopeutuvat ja oppivat seurausten kautta.  
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Sengen generatiivinen  oppiminen tarkoittaa kehittämistä ja luovuutta pelkän selviytymisen 

ja sopeutuvuuden sijaan. Tällöin johtajien tehtävänä on tuottaa oppimista, joka tähtää 

ongelmien syiden poistamiseen eikä oireiden hoitamiseen. Samalla johtajien itsensä on 

opittava. (Poikela 1999, 255) 

 

Poikela korostaa oppivan organisaation tunnusomaisena piirteenä sitä, että uutta 

osaamista ei vain saavuteta, vaan se jää pysyväksi ja että organisaatio ei ole oppinut vain 

kerran, vaan se on oppinut oppimaan. Poikela korostaakin oppivan organisaation 

luomisessa kehittämisen merkitystä; kehittämisen tulee läpäistä organisaation ja 

oppimisen tasot. Poikela esittää kaksi tapaa, joilla oppivaan organisaation voi rakentaa. 

Ensimmäinen on ns. turistimallin –mukainen tapa, jolloin määritellään täsmälleen mitä 

halutaan, mihin ja miten mennään.  

 

Toinen tapa on ns. matkalaisen malli, jossa ei tiedetä tarkkaan mihin mennään 

päätepisteestä puhumattakaan; on vain valittava suunta ja lähdettävä. Ensimmäinen mallin 

noudattaminen luo ristiriidan käyttäytymisen ja uudelleen organisoitumisen välille, koska 

ihmiset tuntevat olevansa pakotettuja muutokseen. Toinen malli sen sijaan yhdistää 

organisoinnin ja käyttäytymisen, koska ajattelu, toiminta, reflektointi ja päätöksenteko 

integroituvat toisiinsa kollektiivisen oppimisen prosessissa. (Poikela 1999, 255)  

 

Poikelan esittämissä tavoissa rakentaa oppivaa organisaatiota kiteytyy mielestäni 

projektinohjauksenkin kaksi näkökulmaa – ääripäinä ns. kova projektinohjausmalli ja  ns. 

reflektiivinen projektinohjausmalli. Kehittämisprojektin ollessa kyseessä, projektin strategia 

muotoutuu monesti vasta projektin alettua, samalla kuin tavoitteet täsmentyvät ja tällöin 

ollaan lähempänä reflektiivistä projektionohjausmallia ja Poikelan esittämää ns. 

matkalaisen mallia - rakentaa oppivaa organisaatiota.  
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2.3. Tiedon merkitys organisaatiolle 

 

2.3.1. Mitä tieto on? 

 

Suomenkielessä käsitettä tieto käytetään hyvin vaihtelevassa merkityksessä. Tieto 

voidaan jakaa kuuteen eri tasoon riippuen tiedon merkityksestä yksilölle ja tämän 

toiminnalle: dataan, informaatioon, tietämykseen, älykkyyteen, viisauteen ja totuuteen. 

(Hovila & Okkonen 2006, 45) 

 

Data on numeroita, tekstiä ja kuvia tai niiden yhdistelmiä, siis raaka-ainetta, josta 

informaatio rakentuu. Informaatio on dataa, jolla on tulkittuna merkitystä tiedon käyttäjälle 

(Ruohonen &  Salmela 1999,  24).  

 

Informaatio muuttuu yksilön tietämykseksi, kun hän on käsitellyt ja tulkinnut sitä ja nivonut 

sen omiin tietorakenteisiinsa. Tietämys on tällöin tietoisuutta, joka on saavutettu 

oppimisen, kokemuksen ja ajattelun kautta. Tietämys voidaan ajatella kokemuksen 

mukanaan tuomana ymmärryksenä informaatiosta ja datasta. Siihen sisältyy harkinnan 

käyttäminen sekä kyky tehdä tulkintoja. Se on siis hyvin riippuvainen ihmisestä ja toisaalta 

ensimmäinen taso, jonka perusteella tapahtuu inhimillistä toimintaa ja jossa selviä eroja 

yksilöiden tavoissa voi syntyä. Usein puhuttaessa tiedosta tarkoitetaankin tietämystä 

(knowledge). Tietämys-sana korostaa tieto-sanaa enemmän tietämistä, muuttumista ja 

prosessimaisuutta. Informaatio ja data liittyvät paremmin tieto- ja viestintätekniikkaan 

(Hovila & Okkonen 2006, 46).  

 

Yleensä tieto määritellään joukoksi uskomuksia, joita yksilöllä on ilmiöiden välisistä 

kausaalisuhteista. Näillä tarkoitetaan syys- ja seuraussuhteita kuviteltavissa olevien 

tapahtumien tai toimintojen välillä. Organisatorinen tieto (organiszational knwoledge) 

merkitsee ryhmän jäsenten yhteisiä uskomuksia asioiden syy- ja seuraussuhteista. Tieto ei 

ole joukko absoluuttisia tosiasioita, vaan todennäköisyyteen perustuvia uskomuksia 

ihmisten mielissä. Organisaatiolla voi tämän lisäksi olla tietoa myös muissa muodoissa, 

joita useampi organisaation jäsen ymmärtää (esim. käsikirjat tai prosessikaaviot) 

(Lehtonen 2002, 72) 
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Tieto voi ilmetä kahdessa muodossa: hiljaisena (tacit) ja eksplisiittisenä tietona (explicit 

knowledge). Hiljainen tieto on henkilökohtaista tietämystä, tietotaitoa, jota on vaikea 

sanoin ilmaista. Se on mentaalisia malleja ja uskomuksia, jotka ohjaavat toimintaa. 

”Tiedämme enemmän kuin osaamme ilmaista”. (Nonaka & Takeuchi 1995, 59 – 61)  

 

Hiljainen tieto on henkilökohtaista ja se perustuu yksilön tekoihin, käsityksiin, kokemuksiin 

arvoihin, uskomuksiin ja tunteisiin. Se on tietoa, joka vaikuttaa ihmisessä koko ajan, vaikka 

sitä ei ole ilmaistu tai muotoiltu. Yksilön hiljainen tieto sisältää henkilökohtaisen ja 

persoonallisen tiedon lisäksi paljon kollektiivista hiljaista tietoa, joka siirtyy yksilölle 

jäljittelyn, samaistumisen ja tekemisen kautta. (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 36). 

Hiljaisesta tiedosta tulee organisaation omaisuutta vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 

sitä ei pystytä siirtämään teknologisia kanavia pitkin (Hovila & Okkonen 2006, 46 ).  

 

Organisaatiossa tulisi pyrkiä löytämään arvokas hiljainen tieto ja tuomaan se näkyville ja 

paremmin hyödynnettäväksi. Hiljaisella viitataan siihen, että kyseinen tieto ei nouse 

organisaatiossa helposti näkyviin, ja siihen että, tiedon haltija ei sitä välttämättä itsekään 

tunnista.  

 

Hiljaisen tiedon saaminen näkyville edellyttää monien asioiden toteutumista. Ensiksi 

jonkun, kuten esimiehen, on huomattava hiljainen tieto. Toiseksi tiedon haltijan pitäisi itse 

tunnistaa tieto sekä olla valmis tuomaan se esille ja jakamaan se muiden kanssa. 

Kolmanneksi tiedon haltijalla tulisi olla kykyä kommunikoida eli välittää hiljainen tietonsa 

muille. Organisaatiossa tulisi siis olla resursseja löytää ja kehittää uusia innovaatioita sekä 

parantaa toiminnan laatua hyödyntämällä yksilöiden olemassa olevaa hiljaista tietoa. 

(Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 36) 

 

Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, joka on julkilausuttua, näkyvää, 

siirrettävää, jaettavaa ja arvioitavaa. Eksplisiittinen tieto on muodollista tietoa, jota voi 

esittää sanoin ja numeroin. Se on siis tietoa, jota voi siirtää paperilla tai tiedostoissa. Vain 

pieni osa tiedosta on eksplisiittisessä muodossa, eksplisiittisessä muodossa oleva tieto 

muodostaa karkeasti arvioituna viisi prosenttia organisaation kilpailukyvystä. Loput 95 

prosenttia perustuu muihin tiedon muotoihin eli suurelta osin hiljaiseen tietoon. (Hovila & 

Okkonen 2006, 46).  
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Eksplisiittisen tiedon etuihin kuuluvat helppo kopioitavuus ja siirrettävyys ja sen 

kulumattomuus. Kulumattomuus tarkoittaa sitä, että tiedon käyttäminen ei kuluta sitä (vrt. 

esim. tuotantolaitteet). Tiedon dokumentoinnin avulla uusi tieto konkretisoituu 

organisaation hyväksi. Dokumentoitu tai muuten eksplisiittiseen muotoon saatettu tieto tai 

toimintatapa muodostaa viitekehyksen, jonka varassa toimintaa voidaan suunnata 

tavoitteiden mukaisesti. Dokumentoinnille, tai yleisimmin, tiedon yhdistämiselle, tyypillisiä 

piirteitä ovat systemaattisuus ja selkeyden etsiminen. (Lönngvist & Kujansivu & Antola 

2006, 46). 

 

On huomioitava, että kahden tietotyypin välille jää tietoa, jolla on samanaikaisesti sekä 

hiljaisen että eksplisiittisen tiedon ominaisuuksia (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 

36). Ståhle ja Wilenius mainitsevat kolmannen tiedon tyypin ns. geneerisen tieteellisen 

tiedon, joka on vapaasti saatavilla, mutta aukeaa vain niille, joilla on koulutuksen suomaa 

tiedon omaksumiskykyä (Ståhle ja Wilenius 2006, 88). 

 

Tieto, informaatio ja oppiminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Oxford English Dictionary 

määrittelee ”oppimisen” tiedon hankkimiseksi asioista tai taidosta opiskelun, kokemuksen 

tai tutkimisen kautta. Aaltonen ja Mutanen (2001, 96-98) pohtivat sitä, miten tieto, 

informaatio ja oppiminen vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, tekoihin ja 

päätöksentekoon ja miten nämä tekijät ovat yhteydessä toisiinsa.  

 

Informaatiota tulvii organisaatioihin monista eri lähteistä. Organisaatiossa tietoa arvioidaan 

se mukaan, mihin se perustuu: kulttuuriin, normeihin, toimintaympäristöön ja kognitiivisiin 

viitekehyksiin (esim. organisaation strategia). Aaltosen ja Mutasen mukaan tätä arviointia 

voi kutsua oppimiseksi. Heidän mukaansa on hyvä miettiä, miten jo olemassa olevat 

ajatusmallit, jotka ovat ainakin osittain tallennettuna organisaation toimintamalleihin, 

ohjaavat tiedon keruuta ja sen arviointia. (Aaltonen & Mutanen 2001, 96-98 

 

Oppiminen johtaa tietoon, joka voi olla hiljaisena tietona tallennettuna ihmisten mieliin ja 

tekoihin tai artikuloituna tietona esillä kommunikaatiossa ja dokumenteissa. Tieto tukee ja 

valmistaa ihmisiä päätöksentekoon, toimintaan ja antaa pohjan käyttäytymiselle. Viimeinen 

vaihe (kuvio 2) on palaute päätöksestä, teoista ja käyttäytymisestä, joka luo pohjaa uudelle 

oppimiselle.
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Kuvio 2. Tiedon, informaation ja oppimisen suhde ihmisten käyttäytymiseen, tekoihin ja 

päätöksentekoon (Aaltonen & Mutanen 2005, 97) 

 

Kuviossa 2 on esitetty Rowleyn (Aaltonen & Mutanen 2005, 97) malli tiedon, informaation 

ja oppimisen suhteesta. Rowley uskoo, että mikäli organisaatiot pystyvät 

käsitteellistämään ja tiedostamaan nämä suhteet, ne pystyvät myös tietoisesti 

vaikuttamaan niiden syntyyn ja muodostumiseen. Silloin ne voivat vaikuttaa myös 

käyttäytymiseen, tekoihin ja päätöksentekoon. 

 

Vartiainen, Ruuska ja  Kasvi (2003, 17) määrittelevät tiedon ja osaamisen ”saman lantin 

kahdeksi puoleksi”. Tieto on osaamisen sisältö, joka muodostuu oppimisen kautta. Ilman 

tietopohjaa ei hyvän suorituksen synnyttävää osaamista voi olla. 

 

Myös aiemmin mainittu tietofoorumin käsite (Ståhle & Wilenius 2006, 107) yhdistää tiedon 

ja organisaation uudistumisen ja oppimisen. Ståhlen ja Wileniuksen mukaan ”tieto sinänsä 

ei johda mihinkään, jos sitä ei käsitellä ja tulkita” (emt., 106). Tiedon käsittely ja 

prosessointi on mahdollista organisaation tietofoorumeilla.  

 

Tietofoorumi on perusyksikkö tai sosiaalinen moduuli, jolle tulisi antaa aikaa projekteissa, 

prosesseissa, matriisin leikkauskohdissa, johtoryhmissä, tulosyksiköissä ja tiimeissä. 

Tietofoorumien tavoite on sekä luoda tulkintoja että tehdä johtopäätöksiä.  

 

Ståhlen ja Wileniuksen mukaan tiedon tehokas jalostaminen on sosiaalinen prosessi, joka 

perustuu aikaa vievään sosiaaliseen kommunikaatioon. Organisaatio ei voi jättää tätä 

prosessia sattuman varaan, vaan organisaation on suunniteltava sosiaalinen arkkitehtuuri 

ja varmistettava siihen liittyvä osaaminen.  
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Tätä varten organisaatio tarvitsee toimintaympäristöstään tietoa asiakkailta (mm. heikot 

signaalit), menneisyydestä eli siitä mitä on tehty ja miten (faktapitoista, numeerista, 

verbaalista ja visuaalisessa muodossa olevaa tiedon keräämistä ja prosessointia 

korkeatasoisen teknologian ja inhimillisen osaamisen avulla), ihmisten kokemuksista 

(asiakkaiden ja työntekijöiden hiljainen tieto vuorovaikutuksen avulla) ja tietoa 

tulevaisuudesta (heikkoihin signaaleihin perustuva potentiaalinen tieto). Tämä 

organisaation keräämä tieto käsitellään ja tulkitaan tietofoorumeilla ja niillä syntyneet 

johtopäätökset viedään käytäntöön. (Ståhle & Wilenius 2006,107). 

 

Ståhle ja Wilenius painottavat sitä, että pelkkä tiedon kerääminen ja jakaminen ei tuota 

lisäarvoa organisaatiolle, tarvitaan tiedon jalostusta lisäarvon tuottamiseksi. He 

painottavat. että tiedon prosessointi on kollektiivinen tapahtuma, joka edellyttää 

organisointia toimiakseen tehokkaasti.  

 

Ståhle ja Wilenius huomauttavatkin, että tavallista onkin, että työntekijöillä on tavalla tai 

toisella pääsy heidän työtään koskeviin tietoihin, mutta niistä kommunikointi ja tulkintojen 

tekeminen yhdessä toisten kanssa on jätetty sattuman varaan. He huomauttavat, että 

tiedonjalostusta tukeva sosiaalinen arkkitehtuuri puuttuu tämän päivän organisaatioista. 

He toteavat että ” samalla intensiteetillä, jolla tiedonhallintaa tukevia teknologisia 

ohjelmistoja kehitetään, pitäisi myös keskittyä suunnittelemaan sosiaalisia rakenteita ja 

prosesseja, joiden avulla tietoa kyetään tehokkaasti jalostamaan”  (Ståhle  & Wilenius 

2006, 108). 

 

 

2.3.2.Uuden tiedon luominen 

 

Organisaation tiedon luonteen ymmärtämiseen on olemassa kaksi pääsuuntausta sen 

mukaan, nähdäänkö tieto objektina vai toimintana eli tietämisenä. Ensimmäisen 

näkökulman mukaan organisaation tietoa tarkastellaan sen omistuksessa olevana 

resurssina. Tieto voidaan nähdä siis jonain, mitä organisaatio pitää ollessaan, kuten 

aineeton pääoma, tai toisaalta jonain, mitä organisaatio tuottaa ja sen jälkeen omistaa, 

kuten uudet ideat, innovaatiot ja oppiminen.  
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Toinen näkökulma tarkastelee tietoa dynaamisena prosessina, kuten tiedon jakamisena, 

siirtämisenä ja luomisena. Prosessilla tarkoitetaan usein siis toimintaa, jolla organisaatio 

tuottaa sen tietopääoman avulla uutta tietoa. (Maula  & Peltoniemi 2005, 21) 

 

Molemmat lähestymistavat ovat tärkeitä. Tietoa tarkasteltaessa objektina huomio kiinnittyy 

toiminnan tuottavuuden lisäämiseen rakentamalla tietokantoja (esim. parhaista 

käytännöistä). Kun tieto ymmärretään prosessina, tietämisenä (knowing) kiinnitetään 

huomiota kompetensseihin ja taitoihin. Tätä näkökulmaa edustavat esim. 

käyttäytymistieteet ja liiketaloustieteet.(Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006,121)   

 

Huotari, Hurme ja Valkonen (2005, 49) kiinnittävät huomiota siihen, että kun tieto 

ymmärretään objektiksi, se määritellään luonteeltaan eksplisiittiseksi. Sen sijaan silloin, 

kun tieto käsitetään dynaamiseksi prosessiksi, hyväksytään käsitys, että tieto on 

luonteeltaan sosiaalista. Tämän näkemys korostaa hiljaisen tiedon merkitystä. (Huotari & 

Hurme  & Valkonen 2005, 49) 

 

Maula  (2000, 159 - 160) kuvaa organisaation uudistumista kahden suuren tietovirran 

avulla. Maulan luoman mallin mukaan organisaation säilyttäminen tapahtuu sisäisen 

tietovirran avulla, jota hän nimittää organisaation muistiksi (organizational memory). 

Organisaation muistilla ylläpidetään organisaation päivittäistä toimintaa hyödyntämällä 

organisaatiossa olevaa tietoa ja aikaisempia kokemuksia. Tämän toiminnan avulla 

puolestaan tuetaan organisaatiossa olevaa uutta tietoa ja aikaisempia kokemuksia.  

 

Tieto voi olla varastoituneena organisaation sisäisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin, 

organisaation osaamiseen ja sen yksilöiden asiantuntijuuteen. Lisäksi tieto voi olla 

eksplisiittisessä muodossa tietokannoissa. Uuden tiedon ja osaamisen hankkimista Maula 

nimittää organisaatioin aisteiksi (organizational senses). Tämä tietovirta mahdollistaa 

vuorovaikutteisen avoimuuden organisaation ja sen ympäristön välillä. Aistien avulla 

organisaatio luo ja kerää uusia kokemuksia ja tietoa. Altistumalla ympäristöstään tuleviin 

herätteisiin, organisaatio pystyy paremmin sopeutumaan ympäristöönsä sekä kehittämään 

uudistumisprosessejaan, Organisaation muuttumisen ja muutoksen ohjaamisen kannalta 

on tärkeää kehittää kumpaakin tietovirtaa sekä myös kytkeä ne yhteen. (Maula 2000, emt.) 
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Ståhlella ja Wileniuksella esiintyy organisaation transaktiivisen muistin käsite organisaation 

dynaamisen toimintalogiikan yhteydessä. Heidän mukaansa organisaation sosiaalisten 

yhteisöjen jäsenillä on enemmän ja tarkempaa tietoa kuin yhdelläkään sen jäsenellä on 

yksin. Ståhlen ja Wileniuksen transaktiivisen muistin käsite liittyy kollektiiviseen mieleen tai 

hajautettuun älykkyyteen. Dynaamisissa organisaatioissa tilanteet ovat vaihtelevia, 

monimutkaisia ja ennakoimattomia, niiden joustava hallinta edellyttää organisaation 

jäseniltä itseohjautuvaa toimintaa, jossa osanottajat luovat yhteyksiä ja sopeuttavat 

toimintaansa koko ajan tilanteen vaatimalla tavalla. Ståhlen ja Wileniuksen mukaan 

tällainen itseorganisoitumiseen perustuva kollektiivinen mieli vaatii kuitenkin jatkuvaa 

oppimista ja harjoittelua, sillä se edellyttää monimutkaista tarkkaavaisuusjärjestelmää ja 

osanottajien keskinäistä luottamusta. (Ståhle ja Wilenius 2006,  120) 

 

Transaktiivisen muistin avulla organisaation jäsenet tietävät, kuka osaa ja muistaa mitäkin, 

ja siten he voivat hakea tukea toisiltaan ja delegoida tehtäviä oikeille henkilöille. Samalla 

tieto, osaaminen ja kyky ratkaista yllättäviä ongelmia leviävät koko yhteisössä. Ongelmaksi 

muodostuu jos henkilöt vaihtuvat koko ajan, kuten työelämässä nykyään helposti tapahtuu, 

tällöin ei yhteisön muisti pääse kehittymään. (Ståhle ja Wilenius 2006, 121- 122) 

 

Edellä mainittu tietovirran käsite on tärkeä käsite pyrittäessä ymmärtämään (erityisesti 

tietointensiivisten) organisaatioiden tapaa toimia.  Niiden kannalta on erityisen tarpeellista, 

että tieto liikkuu organisaation sisällä tehokkaasti. Kun tieto nähdään prosessina, 

organisaatiossa on tiedon luonti- ja jakamisprosesseja.  

 

Tiedon luonnista ja tietovirroista voidaan esittää Nonakan ja Takeuchin lähestymistapa. 

Heidän esittämässään SECI-mallissa tieto virtaa ja muokkautuu neljässä erilaisessa 

prosessissa, jotka tunnetaan sosialisaationa, ulkoistamisena, yhdistämisenä- ja 

sisäistämisenä. Nämä tiedon lajit toimivat vuorovaikutuksessa keskenään eli konversiossa. 

Se on sosiaalinen ihmisten välinen tapahtuma, ei niinkään yksilön sisäinen.  (Ruohotie 

2000, 53 – 54) 

 

Nonaka ja Takeuchi määrittelevät tiedon perustelluksi todeksi uskomukseksi ja 

informaation viestien virraksi, jota vastaanottaja käyttää luodessaan uutta tietoa. 

Suuri osa tiedostamme on  kokemuksellista - tulosta yrityksistämme tulla toimeen 

ympäröivän maailman kanssa. (Jalava &Virtanen 1998, 37)  
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Japanilaisten professorien Nonakan ja Takeuchin muotoilema ajatuskehikko toimii hyvin 

mallina uuden tiedon luomisessa ja osaamisen kehittymisessä (kuvio 3). 

 

Nonaka ja Takeuchi (1995) hahmottelevat tiedon luomisen prosessin: 

 

1. Äänettömästä tiedosta äänettömäksi tiedoksi: Sosialisaatio. 

 

Sosialisaatio on kokemusten jakamisen prosessi. Yksilö voi saada äänetöntä tietoa 

suoraan toisilta. Kokemus on avain äänettömän tiedon omaksumiseen. Ilman 

jonkinlaista yhteistä kokemusta on hyvin vaikea tunnistaa ja ottaa haltuun toisen 

ihmisen ajatteluprosessia. Sanotaan että sosialisaatiota eli tiedon yhteisöllistä 

jakamista esiintyy yhteisissä palavereissa ja tapaamisissa, jotka ovat yleensä 

enemmän epämuodollisia kuin muodollisia. Sosialisaatiossa tietoa, kokemuksia ja 

tuntemuksia jaetaan, jolloin syntyy uutta hiljaista tietoa (käsityksiä, asenteita ym.) 

 

2. Äänettömästä tiedosta havaittavaksi tiedoksi: Artikulaatio, ulkoistaminen. 
 

Ulkoistaminen on prosessi, jossa artikuloidaan ja sanallistetaan äänetön tieto 

täsmällisin käsittein. Vertauskuvien, analogioiden, hypoteesien tai mallien avulla 

äänetön tieto ilmaistaan täsmällisesti. Kun yritämme käsitteellistää mielikuvaa, 

ilmaisemme se olemuksen ensi sijassa kielen avulla – kirjoittaminen on yritys muuntaa 

äänetön tieto artikuloitavaan muotoon. Artikulaatio on keskeinen tiedon luomisen 

periaate. Äänetöntä tietoa käytetään raaka-aineena uuden, täsmällisen tiedon 

luomisessa.  

 

Vertauskuvat luovat erikoistuneille eri alojen edustajille yhteisen tason tai maailman 

jossa he voivat kertoa toisilleen sellaista, joka ei muuten ole kerrottavissa muille kuin 

saman samankaltaisen taustan omaaville kollegoille.  

 

Tosin ilmaisut ovat usein tarkoitustaan vastaamattomia, epäjohdonmukaisia ja 

riittämättömiä. Tällaiset kuilut mielikuvan ja ilmaisun välillä kuitenkin edistävät 

reflektiota ja vuorovaikutusta ihmisten välillä.  
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Sanallistaminen on keskeinen tiedon luomisen periaate, koska silloin luodaan uutta ja 

täsmällistä tietoa käyttäen äänetöntä tietoa raaka-aineena. Koska äänetön tieto on 

vaikeasti, jos lainkaan ilmaistavissa, metaforat eli vertauskuvat auttavat havaitsemaan 

tai intuitiivisesti ymmärtämään sitä.  

 

Metaforat ovat kommunikaation keino, joka sovittelee merkitysten eroja silloin kun 

asioita on vaikea ilmaista kaikille tutulla ja ymmärrettävällä tavalla sanallisesti. 

Ulkoistaminen voi tapahtua erilaisissa tavoitteellisissa (muodollisissa) palavereissa, 

esimerkiksi kehitys-, ideointi- tai suunnittelupalavereissa (Kesti 2005, 55). 

 

3. Havaittavasta tiedosta havaittavaksi tiedoksi: Kombinaatio. 

 

Kombinaatio tarkoittaa erilaisten täsmällisten tietojen yhdistämistä. Joko formaalisti 

kuten kun ihmiset vaihtavat tietoa kirjallisten dokumenttien välityksellä, kokouksissa ja 

puhelinkeskusteluissa. Olemassa olevaa tietoa lajitellaan, lisäillään, yhdistellään ja 

luokitellaan, mikä saattaa johtaa uuden tiedon muodostumiseen. 

 

Mutta myös esim. moniammatillisissa työryhmissä silloin kun, sen jäsenet tuovat 

ryhmään ilmaistavissa olevaa tietoa käsiteltävästä asiasta. Prosessin kuluessa näistä 

tiedon  palasista muodostuu synteesi, joka on tarkempi tai laajempi kuin mihin ryhmän 

jäsenet olisivat yksin päässeet. Prosessissa luodaan uusi kokonaiskuva, jota 

kenelläkään ei ennen tietojen yhdistämistä ollut. Hiljaisen tiedon mallintaminen voi 

tapahtua esimerkiksi ohjeiden, sääntöjen, kuvioiden tai kaavioiden avulla, jolloin sitä 

voidaan jakaa organisaation jäsenille. 

 

4. Havaittavasta tiedosta äänettömäksi tiedoksi: Sisäistäminen.  

 
Sisäistäminen on sukua tekemällä oppimiselle. Kun käsitteelliset asiat sisäistetään 

kokemuksen avulla yksilön äänettömän tiedon tietokantaan, ne muodostavat 

käytännöllisen osaamisen voimavaran. Jotta täsmällinen tieto voi muuttua 

äänettömäksi, on eduksi, että se on mahdollisimman selvästi verbalisoitu tai ilmaistu 

dokumenteissa, käsikirjoissa tai suullisissa tarinoissa. Dokumentointi auttaa ihmisiä 

sisäistämään koetun ja rikastamaan äänetöntä tietoa.  
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Dokumentointi auttaa myös siirtämään tietoa toiselle ja välittämään epäsuorasti toisen 

kokemuksia. Sisäistämisvaiheessa opittu asia näkyy käytännön toiminnassa ja siitä on 

tullut organisaation osaamispääomaa (aineetonta pääomaa). Näin siirrytään taas 

sosialisaatiovaiheeseen, jossa näitä aavistuksia ja käsityksiä jaetaan ryhmän sisällä ja 

esimiehille (alhaalta ylös). Näin toiminta kehittyy ja organisaatio oppii. (Kesti 2005, 56) 

Kuten Kestikin viittaa, organisationaalisen  tiedonmuodostuksen prosessissa 

sisäistäminen on vaihe, joka perinteisesti on ymmärretty oppimisena. (Poikela 1999, 

258)
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Kuvio 3. Organisaation hiljaisen tiedon kehittämisen spiraali (Nonaka & 

Takeuchi 1995) 
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Nämä neljä tiedon luomisen tapaa muodostavat keskenään jatkumon tai syklin. Aluksi 

sosialisaatio alkaa tekemään vuorovaikutukselle tilaa. Vuorovaikutus on keino jakaa 

osallistujien kokemuksia ja mentaalisia malleja. Ulkoistamisen taas laukaisee 

merkityksellinen dialogi tai kollektiivinen reflektio, jossa metaforien tai analogioiden käyttö 

auttaa osallistujaa artikuloimaan piilevää äänetöntä tietoa, jota muuten olisi vaikea 

ilmaista. Kolmanneksi yhdistämisen laukaisee luodun uuden täsmällisen tiedon ja 

organisaatiossa ennestään olevan tiedon ”verkottuminen”, joka voi kiteytyä uutena 

tuotteena, palveluna tai työtapana. Lopuksi tekeminen ja tekemällä oppiminen laukaisevat 

sisäistämisen 

 

Organisaation oppiminen ja uuden tiedon luominen liittyvät yhteen; tavoitteena on saada 

vuorovaikutusta näiden kahden tietomuodon (tacit ja explicit) välille ja luoda hiljaisesta 

tiedosta näkyvää ja päinvastoin. (Niemi 2004, 79)  Sekä yksi- ja kaksisilmukkainen oppi- 

mismalli että Nonakan ja Takeuchin  tiedon muodostumisen malli ja niiden tuloksena 

syntyvät tiedon lajit, korostavat jatkuvaa oppimista, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta  niin 

organisaation jäsenten kuin rakenteiden, tekijöinä joista tiedonluonti ja oppiminen 

organisaatiossa tapahtuu.  (Niemi 2004, 79) 

 

Onnistunut yhteistoiminta ja tiedonkulku organisaation eri tasoilla ja niiden välillä ovat 

oppimisen tärkeimpiä edellytyksiä. Jatkuvan dialogin käyminen organisaation useille 

foorumeilla toimii hyvänä kehitystyön alustana. (Niemi 2004, 80) Nonaka ja Takeuchi ovat 

tehneet eron organisaation yhteisen ja yksilön yksityisen tiedon välillä. Tiedon 

kehittäminen, välittäminen organisaatiolta yksilölle ja takaisin on heidän mukaansa 

spiraalimainen prosessi, joka alkaa yksilöllisestä tiedosta ja myös päättyy siihen vain 

alkaakseen uudelleen alusta. Välivaiheena on yhteinen tiedon käsittely ja levittäminen 

vuorovaikutuksen ja keskustelun avulla. (Vartiainen & Kasvi 2000, 47) 

 

Organisaatiossa tulisi edistää tapoja ja taitoja, jotka helpottavat dialogin käymistä ja 

edelleen yhteisten tulkintojen muodostamista asioista. Vuorovaikutusta tapahtuu varmasti 

jatkuvasti epämuodollisissa yhteyksissä, mutta organisaatiossa olisi myös kehitettävä 

yhteisesti sovittuja toimintamalleja, jotka edistävät organisaation oppimista ja uuden tiedon 

tuottamista. (Niemi, emt.) 
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2.3.3. Organisaation tietämyksen hallinta  

 

Johtamisen kysymykset liittyvät myös tiedon ja tietämyksen hallintaan. Johtaminen on eräs 

organisaation funktio. Honkanen (2006, 185) käyttää kahta käsitettä kuvaamaan 

johtamista: management ja leadership. Näiden käsitteiden avulla voi yksinkertaistaa sitä, 

mistä johtamisessa on kysymys. Honkasen mukaan johtamisessa on kysymys kahdesta 

tärkeästä tehtävästä: 

- miten asettaa tavoitteet ja organisoida tehtävät? 

- miten saada ihmiset suorittamaan tehtävät? (Honkanen, emt.) 

 

Honkanen määrittelee ensimmäiseen kysymykseen liittyvät asiat käsitteen management 

taakse ja toiseen kysymykseen liittyvät asiat käsitteen leadership taakse. Honkanen näkee 

johtamisessa jaon rakenne- ja prosessiajatteluun. Honkasen mukaan rakenneajattelussa 

on paljon managementin piirteitä. Siinä vastataan kysymykseen ” mitä on kehitettävä ja 

mitä pitää muuttaa, jotta tavoitteisiin päästään?”. Leadership on lähempänä 

prosessiajattelua, jossa kysytään ” Miten ihmiset saadaan sitoutumaan tavoitteisiin, 

toteuttamaan tavoitteita?” (Honkanen 2006, 187) 

 

Huotari, Hurme ja Valkonen (2005, 28) tuovat esille organisaatioiden toimintaympäristöjen 

muuttumisen johdosta kasvavan tarpeen johtaa organisaation muutosta, kehittymistä ja 

uudistumista transformatiivisen johtamisen avulla. Transformatiiviselle johtamiselle on 

tyypillistä inspiroivien visioiden luominen, työntekijöiden motivointi tiedon jakamiseen ja 

uuden tiedon luomiseen. Huotarin, Hurmeen ja Valkosen mukaan tämä kehitys kytkee 

johtamisen vahvasti sekä yksilön että koko organisaation oppimiseen. 

 

Organisaation johtamisessa tietämyksen ja osaamisen hallinnan (knowledege 

management) aikakausi alkoi 1990-luvulla. (Huotari, Hurme ja Valkonen 2005, 49) Termin 

”knowledge management” suomenkielisenä vastineena on käytetty tietämyksen hallintaa, 

tietämyshallintaa, osaamisen johtamista, tietojohtamista. Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, 

miten termi määritellään, vaan itse asia. Kun puhutaan  ”knowledge managementistä”, 

ollaan tekemisissä tiedon hallinnan, viestinnän, oppimisen, tietotekniikan, verkostoitumisen 

jne. kanssa. (Suurla 2001, 25)  
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Hope & Hopen (1998, 33) teoksessa pohditaan mielenkiintoisella tavalla tietämyksen 

hallinnan ja tietojohtamisen käsitteitä. Kirjassa esitetään tulkinta, jonka mukaan 

tiedonjohtamisen käsitettä käytetään kun painotetaan leadership-kytkentää (ihmisten 

johtamista) ja termiä tietämyksen hallinta käsitettä käytetään kun painotetaan 

management-kytkentää (toiminnan  johtamista ja hallintaa).  

 

Melkein vastakkainen tulkinta tai näkökulma löytyy Davenport ja Marchandilta, jotka 

korostavat (Hannula & Kukko & Okkonen 2003, 55) tietämyksen hallinnassa tietämyksen 

ja informaation eroa. Heidän mukaansa tietämyksen hallinnassa on kyse pikemminkin 

ihmisten johtamisesta, eikä pelkästään informaation tai tieto- ja viestintäteknologian 

hallinnasta. Tietämyksen hallinnan tavoitteena on siten myös edistää tiedon luontia ja 

johtaa sitä, miten ihmiset jakavat ja soveltavat tietoa (emt.) Täten heidän mukaan 

tietämyksen johtamisessa painottuu leadership-näkökulma. 

 

Edellä mainitun voisi tulkita kritiikiksi sellaiselle tietämyksen hallinnalle, joka keskittyy 

yksinomaan tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen, unohtaen tiedon ”sosiaalisen” 

luonteen. Tietämyksen hallinnassa tarvitaan myös tiedonjohtamista. 

 

Suurla (2001, 26) määrittelee tietämyksen hallinnan seuraavasti .” Tietämyksen hallinta on 

oivaltavaa oppimista, jossa on kysymys haluttuun tulevaisuudennäkemykseen 

perustuvasta tiedon, taidon ja viestinnän viisaasta huolenpidosta ja kehittämisestä”. Suurla 

jatkaa, että ” tietämyksen hallinta perustuu yhdessä määriteltyihin arvoihin ja se edellyttää 

uutta luovaa ja vastuullista johtamista” (Suurla, emt.) 

 

Suurlan mukaan tietämyksen hallinta on sateenvarjokäsite, jonka alle voidaan koota suuri 

joukko organisaatiotieteiden, tietojenkäsittelytieteiden ja tietojärjestelmätieteen 

tutkimusongelmia ja avainkäsitteitä (kuvio 4). Suurla toteaa, että tietämyksen hallinnassa 

on kyse tiedon jakamista edistävien ajattelumallien, käytäntöjen ja sitä tukevien 

järjestelmien kehittämisestä. Tiedon jakaminen on puolestaan edellytys uuden tiedon 

luomiselle ja organisaation oppimiselle. (Suurla 2001, 27) 
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Kuvio 4. Tietämyksen hallintaan liittyvää käsiterunsautta (Suurla 2001, 26). 

 

Tietämyksen ja osaamisen hallinta liittyvät läheisesti yhteen, vaikkakin Stenberg (2005, 

41) toteaa, että tieto ja tietämys on erotettu niiden hyödyntämisprosessista.  Hubert 

(Stenberg, emt.) toteaa, että sekä osaamisen että tietämyksen hallinnan prosesseissa 

keskeisessä asemassa ovat yksilöt ja heidän johtamisensa; organisaation tietämys ja 

osaaminen rakentuvat lähinnä yksilöiden kautta. Tietämykseksi luokitellaan sisäistetty 

tieto, jolla on merkitystä yksilölle. Osaaminen taas muodostuu kyvyistä ja valmiuksista 

soveltaa tietämystä käytännön ongelmaan (Niiniluoto 1997, 48 – 54).  

 

Osaamisen hallinta liittyy organisaation ydinosaamisiin ja niiden täyttämiseen 

yksilötasoisten osaamisten avulla. Sydänmaanlakan mukaan osaamisen hallinta on  

johtamisprosessi, joka saa alkunsa organisaation visiosta, strategiasta ja tavoitteista, 

päättyen organisaation eri tasoilla konkretisoitaviksi osaamisalueiksi ja osaamisiksi. 

(Sydänmaanlakka 2000, 127). 

 

Vartiainen, Ruuska ja  Kasvi (2003, 17) määrittelevät tiedon ja osaamisen ”saman lantin 

kahdeksi puoleksi”. Tieto on osaamisen sisältö, joka muodostuu oppimisen kautta. Ilman 

tietopohjaa ei hyvän suorituksen synnyttävää osaamista voi olla.  
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Sekä osaamisen että tietämyksen prosesseissa keskeisessä asemassa ovat yksilöt ja 

heidän johtamisensa. Käytännön tasolla osaamisen ja tietämyksen hallinta menevät 

osittain päällekkäin. Kuitenkin voidaan päätellä, että osaamisen hallintaan liittyvät toimet 

keskittyvät enemmän yksilötasolle ja tietämyksen hallinnan toimet ryhmä- ja 

organisaatiotasolle. 

 

Tietämyksen hallinnan prosessit käsittävät sekä IT-infrastruktuurin että organisationaalisen 

infrastruktuurin, joka käsittää mm. organisaatiokulttuurin ja organisaation sisäiset säännöt. 

Tietämyksen hallinnan tavoitteena on organisaation suorituksen maksimoiminen, joka 

saavutetaan tiedon luomisen, jakamisen ja lisäämisen avulla. Tietämyksen hallinnan 

tärkein haaste on Tuomen mukaan luoda sellaisia organisaatiorakenteita ja prosesseja, 

jotka lisäävät organisaation tietämystä (Tuomi 1999, 28). 

 

Tietämyksen hallintaa voi tarkastella kahdesta erilaisesta näkökulmasta, riippuen siitä 

miten tieto näissä näkökulmissa nähdään. Jos tieto nähdään staattisesti objektina, 

tietämyksen hallinnassa painotetaan tietokantojen rakentamista, asiakasnäkökulmaa ja 

tiedon varastointia. Jos tieto nähdään prosessina, tietämyksen hallinta korostaa 

kompetensseja ja pätevyyksiä. Jälkimmäisessä näkökulmassa tavoitteena on prosessin 

ylläpitäminen ja hallinta sekä tavoitteena  on tiedon hyödyntäminen toimintana, 

dynaamisena osaamisen prosessina. (emt. 121) 

 

Ståhle ja Wilenius korostavat organisaation osaamista, vaikutussuhteita ja informaation 

virtausta organisaation systeemisenä perustana. Kaikki kolme tekijää ovat tiiviissä 

riippuvuussuhteessa keskenään. Ilman suhteita tieto ei voi virrata, ilman riittävää 

osaamisen tasoa tiedon virtaamisesta ei ole hyötyä, eikä ilman tiedon virtaamista 

paraskaan osaaminen toimi yrityksen kasvun strategisena reservinä. (emt.) 

 

Ståhle ja Wilenius (2006,17) korostavat näiden kolmen elementin roolia organisaation  

tietopääoman muodostajana (huom. Ståhlella ja Wileniuksella organisaation tietopääoman 

käsite on yhteneväinen aineettoman pääoman käsitteelle). Mitä enemmän tieto virtaa 

ihmisten välillä, sitä enemmän yksilöiden osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi. 

Samalla organisaation tietopääoma kasvaa. 
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Ståhle ja Grönroos (1999, 81) kuvaavat organisaation tiedonhallintaa seuraavasti: sen 

avulla pyritään ohjaamaan ja hallitsemaan organisaation inhimillistä  ja aineetonta 

pääomaa. Tietämyksen hallinnassa on kyse organisaation strategisesta johtamisesta. 

Tietojohtaminen kytkeytyy myös oppivan organisaation käsitteeseen. Koska organisaation 

oppiminen on sen jäsentensä oppimisen tulos, tietojohtamisella pyritään sen jäsenten 

tiedon ja tietämyksen tavoitteelliseen hyödyntämiseen suorituskyvyn ja strategisen 

osaamisen lisäämiseksi sekä uuden tiedon luomiseksi ja innovoimiseksi.  Tämä vaatii 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta organisaation sisällä ja organisaation ulkoisten 

sidosryhmien kanssa. Tämä taasen edellyttää viestintää tiedon ja tietämyksen 

jakamiseksi. (Ståhle  & Grönroos, emt) 

 

Lönngvist, Kujansivu ja Antola (2006, 120) korostavat tietämyksen hallintaa osana 

aineettoman pääoman johtamista. Heidän mukaansa tietämyksen hallinnalla tarkoitetaan 

organisaation sisällä ja sen saatavilla olevan tiedon ja informaation tunnistamiseen, 

hankkimiseen, luomiseen, välittämiseen ja käyttöön liittyvien toimintojen hallintaa ja 

johtamista. He korostavat, että tietämyksen hallinnan keskipisteenä on ihminen, ei tieto- ja 

viestintäteknologia. Tietämyksen hallinnan tavoitteena on ihmisillä olevan osaamisen 

hallinta uuden tiedon luomiseksi ja innovoinnin edistämiseksi. Käytännön sovellusten 

kannalta kuitenkin tieto-  ja viestintäteknologialla on merkittävä rooli (esim. tietokannat, 

internet-sivustot, videoneuvottelu, tiedonlouhinta jne.) 

 

Avoimessa, spontaanissa ohjausjärjestelmässä tiedonvaihtoa ei kontrolloida. Mitä 

enemmän yhteistyötä esiintyy ja mitä tiiviimpi  suhdeverkko on, sitä enemmän tietoa 

vaihdetaan ja sitä suurempi on virtauksen volyymi. Mekanistisessa järjestelmässä tieto 

virtaa yksisuuntaisesti. Verkostomaisessa avoimessa ympäristössä se virtaa sinne tänne 

ennakoimattomasti ilman sääntelyä. Mitä nopeammin ja vapaammin tieto virtaa, sitä 

joustavampi organisaatio on ja sitä nopeammin se kykenee uudistumaan. Jos taas tietoa 

ja sen siirtoa kontrolloidaan, sitä hallitummin organisaatio toimii. (Ståhle & Wilenius 2006, 

96) 

 

Mekaaninen toimintaympäristö muodostuu  sinne, missä operoidaan tunnetulla tiedolla ja 

missä ihmisten sijainti organisaatiohierarkiassa määrittelee tiedon virtoja. Mekanistista, 

tarkasti hallittua toimintaa tarvitaan joustavimmissakin yrityksissä aina, vaikkapa 

taloushallinnon ja logistiikan, asiakaspalvelun ja laskutuksen järjestelmissä. Tiedon muoto 
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mekanistisessa järjestelmässä on täsmällinen ja usein kirjallinen. Dokumenttien 

siirtyminen ylhäältä alas kuvaa tyypillisimmin sitä, miten tieto virtaa yrityksessä. Tieto on 

tarkkaan määriteltyä ja se kyetään ilmaisemaan täsmällisesti. (Ståhle & Wilenius 2006, 96) 

 

Mekanistisessa järjestelmässä pyritään mahdollisimman yksiselitteisiin tulkintoihin. 

Mekanistisen järjestelmän toiminta perustuu lineaariseen tiedon virtaukseen: ylhäältä alas. 

Mekanistisen systeemin ongelma on se, että se ei operoi tunteilla, koska tunteet eivät ole 

sille informaatiota. Se toimii pelkästään rationaalisen suunnittelun pohjalta, konemaisesti, 

jolloin informaatio on sille täsmällistä ja tarkoin määriteltyä. (Ståhle ja Wilenius 2006, 97) 

 

Tietotekniset välineet tukevat mekanistisessa ympäristössä tehokasta tiedonkulkua. Ståhle 

ja Grönroos (1999, 87) korostavat, että myös mekanistisessa organisaatiossa ihmisten 

tietoympäristö on muuttunut ja muutos näkyy mm. siinä, että ennen tietoa vain lähetettiin, 

nyt vastaanottajan edellytetään aktiivisesti hakevan tietoa. Tästä esimerkkinä 

organisaatioissa yleistyneet intranet-ratkaisut, joiden avulla henkilöstö saa samat tiedot 

samanaikaisesti, mutta samalla se edellyttää työntekijöiltä aktiivista tiedonhakua. (Ståhle & 

Grönroos 1999, 87) 

 

Sitoutuminen sen sijaan vaatii aina tunnetta: ihminen tuntee kuuluvansa johonkin, hän 

pitää jotakin  mielekkäänä, hän haluaa tehdä sitä.  Mekanistisen toimintaympäristön 

ydinhaasteita ovat tiedonkulku ja tiedon saatavuus. Mitä suurempi organisaatio on, sitä 

hankalampi on saada tieto perille. Tiedotuksen päätavoite on se, että tieto kulkee perille, ei 

se että sitä kehitetään. 

 

Orgaaninen toimintaympäristö edellyttää kykyä jatkuvasti arvioida omaa toimintaansa ja 

tekemään siihen parannuksia. Orgaaninen systeemi pystyy uudistamaan itseään 

sisältäpäin. Orgaanista toimintatapaa vaaditaan kaikissa asiakasrajapinnoissa: ihmisten 

palvelu tapahtuu aina tilanteissa, joissa vaaditaan reagointia nimenomaan siihen, mitä 

tapahtuu tässä ja nyt. (Ståhle ja Grönroos 1999, 89) 

 

Orgaanisen toimintaympäristön tieto on paljon vaikeammassa ja moniulotteisemmassa 

muodossa kuin konemaisessa mekanistisessa toimintaympäristössä. Suurin osa ihmisten 

osaamisesta perustuu piilevään, kokemusperäiseen tietoon, eli ihminen tietää ja toimii 

useimmiten ”epärationaalisesti”, suoraan tuntemustensa , tunteiden ja taitojensa pohjalta. 
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Orgaanisessa toimintaympäristössä yksilöiden välinen kommunikaatio toimii koko 

organisaation kehittymisen avaimena – orgaanista ympäristöä kehittää vain tieto, joka on 

syntynyt dialogissa.  Ståhle ja Grönroos esittävät eri tapoja, joilla organisaatio voi kehittää 

keskustelukulttuuria: informaatiotilaisuudet, suunnittelu- ja kehittämispalaverit, 

sparrauspalaverit ja intressipiirit. (Ståhle ja Grönroos 1999, 89) 

 

Dynaamisessa toimintaympäristössä organisaatioiden rajat hämärtyvät; 

yhteistyökumppanit, partnerit ja sidosryhmät muodostavat moniulotteisen verkoston. Eri 

alojen ydinosaaminen kytkeytyy uudenlaiseksi ammattitaidoksi, toiminnaksi ja tuotteiksi ja 

uusiksi mahdollisuuksiksi. Dynaamisessa toimintaympäristössä yhteiset intressit vetävät 

ihmisiä ja organisaatioita yhteen ja tällä tavalla syntyneelle verkostolle on tyypillistä, että 

tieto virtaa nopeasti ja on avoimesti kaikkien saatavilla.  Ståhle ja Grönroos korostavat, 

että dynaamisen organisaation hallinnassa on aina kyse verkostovalmiuksista. Yhteyksien 

ja kontaktien runsaus on toiminnan perusedellytys, ja niiden ylläpitämiseen tarvitaan 

nykypäivänä sekä tietoteknisiä että inhimillisiä  taitoja. (emt., 102) 

 

Nonaka ja Takeuchi asettavat tiedon luomiselle joukon edellytyksiä, joista organisaation 

johdon on huolehdittava. Yksi näistä viidestä edellytyksestä on tarkoituksellisuus 

(intention). Tällä tarkoitetaan sitä, että tiedon luomisen prosessin rakentumista ohjaavat 

organisaation tarkoitus, toiminta-ajatus ja missio. Ruohotie selventää, että tavallisesti kyse 

on strategiasta, jonka avulla kehitetään organisaation kyvykkyyttä hankkia, luoda, kartuttaa 

ja levittää tietoa. Organisaation strategian kannalta kriittistä on käsitteellistää ja oivaltaa 

se, millaista tietoa organisaatiossa tarvitaan, ja operationaalistaa ko. tiedon tarve niin, että 

sitä voidaan edistää johtotoimin. (Ruohotie 2000, 55 – 56) 

 

Toinen Nonakan esittämistä edellytyksistä uuden tiedon luomisen prosessille on 

autonomia (autonomy). Sillä tarkoitetaan sitä, että jokaisella yksilöllä tulisi olla 

mahdollisuus työskennellä niin autonomisesti kuin suinkin. Tällöin saattaa syntyä yllättäviä 

ideoita ja motivaatio luoda uutta tietoa todennäköisesti kasvaa. Yksilön itsenäisesti 

synnyttämistä ideoista voi levitä tietoa koko organisaatioon. (Ruohotie, emt.) 
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Kolmas organisatorinen edellytys liittyy tietoisen epävakaisuuden ja luovan kaaoksen 

hyödyntämiseen arvioitaessa rutiineja ja asenteita organisaation kehittämisessä. Neljäs 

edellytys on tiedon ylimäärä, joka tarkoittaa tiedon tuottamista yli välittömän oman tarpeen, 

jolloin laadullisesti hyvä tieto saavuttaa jokaisen organisaatioon kuuluvan ja auttaa 

potentiaalisten johtajataitojen kehittämisessä. Viidentenä edellytyksenä on moninaisuuden 

ja vaihtelun periaate, joka vastaa toimintaympäristön moninaisuutta ja vaihtelua. (Poikela 

1999, 259). 

 

Organisaation tietämyksen hallinnassa painottuu kaksi näkökulmaa organisaatiossa 

olevaan tietoon: organisaatiossa olevaan koodattuun, eksplisiittiseen tietoon ja 

organisaation jäsenten kokemusperäiseen, hiljaiseen tietoon. Organisaation oppiminen ja 

uuden tiedon tuottaminen on sidoksissa siihen, miten hyvin organisaatio arvostaa, 

hyödyntää ja käyttää organisaatiossa olevaa tietoa.  

 

Kuten Kasvi ja muut (2003, 152) ovat esittäneet, että organisaation muistia tarvitaan 

määrittelemään organisationaalinen tieto ja ne prosessit, joissa tämä tieto on syntynyt. He 

korostavat  ”organisaation muistin sisällön ja rakenteen”  huomioimista. Organisaation 

oppimisen edellytyksenä on, että organisaation muisti kattaa sekä kokemukset, opit ja 

asiat  mitä tehtiin ja miksi. Ei riitä, että organisaatio kerää, varastoi ja jakaa tietoa 

perinteisessä mielessä. Tietämyksen hallinnan tulee kattaa molemmat tavat tuottaa 

organisaation muistia. 

 

Kuviossa 5 on koottu yhteen  tietämyksen hallintaan liittyvä näkökulmia ja ulottuvuuksia  

 

Tässä työssä tarkastellaan tietämyksen hallintaa osana aineettoman pääoman 

kehittämistä ja näkökulmana tietämyksen hallinta osana organisaation strategiaa tiellä 

kohti oppivaa organisaatiota. Tietämyksen hallinnalla tarkoitetaan sekä tietojärjestelmien 

rakentamista (rakennenäkökulma) että tiedon prosessimaista luonnetta 

(prosessinäkökulma). 
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Kuvio 5. Lähestymistapoja tietämyksen hallintaan (Mayer 2002) 

 

LÄHESTYMISTAPOJA  JA ULOTTUVUUKSIA TIETÄMYKSEN HALLINTAAN  

ULOTTUVUUDET teknologiakeskeinen ihmiskeskeinen yhdistävä 

näkökulma järjestelmiä rakenta- 

va, kognitiivinen 

kulttuurinen ja 

yhteisöllinen 

sosioteknisiä 

järjestelmiä rakentava

tiedon 
määritelmä 

dokumentoitu tieto, 

erillään yksilöstä 
tietämys vain 

yksilöissä 

dokumentoitu tieto 

sekä yksilöiden ja 

sosiaalisten 

verkostojen tietämys 

strategia tiedon kodifiointi tiedon personointi rajoja laajentava 

tavoitteet dokumentaation 

kehittäminen 

ulkoisen tietämyksen 

hankinta ja säilytys 

hiljaisen tiedon 

muuttaminen 

eksplisiittiseksi 

tietotekniikkaa 

hyödynnetään 

organisaatiomuistien 

rakentamisessa 

viestinnän 

kehittäminen 

uuden henkilöstön 

sisäänajo 

tiedon jakamisen  

kehittäminen 

henkilöstön 

kehittäminen 

tietotekniikkaa 

hyödynnetään 

vuorovaikutuksessa 

ja yhteistoiminnassa 

kehitetään pääsyä 

sekä hiljaiseen että 

eksplisiittiseen tietoon

tietämyksen näkyvyys

innovoinnin 

kehittäminen 

kulttuurin 

muuttaminen 

 

ARKKITEHTUURI integroivat 

järjestelmät 

interaktiiviset 

järjestelmät 

 

sisältö tietoa organisaatiosta, 

prosesseista, 

tuotteista 

osaamis- ja 

yhteisöhakemistoja, 

tieto partnereista 

 

toiminnot tietoelementtien 

julkaisu, strukturointi, 

luokittelu, muotoilu, 

organisointi, haku, 

esitys, visualisointi 

viestintää, yhdessä 

tekemistä ja 

yhteistyötä, e-

oppimista 
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3  PROJEKTIT ORGANISAATIONA 

3.1. Mikä on projekti? 

 

Projekti-sana tulee latinan sanasta projectum, joka merkitsee suunnitelmaa, ehdotusta, 

toimenpidettä. Projekti voidaan määritellä seuraavasti: 

 

”Projekti on kestoltaan rajallinen, ainutkertainen ja muusta toiminnasta erillään oleva 

toiminto, jonka tarkoituksena on resursseja ohjailemalla saavuttaa tietty päämäärä.” 

   (Karlsson & Marttala, 2001) 

 

Projekti poikkeaa monista muista toiminnan organisointitavoista erityisesti  

päämääräsuuntautuneisuutensa, väliaikaisuutensa ja ainutkertaisuutensa vuoksi. 

Projekteihin liittyy usein jotain monimutkaista, esimerkiksi vaikeasti ennakoitavia riskejä tai 

erityistä luovuutta ja erikoisosaamista vaativia tehtäviä.  

 

Onkin huomattava, että projekti ei ole mikä tahansa tehtävä vaan on olemassa paljon 

erilaisia tehtäviä ja työkokonaisuuksia joita ei voida kutsua projektiksi. Esimerkiksi 

julkishallinnossa (ja myös yrityksissä) tehdään paljon projektien kaltaista väliaikaista ja 

tavoitteellista työtä erilaisten työryhmä-, komitea- ja konsortiotyöskentelyn otsikoiden alla. 

Projektityöstä nämä eroavat esimerkiksi ainutkertaisten tavoitteiden puuttumisen takia, 

monimutkaisuuden puuttumisen takia tai yksinkertaisesti sen takia että työ on kausittain 

toistuvaa. (Artto & Martinsuo & Kujala 2006, 25) 

Usein erillinen projekti perustetaan hoitamaan jotain työkokonaisuutta sen sijaan, että 

projektitehtävät hoidettaisiin tavalliseen tapaan linjaorganisaatiossa. Tällöin muodostuu 

tilapäinen ja tavoiteorientoitunut organisaatio, jolla voidaan saavuttaa esimerkiksi 

seuraavia etuja:  

• voimavarat ja asiantuntemus voidaan kohdentaa selkeiden tavoitteiden mukaisesti  

• organisaatiosuhteet ovat mutkattomat ja yksikäsitteiset (projektipäällikkö/-ryhmä)  

• valtaa ja vastuuta voidaan jakaa normaalista käytännöstä poiketen  

• työmotivaatio lisääntyy uusien ja haasteellisten tehtävien myötä  

• tiedonkulku yksinkertaistuu ja tehostuu  

• huomio kiinnitetään tuloksiin eikä sääntöihin ja työrutiineihin 
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Tämän ajattelutavan mukaan tilapäisorganisaatioita perustamalla on mahdollista saavuttaa 

hyötyjä, esimerkiksi uutta tietoa tai osaamista, tavalla, joka syystä tai toisesta on pysyvien 

organisointitapojen ulottumattomissa. (Sjöblom teoksessa Rantala & Sulkunen 2006, 74)  

Projektin avulla organisaatio voi saavuttaa jonkinasteista uutta notkeutta (esim. 

muutostilanteen läpiviemisessä). Projektit voivat toimia myös emo-organisaation 

puskureina ympäristöstä tulevien muutospaineiden ja haasteiden edessä. Projekti on 

lähtökohdiltaan varsin avoin, vasta suunnittelun ja toiminnan edetessä se sulkeutuu, mutta 

joka tapauksessa se jää erilaiseksi kuin ydintoiminto ja tietoperustan erilaisuus onkin 

uuden tiedon luomisen mahdollisuus. (Jalava & Virtanen 1998, 92) 

 

Kaikki organisaatiot tarvitsevat tietoa ympäristöstään - mutta työprosessit jotka toteutuvat 

säännöllisesti havainnoivat ”menneisyyttä”, Projektit elävät jo ”tulevaisuutta” Projekti toimii  

monesti myös ”eri kontaktipinnoilla” suhteessa ulkomaailmaan ja sillä on erilaista 

havainnointikykyä ja se tuottaa uudenlaista tietoa.  Projektit laajentavat organisaation 

informaation käsittelymekanismeja eräänlaisina ikkunoina ulkomaailmaan. Ne kykenevät 

luomaan tietoa, jota organisaation toiminnallinen ydin ei saa. Ne valmistelevat maaperää 

aikaisempaa laajemmalle ja tarkemmalle signaalien havaitsemiselle. (Jalava & Virtanen 

1998, 92 - 93) 

 

Uuden tiedon luomisen lähtökohtana on havainto, havainto liitetään kokemukseen ja 

kokemus visioon tulevaisuudesta. Erityisen otollinen on uusi havainto, joka ei sovi 

aikaisempaan havainto- ja ajattelukehykseen. Projektien avulla kerätään runsaasti toistaan 

poikkeavia näkökulmia, joiden avulla luodaan uutta informaatiota, joka puolestaan luo 

variaatiota ja poikkeavaa kaaosta. Haasteellista on tämän tiedon siirtäminen emo-

organisaatioon sekä projektin aikana että projektin päätyttyä. (emt.) 

Projektityyppejä on erilaisia, puhutaan markkinointiprojekteista, toimitusprojekteista, 

investointiprojekteista, rakennusprojekteista ja kehittämisprojekteista. Olennaista on, että 

projekti harvoin on kuitenkaan itsenäinen, irrallinen, muusta organisaation toiminnasta 

riippumaton yksikkö ja projektia tuleekin tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta. 

Kehittämisprojektit toimivat kehittämisen välineinä, joilla projektin asiakkaille tai 

kohderyhmille luodaan välillistä arvoa toiminnan tehostumisen tai uudistumisen kautta. 

(Artto & Martinsuo & Kujala 2006, 18) 
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Projekti luo yleensä uutta ja hakee muutosta. Se perustetaan tyypillisesti silloin, kun 

halutaan toteuttaa jokin kehittämistavoite. Yhä enemmän projekteja käytetään ei vain 

innovaatioiden etsimiseen vaan myös palvelujen tuottamiseen. Projekti antaa hyvän 

mahdollisuuden poiketa totutuista käytännöistä ja tarjoaa joustavan, tehtäväorientoituneen 

tavan tehdä toisin. Projekti määritellään kertaluontoiseksi, määräaikaiseksi tehtäväksi. Sille 

asetetaan projektiorganisaatio; projektiryhmään kootaan tehtävän kannalta keskeiset 

henkilöt, jotka toimivat kyseisissä rooleissa oman tehtävänsä ohella tai koordinaattorin 

koko työpanos saattaa olla asetettu projektin käyttöön. (Seppänen-Järvelä 2004, 16) 

Kehittämishankkeella voidaan tarkoittaa laajempaa kokonaisuutta kuin projektilla. 

Kehittämishankkeissa pyritään kehittämään organisaation toimintaa tai luomaan kokonaan 

uusia toimintamalleja. Kehittämishankkeet toteutetaan tällöin tyypillisesti projekteina, jolloin 

ne ovat sisällöllisesti rajattuja ja erikseen resursoituja. Paitsi lopputulos, 

kehittämishankkeissa on tärkeää prosessi ja sen mukanaan tuomat tulokset ja tuotokset, 

joita tavoitteissa ei välttämättä pystytä ennakkoon määrittelemään. (Niemi 2005, 15) 

Kehittämisprojekti voidaan myös karkeasti tarkasteltuna nähdä toimintana, jonka tuloksena 

on toivottu lopputulos/tavoite, mutta tuloksen tarkka määrittyminen, tiukimmista projektin 

määritelmistä poiketen, tapahtuu keskeisiltä osiltaan projektin aikana. Tässä tulkinnassa 

kehittämishankkeessa luodaan/kehitetään jotakin uutta, eikä tuotokselle/toiminnalle voida 

ennen projektin läpimenoa antaa tarkkoja määritteitä. (Niemi 2005, 66) 

Hanke-käsitettä käytetään projekti-käsitteen kanssa synonyymina; erityisesti julkisessa 

hallinnossa käytetään hanke-käsitettä. Tässä tutkimuksessa käytetään projektikäsitettä 

hankekäsitteen synonyyminä ja projektilla tarkoitetaan lähinnä kehittämisprojektin 

tyyppistä projektityyppiä, joka sisältää kehittämishankkeen piirteitä. 

 

 

 

 

44



 

3.2. Projektinhallinta  

 

Projektinhallinnalla tarkoitetaan systemaattista tapaa ohjata ja hallita projektia. 

Systemaattisuuteen kuuluu projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä tästä 

kokonaisuudesta syntyvä summa. Projektin käynnistämisen aikana, tai viimeistään heti 

sen jälkeen, projektin ohjausmallin rakentaminen konkretisoituu. Ohjausprosessi on itse 

asiassa yksinkertainen ajatusprosessi. Sen lähtökohtana on päätös projektin 

käynnistämisestä tai toteuttamisesta.  (Jalava & Virtanen 1998, 18) 

 

Päätöstä seuraa tavoitteen asettaminen ja lopputuotoksen hahmottaminen. Suunnittelua 

seuraa toteutus. Toteutukseen liittyvän seurantamekanismin luominen palvelee projektin 

ohjausta monin tavoin. Se on itse asiassa johtamisen väline. Seurantamekanismi ei toki 

sellaisenaan riitä, vaan projektiorganisaation pitää olla toimiva. Toimiva operationaalinen 

johto sekä seuranta- ja ohjausryhmä tarvitsevat tietoa päätöksenteon tueksi. Ohjausmallin 

rakentamisella on siis hyvin käytännöllisiä tavoitteita. Sen avulla pystytään pitämään kiinni 

projektin (tai kehittämishankkeen) visiosta, minkä on katsottu olevan projektinkehittäjän 

tärkeimpiä tehtäviä. ( emt.) 

 

Projektit ovat ”prosesseja” – projektissa työskentelevät ihmiset ovat se tekijä, joka nämä 

prosessit tekee. Prosessi on sana, jota käytetään monessa merkityksessä. Prosessi sana 

perustuu alkuaan latinankieliseen sanaa processus, joka viittaa ”eteenpäin astumiseen” tai 

”edistymiseen” (Virtanen & Wennberg 2005, 15). Prosessilla voidaan tarkoittaa ei 

lineaarista, jatkuvasti muuntuvaa, yhteen liitetyistä palasista koostuvaa, ajallisesti kulkevaa 

jatkumoa. Kehittämisprojektissa etenemisen prosessi ei siis aina ole luonteeltaan looginen 

ja rationaalinen. Prosessi viittaa enemmänkin siihen, miten asioita tehdään kuin mitä 

tehdään. Sitä voidaan myös pitää kausaalisuhteiden tulkitsemisessa ja selittämisessä 

käytettynä logiikkana. Se, kuinka avoimesti kehkeytyen tai ennalta määritellysti prosessi 

askeltaa vaihtelee projektissa valitun toteuttamisstrategian mukaisesti. (emt.) 

 

Vaikka projektit ovat siis prosesseja, ovat ne myös rakennetta. Projektin rakenteen pitää 

tukea sekä ohjata prosessia. Väliaikaisen organisaation kyky ratkaista ongelmia riippuu 

sen rakenteellisista edellytyksistä.  
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Nämä edellytykset voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: materiaalisiin, kuten tuolit, 

tietokoneet, autot yms. ja immateriaalisiin, kuten aikaan, metodiikkaan, sääntöihin, 

työehtoihin jne.  

  

Projektin rakenne antaa ryhmässä tehtävälle työlle tarpeellista ohjausta ja huolehtii 

materiallisista tarpeista. Voidaan sanoa, että projektimetodiikka on väliaikaisissa 

organisaatioissa ongelmanratkaisuun sovellettava ”järjestelmä”. Rakenteen ja prosessin 

suhdetta voidaan kuvata siten, että rakenne on järjestystä ja selkeyttä, kun taas prosessi 

on luovuutta. Kumpikin on yhtä tärkeätä; ilman rakennetta projekti leviää käsiin, ilman 

prosessia ei synny mitään uutta.  Liian paljon rakennetta (ohjausta) estää kehityksen, liian 

paljon prosessia (luovuutta) vaarantaa tarkoituksen ja päämäärän. (Karlsson & Marttala  

2001, 105 -106) 

 

Rakenteen ja ohjauksen välillä tasapainotteleva projekti pyrkii yhdistämään luovuuden ja 

tavoitteen saavuttamisen projektin toteuttamisessa. Projektihallinnan organisointi liittyy 

täten myös kiinteästi oppimiseen. Kyse on projektiorganisaation rakenteen, kulttuurin ja 

strategian muokkaamista uutta luovaa oppimista silmällä pitäen. (Jalava & Virtanen 1998, 

121). Projektin ja prosessin suhdetta voidaan kuvata myös seuraavasti; onnistunut projekti 

laittaa prosessin liikkeelle – projektin tulokset siirtyvät osaksi perustyötä. Prosessi liittyy 

usein operatiiviseen toimintaan ja sen joka vaiheessa  pitäisi syntyä lisäarvoa asiakkaalle 

(etenkin yritysorganisaatioissa), prosessi voidaan kuvata ja se ”alkaa asiakkaasta  ja 

päättyy asiakkaaseen” (Virtanen ja Wennberg 2005, 20). 

 

Projektinhallinta voidaan jakaa osaprosesseihin, joita ovat projektin suunnittelu/tavoitteiden 

asettelu, projektin ohjaus/poikkeamien toteaminen, projektin toteutus/ suunniteltujen 

toimenpiteiden tekeminen ja projektin arviointi.  Seuraavassa käyn lyhyesti lävitse 

projektinhallinnan osaprosessit. 

 

 

 

 

 

 

46



 

3.2.1. Projektin suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen 

 

Projektin suunnittelun pohjaksi tehdään yleensä ongelma-analyysi, joka lähtee siitä miksi 

projekti on olemassa. Tällöin vastataan kysymykseen mikä on projektin ydinongelma – 

mitä hyötyä edunsaajat tulevat saamaan tämän projektin kautta. Projektin tulee perustua 

havaittuun tarpeeseen tai ennakoitavissa olevaan tarpeeseen tai perusteltuun 

näkemykseen muutoksesta. Projektin lähtökohtana on oltava toimintaympäristöanalyysi, 

jossa hahmotetaan projektin pelikenttä, interventiologiikka ja oletettujen toimenpiteiden ja 

tulosten väliset syy-seuraussuhteet. 

 

Projektilla voi olla yksi päätavoite, se voidaan jakaa osatavoitteisiin. Tavoitteiden on oltava 

konkreettisia ja mitattavia, niiden saavuttaminen on oltava arvioitavissa. Projektin 

tavoitteilla tulee olla selkeä yhteys laajempiin kehittämistavoitteisiin (mm. alueellisiin, 

toimialakohtaisiin, kansallisiin jne.). Tavoitteet tulisi ilmasta selkeästi edunsaajille tulevina 

hyötyinä, etuina tmv. Edunsaajien tulisi olla mukana projektin suunnitteluvaiheen alusta 

pitäen.  

 

On havaittu, että kehittämisessä tarvitaan innostavaa visiota. Visiolla luodaan kuva siitä 

näkymästä, jota kehittämistoiminnan on tarkoitus lähestyä. Visio on väljä, joustava ja 

kannustava hahmo kehittämisen keinoin saavutettavasta tilasta. Se ei välttämättä tarvitse 

olla kirjallisesti muotoiltu lauseke vaan keskeistä on, että visiosta vallitsee yhteinen 

ymmärrys. Vision lisäksi tarvitaan kuitenkin näkemys projektin logiikasta sekä täsmälliset 

tavoitteet ja valinnat toimintalinjasta. Kullakin projektiin osallistuvalla on todennäköisesti 

hieman erilainen näkemys näistä asioista. Olennaista onkin, että projektin etenemisen 

aikana, mutta erityisesti sen alkuvaiheessa, näistä käydään keskustelua ja haarukoidaan 

erilaisia näkemyksiä. Vision avulla hahmotetaan yhteistä tulkintaa 

kehittämispyrkimyksestä. Kysymys on positiivisten uskomusten luomisesta. Vision pohjalta 

tarkennetaan asetettavat tavoitteet. (Seppänen-Järvelä 2004,  31) 

 

On melko tavallista, että vision ja tavoitteiden pohjalta on mahdollista edetä useiden 

erilaisten toimintalinjojen mukaisesti. Tavoitteeseen pääsemiseksi voidaan siis valita 

erilaisia keinoja.  
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Se, millaisia valintoja toimintastrategiaksi tehdään, riippuu mm. toimintaympäristöstä, 

resursseista, kuten rahasta ja osaamisesta sekä itse kehittämishaasteesta. 

Tämäntyyppisistä seikoista on hyvä olla tietoinen valintoja tehtäessä.  

 

Kehittämistyö on kuitenkin paljolti intuitioon perustuvaa hiljaista tietoa, eivätkä asiat 

välttämättä näyttäydy arkisessa projektityössä kirkkaina päätöksentekohetkinä. Tyypillistä 

on, että asiat kulkevat tai jopa ajautuvat suuntaan, johon on vaivattominta edetä. Tämän 

vuoksi tarvitaan prosessiarvioinnin keinoja, kuten reflektiokäytäntöjä, jotka auttavat 

havaitsemaan tilanteita, jotka muuten jäisivät näkymättömiksi. (Seppänen-Järvelä 2004,  

31) 

 

Projektin logiikka (program theory/logic) tarkoittaa sitä, että kehittämishankkeen taustalla 

on oletus, että tietty keino aikaansaa tietynlaisia vaikutuksia. Kun puhutaan projektin 

logiikasta, erotetaan 1) prosessin logiikka ja 2) tulosten logiikka. Projektin logiikka tuo 

esille, millaisia tuloksia on odotettavissa tehokkailla toimenpiteillä ja miksi. Prosessin 

logiikka taas puolestaan tuo esille sen, miten ja millaisin toimenpitein oletettu tulos on 

saavutettavissa. Projektissa logiikka muodostaa ketjuja: yksi asia johtaa toiseen.  

 

Projektin logiikkaa pitäisi miettiä hankeen suunnitteluvaiheessa. Monilta väärinkäsityksiltä 

vältyttäisiin, jos tämä asia pohdittaisiin yhdessä siten, että kaikilla avaintahoilla olisi 

yhteinen näkemys projektin logiikasta. Ohjausryhmä kykenee huomattavasti paremmin 

tukemaan työskentelyä, jos sillä on projektin odotettavista olevista tuloksista ja 

toimenpiteistä sama käsitys kuin projektihenkilöstöllä. (Seppänen–Järvelä, 2004, 25). 

 

Käytännössä projektin logiikka tarkentuu usein vasta projektin alettua. Projektin 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että projektin logiikka lopulta tulee yhteiseksi 

näkemykseksi. Kuvio 6 selventää projektin perusrakennetta: visiota, päämäärää, 

tavoitteita, keinoja,  logiikkaa ja näiden välisiä suhteita. 

 

. 
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Tavoitetila, jota kohti mennään tavoitteiden kautta. Pitkän 
ajan vaikutukset voivat toteuttaa vision tai osan siitä 
   

 

 

 Abstrakti pyrkimys, joka toteutuu tavoitteiden kautta. 

  

 MITÄ? 

 Realistiset ja mitattavissa olevat pyrkimykset,  
 joiden toteutuminen voidaan  havaita. 
 Tulosten logiikka: millaisiin tuloksiin voidaan päästä 
 parhailla keinoilla? 

             

MITEN? 

             Prosessin logiikka:  
           millaisin keinoin tulokset ovat saavutettavissa? 

 
 
          MIKSI?   
 Mikä on tehtävämme? 
  
 Miksi teemme tätä? 
 
 

 

Tavoitteet 

   Missio 

       Arvot 

Päämäärä

 
    Visio 

 
 

Kuvio 6. Projektin perusrakenne (Seppänen-Järvelä 2004, 54) 

 

Prosessin logiikka viittaa siihen, millainen toteutusstrategia projektissa valitaan. Kuten 

aiemmin mainittiin, kehittämisprojektissa toteutusstrategian valinta ja projektin ohjaus 

voivat olla aika avoimia projektin alussa ja täsmentyvät vasta projektin toteuttamisen 

aikana. Määttä ja Ojala (1999, 41 – 42) näkemyksiä organisaation strategiasta; heidän 

mukaansa strategia voidaan nähdä organisaation tietoiseksi suunnan valinnaksi sekä 

tämän suunnan vaatimiksi pelisäännöiksi, tapahtumiksi ja päätöksiksi.  Heidän mukaan 

strategia voidaan nähdä myös menettelytapana, jonka avulla kyetään suuntamaan 

resurssit oikein, väistämään uhkakuvat ja hyödyntämään avautuvat mahdollisuudet 

hyväksytyn vision suunnassa.  
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Strategian suunnitelmana korostaa toimintaohjelmien merkitystä suunnan määrittämisessä 

ja suunnassa pysymisessä. Heidän mukaansa strategiasuunnitelma on tunnetuin ja 

konkreettisin muoto strategiasta: suunnitelmassa strategia saa kirjoitetun muodon. 

Strategia suunnitelmana on ennakoitu aikomus asioiden toteuttamisesta. Strategia voi olla 

myös tietyn ajan johdonmukainen toiminta- ja käyttäytymismalli. Organisaatio toimii 

syntyneen mallin mukaisesti ja strategia toteutuu tuon toimintamallin kautta. Määttä ja 

Ojala puhuvat edellä mainitun kahden näkökulman pohjalta kahdenlaisista strategioista: 

aiottuja (intented) ja tilanteen mukaan syntyviä (emerged). (Määttä & Ojala, emt.) 

 

Määttä ja Ojala esittävätkin mielenkiintoisen kysymyksen, joka sivuaa läheltä projektin 

toteutusta, pitääkö toteutuneiden strategioiden olla aina suunniteltuja ja aiottuja. 

Suunnittelupainotteinen tulkinta strategiasta ei hyväksy muuta kuin aiottuja, suunniteltuja 

strategioita: toiminnasta itsestään syntyviä strategioita ei sen mukaan ole olemassa. 

Määtän ja Ojalan mukaan emt:n näkemyksen taustalla on ajatus strategioiden laatimisen 

(ajattelu) ja toteuttamisen (toiminta) välisestä suhteesta. (emt.) 

 

Projektisuunnitelma voidaan nähdä strategisena suunnitelmana Määtän ja Ojalan 

esittämällä tavalla. Myös projektin ohjauksen tavat vaihtelevat pehmeästä 

projektinohjauksesta, kovaan ja reflektiiviseen projektinohjaukseen. Tällöin keskeistä on 

se, kuinka joustavasti ja tilanteen mukaisesti projektisuunnitelmaa noudatetaan. 

 

 

3.2.2. Projektin ohjaus ja poikkeamien toteaminen 

 

Projektin ohjauksella varmistetaan suunnitelman mukainen eteneminen projektin aikana ja 

projektilta odotettujen hyötyjen toteutuminen. Se on siis keskeinen osa projektinhallintaa. 

Termillä ”ohjaus” voidaan painottaa varmistamis- ja kontrollimenetelmää tai enemmän 

neuvonta- ja tukemismerkitystä. (Artto & Martinsuo  & Kujala 2006, 248) 

Projektin ohjauksen käytännön työvälineitä ovat seuranta, joka liittyy läheisesti projektin 

ohjaukseen; se on jatkuvaa tiedonkeruuta, jolla saadaan kuva projektin etenemisestä ja 

voidaan tehdä päätelmiä tarvittavista toimenpiteistä. Raportointi on projektissa sovittua, 

muodollista, usein säännöllistä ja projektin virstanpylväisiin, poikkeamiin tai aikaan sidottua 

seurantaa. (emt.) 
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Käytännössä projektin ohjaus merkitsee todellisen etenemisen vertailua suunniteltuun 

etenemiseen, havaitun poikkeaman analysointia, vaihtoehtojen tunnistamista ja arviointia 

ja korjausten toteuttamista tarvittaessa. Jotta projektia voidaan hallita, on välttämätöntä, 

että käytettävissä on joku tapa saada palautetta projektin tilasta, sen resurssien käytöstä 

ja verrata näitä alkuperäisiin tavoitteisiin. Palautetiedon ja vertailun pohjalta voidaan 

tunnistaa korjaavia toimenpiteitä, joilla projekti saadaan takaisin tavoitteiden mukaiseen 

suuntaan. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen määrittää, kehittää ja ylläpitää projektin 

ohjausjärjestelmä (Artto & Martinsuo  & Kujala 2006, 249)  Projektin ohjausjärjestelmillä 

seurataan yleensä aikaa, kustannuksia, projektin laajuutta ja laatua. 

 

Projektin ohjaukseen liittyy kovien faktojen lisäksi myös ns. pehmeä puoli – kuten muutkin 

organisaatiot, myös projektit ovat onnistumisessaan riippuvaisia aineettomasta 

pääomasta, projektin toteuttaa ihmiset. Tämän vuoksi projektissa korostuu yhteiset 

tavoitteet, johtamistapa, motivaatio, sitoutuminen ja projektiryhmän substanssiosaaminen. 

 

Projektinohjausmallit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: pehmeä projektinohjaus, kova 

projektinohjaus ja refleksiivinen projektinohjaus. Pehmeä projektinohjausmalli tarkoittaa 

projektinohjausta, jossa tavoitteiden, toiminnan ja tulosten suhde on jatkuvassa 

muutoksessa. Kova projektinohjaus on projektiohjausta, ”jossa projektisuunnitelma on 

ankkuri, jonka perässä mennään vaikka meren pohjaan”. Refleksiivinen projektinohjaus on 

ohjausta, jossa projektisuunnitelman päivittäminen, joustavuus, kriittisyys, analyyttisuus, 

seurantatiedon hyödyntäminen projektin toimintaa tai tavoitteita täsmentäen. 

 

Reflektiivisen projektinohjauksen mallille on ominaista joustavuus ja proaktiivisen 

projektiohjauksen idea. Tässä mallissa projektinohjauksen tehtävänä on hakea jatkuvasti 

konsensusta projektin tavoitteiden ja toteutuneen välillä. Tapauskohtaisen harkinnan mu- 

kaan päätetään, muutetaanko projektin tavoitteita tai sitten projektin toimeenpanoa. 

Olennaista on, että tämäntyyppisessä toimintatavassa projektinohjaus perustuu tietoon ja 

nimenomaan ajantasaiseen tietoon. (Virtanen 1998,  28 – 29). 
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3.2.3. Projektin toteuttaminen ja suunniteltujen toimenpiteiden tekeminen 

 

Projektin laajuuden hallitsemiseksi projekti jaetaan pienempiin, paremmin hallittaviin 

osakokonaisuuksiin. (Artto & Martinsuo & Kujala 2006, 112)  Projektin päätavoite ja osa-

tavoitteet operationaalistetaan projektissa toteutettaviin toimenpiteisiin, joiden tuloksena 

syntyy projektin tuotos, joka mahdollistaa tavoitteen toteutumisen ja projektin vaikutuksen 

syntymisen. Projektin toimenpiteet ilmaisevat sen, miten projektin hyödykkeet ja palvelut 

tuotetaan. Toimenpiteet muodostavat projektin strategian, joilla projektille asetetut 

tavoitteet toteutetaan. Strategian määrittelyyn voidaan käyttää erilaisia menetelmiä (esim. 

Balanced Scorecardia eli tasapainotettua tuloskorttia). 

 

Projektin toimenpide on siis strateginen valinta, miten projekti pyrkii tavoitteisiinsa. 

Projektin toimenpiteiden suunnittelu tulisi jäsentää niin, että se edistää projektin 

suunnittelua, toteutuksen seurantaa, kustannusseurantaa ja projektin johtamista 

tavoitteiden suuntaisesti. Toimenpiteiden suunnittelua käytetään sekä projektin 

suunnittelun että seurannan tukena ja sitä voidaankin pitää projektin kannalta keskeisenä 

työvälineenä. Projektin toimenpiteiden suunnittelu tarjoaa puitteet kaikille muille 

suunnittelun osa-alueille: 

 

- laajuuden varmistamiselle 

- koko projektin suunnittelulle ja raportoinnille 

- kustannusten ja budjetin luomiselle ja raportoinnille 

- aika- ja resurssitarpeen yhteensovittamiselle 

- tavoitteiden ja resurssien yhteensovittamiselle 

- projektin seurannalle ja sidosryhmäverkoston luomiselle 

- vastuiden kohdentamiselle 

- tarvittaessa myös rahoituksen ja sopimusten suunnittelulle 

(Artto & Martinsuo & Kujala 2006, 113) 

 

EU-hankkeiden toisella ohjelmakaudella on kiinnitetty yhä enemmän huomiota projektien 

vaikuttavuuteen ja ns. hyviin käytäntöihin (best practise), jotka jäisivät elämään projektin 

loputtua. Tavoitteena on kehittää uusia tuotteita ja innovaatioita projektin avulla, tuotteistaa 

ja levittää niitä mahdollisimman laajasti.  
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Tuotteistamista korostetaan erityisesti tuotekehityshankkeissa. Tällöin tavoitteena on 

kehittää projektien avulla uusia tuotteita ja toimintamalleja jäsenmaiden koulutus-, työ – ja 

sosiaalipolitiikkaan. Tuotteistamisen korostaminen pyrkii projektien tilivelvollisuuden 

toteuttamiseen jalostamalla projektien kehittämät innovaatiot, siihen muotoon, että ne ovat  

muidenkin käytettävissä ja helposti saatavilla. 

 

”Projektituotteet ovat projektin omenoita, sitä satoa, jota korjataan kun sadonkorjuun aika 

tulee” (Työministeriö 2005). Tuotteistaminen edellyttää  huomion kiinnittämistä projektin 

tietämyksen hallintaan ja projektinhallintaan. Projektityö on pitkäjänteistä kehittämistyötä, 

jonka juuret muodostuvat suunnitelmallisesta projektinhallinnasta. Projektinhallinta on 

tukiprosessi, joka luo edellytyksiä projektin tietämyksen hallinnalle ja tuotteistamiselle (TM 

2005, 28) 

 

Projektituotteistaminen voidaan käsittää mahdollisimman laajasti; se kattaa tuotteen 

kehityksen koko elinkaaren alustavasta tuoteaihiosta valmiiseen projektituotteeseen 

saakka. Projektituotteistaminen kytkeytyy kiinteästi projektin toimintastrategiaan, sillä 

projektituotteistamisella on keskeinen merkitys projektin tavoitteiden saavuttamisessa sekä 

vaikutusten aikaansaamisessa. Projektituotteiden avulla voidaan päästä kohti projektille 

asetettuja tavoitteita, siinä aikaansaatuja tuloksia ja lopulta vaikutuksia (ks. kuvio 7).  

 

Projektille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii tiettyjä panoksia, joiden avulla 

projekteja toteutetaan. Panoksilla projektin toiminnasta voidaan saada aikaan tuotoksia, 

joista osa voidaan paketoida projektituotteiksi. Paketoiduilla projektituotteilla taas voidaan 

saada aikaan tuloksia ja lopulta vaikutuksia. (Työministeriö 2005,17) 
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Kuvio 7. Tavoitteiden, projektituotteiden, tulosten ja vaikutusten välinen ketju ( TM 2005). 

 

 

3.2.4. Projektin arviointi 

 

Projektia arvioidaan vertaamalla toteutunutta suunniteltuun. Projektityön kirjoissa piirtyy 

kuva äärimmäisen rationaalisesta suunnitelmallisesta prosessista, joka pelkistäen koostuu 

suunnittelusta ja valvonnasta. Projektin suunnitteluvaiheessa kustannukset, aikataulu, 

laajuus ja osatoiminnot määritellään mahdollisimman tarkasti. Projektin edetessä sen 

toteuttamista koordinoidaan ja valvotaan. Ei ole yllättävää, että aikataulu, kustannukset ja 

laatu ovat perinteisesti olleet keskeisimmät tekijät, joiden perusteella projektin tavoitteiden 

saavuttamista on arvioitu, joskin nykyisissä suosituksissa – etenkin osana Euroopan 

unionin ohjelmatyötä – painotetaan vahvasti laajempien vaikuttavuusnäkökulmien 

merkitystä. (Rantala  & Sulkunen 2006, 68) 

 

Projektiorganisaatioiden määritelmät kuten myös projektijohtamisen ja –arvioinnin 

ihannemallit on johdettu liikemaailmasta, jossa projektimalli on tyypillinen organisointitapa. 

Liikkeenjohtamisessa projektihallinnosta onkin muodostunut erillinen ja jatkuvasti kasvava 

suuntaus. On selvää, että varsinkin julkishallinnon  toiminnassa liikemaailmasta johdetuilla  

ihanteilla saattaa olla varsin vähän tekemistä todellisen projektimaailman kanssa.  Nuo 

ihanteet luovat kuvan rajatuista organisaatioista, jotka toimivat vakaassa ympäristössä tai 

jopa irrallaan ympäröivistä organisatorisista rakenteista. Todellisuudessa näin ei 

tietenkään koksaan ole. Projektit ovat harvemmin irrallisia kokonaisuuksia. Ne toimivat 

enemmän tai vähemmän kiinteässä yhteydessä linja-organisaatioon. ( emt.) 

 

Projektien ongelmana on usein myös projektityön ja organisaation perustyön rajan 

hämärtyminen. Lisäksi rahoituksen varmistamiseksi projekteille laaditaan usein liian 

kunnianhimoiset ja sisällöllisesti epärealistiset tavoitteet. Projektien toteuttaminen on 

työlästä ja ongelmallista, koska niiden tulisi myös osoittaa, että saavutetut tavoitteet todella  
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saavutetaan. Tilapäinen projektihenkilöstö ei välttämättä tunne organisaation arvoja tai sen 

toimintatapoja, eikä asiantuntemus pääse tilapäisissä työsuhteissa kunnolla kehittymään. 

(Rantala & Sulkunen 2006,  69 -70). 

 

Arviointi jaetaan yleensä kolmeen eri tapaan. Ennakkoarviointiin (ex ante), jolloin 

arvioidaan projektin tavoitteenasettelun tarkoituksenmukaisuutta, toteuttamiskelpoisuutta 

ja riskejä. Toinen arvioinnin muoto on projektin arviointi projektin kuluessa (ex nunc), 

jolloin tavoitteena korjaavat toimenpiteet ja kehittäminen. Jälkiarviointi (ex post) kohdistuu 

projektin saavuttamiin tuloksiin, vaikutuksiin, arvioinnin motiivina mm. tilivelvollisuus esim. 

rahoittajia tai asiakkaita kohtaan, oppiminen.  

 

Arviointi voidaan toteuttaa joko itsearviointina tai ulkopuolisena arviointina. Itsearvioinnissa 

projektitiimi arvio omaa toimintaa. Itsearvioinnissa arvioidaan omaa toimintaa ja tuloksia ja 

siinä korostuu paikallinen tietämys ja oppiminen. Projektien itsearvioinnissa tulisi pyrkiä 

yhä enemmän systemaattiseen ja menetelmälliseen itsearviointiin.  

 

Projektityö on tyypillisesti työtä ihmisryhmässä, jolloin myös vuorovaikutus- ja 

viestintäkyvyt korostuvat. Erityisesti, kun puhutaan, arvioinnista ja sen oppivasta 

hyödyntämisestä, on hyvällä kommunikoinnilla tärkeä merkitys. Rakentavan 

arviointikulttuurin luominen projektiin on ennen kaikkea johtamisen tehtävä. (Seppänen-

Järvelä 2004, 16) 

 

Projektin arvioinnissa voidaan erottaa tuloksen ja prosessin arviointi. Tuloksen arvioinnissa 

on pitkät perinteet, etenkin taloustieteellisestä tutkimuksesta. Tuloksellisuuden klassinen 

määritelmä  viittaa tulosten tai tuotosten arvioimiseen (Kuusela 2004, 113) 

Systeemiteoreettinen tuloksellisuusmalli perustuu input - output - kehykseen. Yleensä 

tuloksellisuuden arvioinnista saatu tuloksellisuusinformaatio auttaa organisaatiota 

jäsentämään sitä, miten organisaatio on onnistunut tavoitteittensa saavuttamisessa ja mitä 

toiminnassa tulee korjata.  (Kuusela 2004, 113) 
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Tuloksellisuusinformaatiota käytetään hyväksi erilaisissa johtamisjärjestelmissä. Niissä 

määritellään tärkeiksi tuloksellisuuden kriteeriksi tavoitteiden saavuttaminen ja laatuun 

liittyvät kriteerit. (Kuusela 2004, 113)   

 

Projektissa tulosten arviointi liittyy projektin tulosten logiikkaan: Millaisia tuloksia projektista 

on odotettavissa tehokkailla keinoilla? Projektin tulos on projektityön seurauksena syntynyt 

välitön muutos toimintaympäristössä, se on välitön vaikutus, joka syntyy projektityön 

kautta. Projektin tulos ei ole siirrettävissä paikasta toiseen, mutta siitä voidaan ottaa oppia 

ja samoja toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön muuallakin. Projektin tuloksena syntyy 

tuotoksia eli projektin tuloksena syntyneitä toimintamalleja tai muita siirrettävissä olevia 

tavaroita, malleja tai palveluita.  Tuotos usein säilyttää projektin tietotaidon ja tuotoksen 

avulla voidaan muuallakin saavuttaa samoja tuloksia kuin projektissa. (Seppälä – Järvelä 

2004, 16). 

 

Projektin toimeenpanon seuranta on prosessin arviointia. Jatkuva prosessiarviointi arviointi 

toimii ennen kaikkea palautteen antajana  ja projektin ohjaamisen välineenä. 

Prosessiarvioinnilla on vahva linkki myös tilivelvollisuuden näkökulmaan: katsomalla 

pelkkiä lopputuloksia ei voida tehdä päätelmiä toiminnan ja tulosten keskinäisistä 

yhteyksistä ja vaikutusketjuista. 

 

Kehittämisprojektille on tyypillistä prosessimainen etenemistapa sekä 

ratkaisuvaihtoehtojen ja etenemisväylien moninaisuus. Alussa asetetut tavoitteet 

täsmentyvät tai hämärtyvät prosessimaisen etenemisen aikana. Projekti voi myös 

huomaamattaan ajautua sivuraiteelle. Toisaalta sivuraiteen valinta voi jossain tilanteessa 

olla välttämätöntä. Olennaista on, että valinnat etenemisvaihtoehtojen välillä ovat tietoisia. 

 

Arvioinnissa puhutaan kahdesta ulottuvuudesta – summatiivisesta ja formatiivisesta 

arvioinnista. Ne eivät ole toisensa poissulkevia. Formatiivinen arviointi kohdistuu 

kehittämisen toteuttamiseen eli arvioidaan sitä, miten projektia on toteutettu, mitä on tehty 

ja kuinka sen toimintaa voitaisiin parantaa. Prosessiarviointi on luonteeltaan formatiivista. 

Summatatiivinen  arviointi kohdistuu taas vahvasti lopputuloksiin ja vaikuttavuuteen.  
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Arvioinnin kannalta ei ole olennaista katsoa yksinomaan projektin tavoitteiden 

saavuttamista summatiivisesti vaan havainnoida koko projektin prosessinomaista polkua. 

Ajatuksena on, että kehittämistyössä opitaan yhdessä ratkaisemaan ongelmia eikä vain, 

että saadaan joitakin ongelmia ratkaistuksi. Eli olennaista on se, mitä tapahtuu projektin 

aikana, ihmisten välisenä toimintana ja sen kautta. Projektin vaikuttavuuden arvioinnissa 

puhutaankin prosessin ja tulosten yhdistämisestä: on tärkeää, että prosessit ja tulokset 

yhdistetään eikä tarkastella vain jompaakumpaa.  

 

Projektin vaikuttavuus on projektin kyky tuottaa tavoiteltuja vaikutuksia tai vastata 

kohderyhmän tarpeisiin (Finsoc 2001, 7) Vaikuttavuus voi olla pelkästään projektin 

aikaista, jos vaikuttavuus jää elämään projektin jälkeen, se sulautuu projektin tulokseksi eli 

välittömiksi vaikutuksiksi tai pitkän aikavälin vaikutuksiksi. (Paasio 2003, 23) 

 
Kun projektien onnistumista tai epäonnistumista on tutkittu, on havaittu, että tärkein syy 

liittyy siihen, kuinka itse kehittämistoiminta tai interventio on toteutettu. Tällöin ongelmat 

ovat usein liittyneet johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään. Nämä havainnot ovat 

vahvistaneet käsitystä, että arvioinnin tulisi suuntautua prosessin arviointiin. 

 

Tässä työssä arviointi nähdään projektin hallinnan ja ohjauksen välineenä ja tavoitteena 

on oppiminen, toiminnan kehittäminen ja projektin tuloksellisuuden edistäminen. Työssä 

pyritään kehittämään työkalua  projektin itsearvioinnin mahdollistamiseen projektin 

toteuttamisen aikana. 

 

 

3.5. Projektin menestystekijät 

 

Projektin menestystekijöitä on projektityön oppikirjoissa listattu ja lueteltu useammanlaisia. 

Aika yksimielisiä ollaan siitä, että projektin hyvä suunnittelu ja selkeä tavoitteenasettelu 

ovat tekijöitä, jotka edesauttavat projektin toteuttamista. Projektin suunnitteluun liittyy se, 

miksi projekti on olemassa, mihin ongelmaan projektilla haetaan ratkaisua. James 

P.Lewisin  tekemän jaottelun pohjalta projektit voidaan lähtökohtiensa mukaan jakaa 

neljään luokkaan.  
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Valtaosa projekteissa sijoittuu luokittelussa  ryhmään, jolle on leimallista selkeä tavoite eli 

ongelma, jota ratkaistaan ja selkeä toimintatapa sisältäen selkeästi määritellyn strategian 

(TM 2005,  20).  

 

Näin on varmasti esim. liiketalouden ja IT-alan projekteissa. Sen sijaan 

kehittämisprojekteissa tavoitteen asettelu ja ongelman rajaaminen on monesti 

epäselvempää tai ne ovat hyvin yleisellä tasolla. Lisäksi tutkimus ja kehittämisprojektit 

voivat olla luonteeltaan myös sellaisia, joissa ratkaistaan ongelmia, joiden syitä ei tunneta 

ja joiden löytämisessä voidaan soveltaa lukematon määrä erilaisia lähestymistapoja ja 

ratkaisumalleja. Näissä tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen ja uudenlaiset 

innovaatiot. (TM 2005, 20). Tällöin myös oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen 

näkökulmat korostuvat.  

 

Projektin menestymiseen vaikuttaa oleellisesti projektiryhmän osaaminen ja osaamisen 

yhdistelmät  sekä projektivastaavan kyky johtaa ja ohjata projektia. Projektin 

kokonaisuuden hallinta hankevastaavan näkökulmasta sisältää ihmisten johtamisen, 

lopputuotteen osaamisen, sidosryhmien huomioon ottamisen ja projektin suunnittelun, 

toimeenpanon ja ohjauksen. 

 

Heikkinen (Niemi 2005,.84) nostaa aikaisempien tutkimusten ja organisaation oppimista 

koskevan teoreettisen tarkastelun pohjalta esille joitakin keskeisiä edellytyksiä 

oppilaitoksissa toteutettavien kehitysprojektien onnistumiselle. Tällaisia ovat yhteisen, 

jaetun vision muodostaminen, johtajuudesta huolehtiminen, kyky työskennellä tiimeissä ja 

usein myös yksilöiden pätevyys. Vaikka Heikkinen tarkastelee projektitoimintaa oppilaitos-

ympäristössä, samoja edellytyksiä tarvitaan myös muissa toimintaympäristöissä 

tapahtuvissa kehittämisprojekteissa. Tärkeätä on tunnistaa projektin toteuttamisen 

kannalta kaikkein kriittisimmät osatekijät. Nämä asiat ovat samalla myös niitä, joihin 

arviointitiedon keräämistä tulee kohdentaa. 
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Alueita, joissa projektin tulee menestyä on Vartiainen, Ruuska ja Kasvi (2003, 10) eritellyt 

seuraavasti: 

 

- strategia, esim. uusi kilpailuetu 

- suhteet, esim. asiakastyytyväisyys 

- tilanne, esim. tekemällä oppiminen 

- tuote tai palvelu, esim. sen hyvä laatu 

- projektin toteuttaminen, esim. kustannukset, aika ja prosessin laatu. 

 

Nämä menestymisen alueet vastaavat pitkälti Kaplanin ja Nortonin tasapainotetun 

mittariston neljää aluetta: asiakas, talous, sisäiset prosessit sekä oppiminen ja 

kehittyminen. Projektin tulee menestyä kaikilla näillä alueilla. Menestyminen on kiinni 

osaamisesta. (emt.) 

 

Osaaminen ja tieto ovat ”saman lantin kaksi puolta”. Tieto on osaamisen sisältö, joka 

muodostuu oppimisen kautta. Projektissa tarvittava tieto voidaan määritellä projektin työn 

kohteeseen, toteuttamisprosesseihin ja voimavarojen hallintaan liittyväksi tiedoksi. Tämä 

tieto muodostaa projektiosaamisen sisällön. (Vartiainen & Ruuska  & Kasvi 2003, 17) 

 

Vartiainen, Ruuska ja Kasvi määrittelevät projektin voimavarojen hallinnan aineellisten ja 

aineettomien voimavarjojen ohjaamiseen ja johtamiseen. Aineettomien voimavarojen 

osalta henkilöstön osaaminen, töiden organisointi ja vuorovaikutussuhteet ovat keskiössä. 

Projekteissa syntyy paljon sellaista kokemusperäistä tietoa, jota on hyödyllistä tallentaa ja 

levittää organisaation sisällä ja projektista toiseen. Osaamisen hallinnan rinnalla 

projekteissa korostuu projektissa tarvittavan ja syntyvän tiedon merkitys (emt.) 

 

Vartiainen, Ruuska ja Kasvi esittävät kaksi tiedonhallinnan perusstrategiaa. Kodifiointi-

strategia perustuu tiedon huolelliseen koodaamiseen ja tallentamiseen artefaktojen ja 

tietokantojen muodossa, jolloin sitä voidaan arvioida ja käyttää uudelleen. 

Personointistrategiassa tieto sitoutuu niihin ihmisiin, jotka ovat kehittäneet sen, ja se 

välittyy henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Ihmisiin ”varastoitunut” tieto tulee 

yhteiseksi dialogin ja keskustelujen avulla. (Vartiainen, Ruuska ja Kasvi 2003, 36 – 37) 
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Vartiainen, Ruuska ja Kasvi (2003, 152) esittävät, että projektitiedon hallintaan käytettävän 

järjestelmän tulee pystyä käsittelemään kahta varsin erilaista tietovarantoa. He jakavat 

projektin tietovarannon ”projektin muistoihin”, jotka sisältävät projektin kuluessa kertyneet 

kokemukset ja opit. Nämä ovat pääasiassa hiljaista ja henkilökohtaista tietoa. ”Projektin 

muisti” sisältää projektin määritelmän, toimenpiteet, historian ja tulokset. Tämä on 

pääasiassa käsitteellistä, dokumentteihin koottua tietoa. 

 

Kuviossa 8 on koottu yhteen projektin tiedonhallintastrategiat, projektitiedon 

hallintajärjestelmät ja projektin tietovarannot. 

 

  
  Projektitiedon hallintajärjestelmä Projektintietovaranto 
Kodifiointi-                  
strategia 
  
Personointi-  
strategia 
 
 
 
 
Kuvio 8. Projektin tiedon välittämisen mekanismien, projektitiedon hallintajärjestelmien ja 
projektintietovarannon välinen yhteys (Kasvi & Vartiainen 2000, 7)  
 
Kasvi ja Vartiainen (2000, 7) huomauttavat, että projektiorganisaatiot tarvitsevat erityisen 

systemaattista ja tehokasta tietämyksen hallintaa. Kuviossa 8 esitetyn projektitiedon 

hallintajärjestelmän toteutus ja sisältö riippuu Kasvin mukaan organisaation omaksutusta 

tietämyksen hallinnan strategiasta. 

 

Vartiainen, Ruuska ja Kasvi toteavat, että projektitoiminnassa tarvittavaa tietoa ja 

osaamista on käytännössä vaikea erottaa toisistaan. Tieto muodostaa osaamisen sisällön. 

Tiedon hallinta projektissa on olennaista projektin menestymisen kannalta. Projektin 

käyttämät ja tuottamat tiedot ovat projektin keskeinen voimavara. (Vartiainen, Ruuska, 

Kasvi 2003, 36 – 38). 

 

 

Perinteinen ja uusi informaatio- ja 
kommunikointiteknologia (dokumentit, 
tietokannat, sähköposti, intranet) 

Eksplisiittinen ja dokumentoitu tieto 
(määrittelyt, ohjeet, käsikirjat) 
”projektin muisti” 

Tiedon jakaminen, henkilökohtainen 
vuorovaikutus (ajattelumallit, dialogi, 
workshopit, seminaarit) 

Hiljainen ja kokemuksellinen tieto  
(kompetenssit, arvot, normit) 
”projektin muistot” 
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4  ORGANISAATION AINEETON PÄÄOMA 

 

4.1. Aineeton pääoma käsitteenä 

 

Aineeton pääoma (intangible  assets) voidaan määritellä usealla eri tavalla. Aineettomaan 

pääomaan kuuluvat esimerkiksi työntekijöiden taidot, organisaation prosessit ja 

asiakassuhteet. Vastaavasti siihen eivät kuulu esimerkiksi tietokoneet ja tuotantolaitokset. 

Organisaation aineeton pääoma on näkymätöntä; se liittyy kiinteästi sekä tietoon ja 

kokemukseen että organisaation asiakkaisiin ja teknologioihin. (Lönngvist ja Mettänen 

2003, 25),  

 

Hubert Saint-Onge (Lumijärvi & Ratilainen 2004, 71) on koonnut aineettoman pääoman 

ominaisuuksia seuraavasti: 

 

 se on näkymätöntä 

 sitä on vaikea ilmaista numeerisesti  

 se ei ole laskentatoimen avulla jäljitettävissä  

 sen arviointi perustuu olettamuksiin 

 sitä ei voi ostaa eikä jäljitellä  

 se kasvaa käyttäessä 

 sitä voi käyttää monin tavoin, eikä sen arvo siitä laske 

 sitä voidaan parhaiten johtaa `runsausmentaliteetilla` 

 se on parhaiten vahvistettavissa yhteen sovittamalla 

 se on dynaamista ja se vanhentuu nopeasti ellei sitä käytetä  

 

Kirjallisuudessa esiintyy myös muita rinnakkaisia termejä aineettomalle pääomalle, kuten 

älyllinen pääoma/osaamispääoma (intellectual capital), tietopääoma (knowledge assets),  

ja näkymättömät voimavarat ( invisible assets).  

 

Osaamispääoma (intellectual capital) voidaan nähdä laajempana käsitteenä; aineettoman 

pääoman lisäksi se käsittää organisaation osaamisvarallisuuden (Intellectual Assets= 

kaupallistettavissa oleva osaamisvarallisuus).  
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Sullivan (2000, 184) jakaa osaamispääoman tarkastelun kahteen näkökulmaan – sitä 

voidaan tarkastella arvon synnyttämisen (value craetion) tai arvon hyödyntämisen (value 

extraction) näkökulmasta.  

 

Arvon synnyttämisen näkökulma korostaa inhimillisen pääoman merkitystä innovaation 

synnyssä, tiedon muodostuksessa ja jakamisessa. Arvon luomiseen liittyviin 

toimenpiteisiin sisältyvät koulutus, tieto, innovaatiot, organisaation rakenteiden 

rakentaminen, asiakas-, organisaatio- ja yksilöllisten vuorovaikutussuhteiden kehittäminen 

sekä arvojen ja kulttuurin johtaminen (Sullivan 2000, 20) Arvon hyödyntämisen 

näkökulmasta innovaatioiden tuottaminen on välttämätöntä, mutta kaikkein tärkeintä on 

osaamispääoman muuttaminen yrityksen ja sijoittajien saamaksi tuotoksi (Sullivan 2000, 

185)  

 

Arvoa synnyttävän näkökulman mukaan ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa 

henkilöstön tietoja, taitoja – osaamista – jotta voidaan luoda uusia tai parempia tuotteita 

asiakkaiden tarpeisiin. Painopiste kehittämisessä ja johtamisessa on inhimillisen pääoman 

alueella eli huolehditaan henkilöstön osaamisesta. Tyypilliset osaamispääomaan liittyvät 

toiminnot ovat tiedon luominen ja jakaminen, oppiminen, organisaationalinen dynamiikka 

ja tietojärjestelmät (Sullivan 2000, 184) 

 

Arvoa hyödyntävän näkökulman mukaan ensisijaisena tavoitteena on tuottaa innovaatioita 

taloudellisten tuottojen maksimoimiseksi. Arvoa hyödyntävän näkökulman mukaan 

painopiste osaamispääoman hallinnassa on paperilla oleva osaamisvarallisuus kuten 

patentit, tavaramerkit, lisenssit ja muut immateriaalioikeudet. (Sullivan 2000, 184) 

 

Myös Tuija Koivuniemi (2004)  pitää älyllisen pääoman käsitteelle synonyymina älyllisen 

varallisuuden käsitettä (intagible assets). Koivuniemi lainaa Edvinssonen ja Malonen 

(1997, 43-44) määritelmää älyllisestä pääomasta: ”älyllinen pääoma on tiedon 

hallitsemista, kokemusten soveltamista, organisatorista teknologiaa, asiakassuhteita ja 

professionaalista osaamista ” (Koivuniemi 2004, 56). 
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Koivuniemi (2004, 57) jatkaa Stewartin (1997) määrittelyä älyllisestä pääomasta. Stewartin 

mukaan älyllinen pääoma ei ole omaan pääomaan verrattavaa, vaan se on henkilöstöltä ja 

asiakkailta lainattua pääomaa. Stewart määrittelee inhimillisen pääoman pakatuksi, 

käyttökelpoiseksi tiedoksi, joka on jäsennetty tuottamaan lisäarvoa.  

 

Älykkyys muuttuu lisäarvoksi, kun vapaana oleville ajatuksille ja tiedolle on luotu 

johdonmukainen malli (esimerkiksi tietokanta, prosessikuvaus tai postituslista). 

Mallintamisen tuloksena ajatukset ja tieto voidaan kuvata ja niitä voidaan jakaa, hyödyntää 

ja käyttää tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle. Älyllinen pääoma on organisaation 

ihmisissä, rakenteissa ja asiakkaissa. (Koivuniemi 2004,  56).  

 

Sokuran (2004) mukaan tutkijat, jotka edustavat osaamispääoman arvoa synnyttävää 

näkökulmaa, ovat periaatetasolla yhtä mieltä kokonaisuudesta. Osaamispääoma 

muodostuu kolmesta ulottuvuudesta, jotka kattavat henkilöstöön liittyvät ominaisuudet, 

organisaation rakenteisiin liittyvät ominaisuudet ja organisaation vuorovaikutussuhteet 

yhteistyökumppaneihin kuten asiakkaat ja muut sidosryhmät. (Sokura 2004, 11) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään ainoastaan termiä aineeton pääoma yhteneväisenä 

käsitteenä osaamispääoman ja älyllisen pääoman käsitteiden kanssa ja tarkastelukulmana 

lähinnä aineettoman pääoman arvon synnyttämisen näkökulma. 

 

4.2. Aineettoman pääoman osa-alueet 

 

On esitetty useita tapoja, kuinka aineeton pääoma voidaan jakaa pienempiin osiin. 

Esitetyissä malleissa on paljon samankaltaisuutta. Mallit auttavat organisaatiota 

tunnistamaan sen aineettoman pääoman ja ymmärtämään aineettoman pääomansa 

rakenteen. Mallien avulla voidaan esimerkiksi paremmin ymmärtää, mitkä asiat ovat 

organisaatiolle tärkeitä ja ennen kaikkea, mitä asioita tulisi kehittää. Thomas Stewart on 

esittänyt Leif Edvinsonia mukaillen aineettoman pääoman jakautuvan kolmeen osa-

alueeseen. Organisaation aineeton pääoma on sitoutunut: 

 

- henkilöstöön (Human Capital) 

- asiakkaisiin (Customer Capital) 

- rakenteisiin (Structural Capital) 
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Henkilöstöön sitoutunut aineeton pääoma liittyy henkilöstön jäsenten osaamisen tasoon. 

Asiakaspääoma puolestaan muodostuu asiakassuhteista. Rakenteellinen pääoma kattaa 

immateriaalisen omaisuuden (Intellectual Property), metodologiat, sovellutukset, 

dokumentit ja muut tietoartefaktit. (Stewart 1998). 

 

Aineeton pääoma muodostuu siis organisaation ei-rahamääräisistä ja ei-fyysisistä 

voimavaroista, riippumatta niiden luonteesta ja ovatko ne organisaation määräysvallassa 

vai ei. Aineeton pääoma voidaankin ryhmitellä sen perusteella, kenellä kyseinen tieto on, 

kuka on sen omistaja tai haltija, ja mihin se on kiinnittynyt tai ankkuroitunut. Aineettoman 

pääoman jako kolmeen resurssiluokkaan, inhimilliseen, rakenne- ja asiakaspääomaan, on 

jo melko vakiintunut :  (Roos & Fernstöm & Piponius & Rastas 2006, 13) 

 

 
Kuvio 9. Aineettoman pääoman osa-alueet/resurssiluokat (jaottelu eri tekijöihin on 

esimerkinomainen) (Roos & Fernstöm & Piponius & Rastas 2006, 13) 

 
Inhimillinen pääoma on aineettoman pääoman yksi osa-alue ja sen sisältöä ovat mm. 

henkilöstön tiedot, taidot, koulutus, kokemus, luovuus, innovatiivisuus. Inhimillinen pääoma 

on ”omaisuutta”, jota organisaatio ei voi omistaa sanan perinteisessä merkityksessä. 

Niinpä inhimillinen pääoma poistuu työpaikalta henkilöstön poistumisen myötä. (Lumijärvi 

& Ratilainen 2004,  72). Inhimillinen pääoma on kuhunkin työntekijään sitoutunutta tietoa ja 

osaamista – se ei ole organisaation käytössä ennen kuin työntekijä tulee organisaatioon, 

eikä sen jälkeen kun työntekijä lähtee organisaatiosta. Inhimillinen pääoma koostuu sekä 
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hiljaisesta että havaittavasta tiedosta ja on organisaation uudistumisen lähde. Kuten 

Koivuniemi toteaa ” organisaation menestys syntyy kun ihmiset ja tietovirrat kohtaavat” 

(Koivuniemi 2004, 57). 

 

Toinen aineettoman pääoman osa-alue on asiakaspääoma, joka käsittää suhteet ja 

sopimukset eri sidostyhmien kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon asiakkaat, 

yhteistyökumppanit, alihankkijat, media, rahoittajat, yhteiskunta ja omistajat. Organisaatio 

ei omista asiakaspääoman resurssejaan, mutta voi kontrolloida niitä osittain. (Roos & 

Fernstöm & Piponius & Rastas 2006, 14).   

 

Koivuniemi kiteyttää asiakaspääoman merkityksen yrityksille seuraavasti : 

”asiakaspääoma on yrityksen suhteiden arvo ihmisiin ja organisaatioihin, joiden kanssa 

tehdään yhteistyötä. Asiakaspääoman suhteiden kautta älyllinen pääoma (tässä aineeton 

pääoma) muuttuu rahaksi” (Koivuniemi 2004, 57). Mutta Koivuniemi huomauttaa, että 

asiakaspääomaa ei pidä mieltää pelkästään rahamääräiseksi tekijäksi, sillä 

asiakaspääoman kautta organisaatio saa haltuunsa menestymisen kannalta arvokasta 

tietoa (emt. 58). Asiakaspääomasta käytetään rinnakkaisena terminä myös 

suhdepääoman käsitettä, joka korostaa ehkä enemmän organisaation sidosryhmiä ja 

suhdeverkostoa. Tässä työssä asiakaspääoman käsite on yhteneväinen suhdepääoman 

käsitteen kanssa. 

 

Kolmas pääoman osa-alue on rakennepääoma, joka käsittää kaikki organisaation 

toiminnassa käytettävät rakenteet, järjestelmät, prosessit ja toimintatavat. Tällaisia ovat 

esimerkiksi prosessien kuvaukset, kirjoitettu toimintapolitiikka, kirjalliset ohjeet, 

organisaation dokumentaatio ja tietokannat.  Siihen kuuluvat lisäksi organisaation maine, 

tavaramerkit, brandit, organisaatiokulttuuri ja muu immateriaalioikeuksin suojattu tietämys.  

Pääsääntöisesti nämä resurssit, kuten rakenteet, prosessit ja immateriaalioikeudet, ovat 

organisaation omistuksessa tai ainakin jollain tavoin kontrolloitavissa (Roos & Fernstöm & 

Piponius & Rastas 2006, 14). Rakennepääoma on usein työntekijöiden luoma, mutta 

organisaation omistama. (Lönngvist & Mettänen 2003, 27). 
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Organisaatio muodostaa aineettomasta pääomasta koostuvan tuottavuuspotentiaalin. Se 

voidaan vapauttaa tavoitteiden saavuttamiseen oikein johdettuna ja kannustamalla, 

toisaalta väärin johdettuna tuottavuuspotentiaali patoutuu. (Kesti 2005,  16 -17) 

 

 

4.3. Aineeton pääoma prosessina 

 

Aineetonta pääomaa tarkasteltaessa  on tärkeä huomioida, että pelkästään kolmen 

erillisen osa-alueen (inhimillisen pääoman, asiakaspääoman ja rakennepääoman) 

olemassaolo ei riitä. Sen sijaan eri tekijöiden tulee yhdistyä niin, että ne täydentävät 

toisiaan. Aineettoman pääoman arvo ei siis synny yksinomaan jonkin osa-alueen kautta, 

vaan vasta kaikkien kolmen osa-tekijän  vaikutuksesta samanaikaisesti. Saint-Onge, 

Perrash ja Edvinson ovat kehittäneet aineettoman varallisuuden arvoalustan, jota he 

visualisoivat seuraavan kuvion avulla. 

 

Kuvio 10. Aineettomaan pääomaan perustuva arvonmuodostus ( The Value Platform) 

(Saint.Onge et al.teoksessa Edvinson-Malonen 1997) 

 
 

 

Kuviossa 10 on kuvattu  aineettoman pääoman ja tietämyksen hallinta (Knowledge 

Management) suhdetta. Tietämyksen hallinta voidaan nähdä voimana, joka vetää 

aineettoman pääoman osa-alueita tiiviimmin toistensa päälle (Hussi 2001, 19) 

 

Aineeton pääoma kokonaisuudessaan koostuu erilaisista aineettomista resursseista, jotka 

ovat ikään kuin varastoituna organisaatioon. Tällöin aineeton pääoma nähdään staattisena 
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asiana – staattisuudella tarkoitetaan sitä, että resurssit ovat jollakin ajanhetkellä olemassa 

organisaatiossa. Huomio kohdistuu tällöin resurssien määrään ja laatuun, ei niiden 

muutoksiin. 

 

Sinänsä organisaation aineeton pääoma on muuttuvaa ja kehittyvää eli dynaamista. 

Aineettomat resurssit kehittyvät jatkuvasti. Esimerkiksi henkilöstö oppii jatkuvasti uusia 

asioita ja organisaation maine muuttuu erilaisten asioiden seurauksena, Aineetonta 

pääomaa täytyy hyödyntää, jotta sen avulla saadaan tuloksia. Esimerkiksi organisaatiossa 

oleva osaaminen ei sellaisenaan tuota vielä mitään. Osaamisen avulla pitää tehdä sellaisia 

tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat käyttävät ja haluavat.  

 

Puhutaankin aineettoman pääoman resurssien virtaamisesta organisaation lävitse eli sitä, 

miten resurssit muuttuvat toisiksi resursseiksi ja lopulta ”taloudellisiksi tuloksiksi”. 

Inhimillistä pääomaa voidaan pyrkiä muuttamaan rakenteelliseksi ja asiakaspääomaksi, 

joita edelleen pyritään muuttamaan taloudelliseksi tulokseksi. Tätä prosessia kutsutaan 

transformaatioksi (transformation). (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 51) 

 

Aineettoman pääoman muuttuminen ja kehittyminen liittyy organisaation ja yksilöiden 

oppimiseen. Aikaisemminkin mainittu organisaation osaamisen ja tietämyksen hallinta ja 

johtaminen (knowledge management) käsitteellä tarkoitetaan organisaation toimintatapoja, 

jotka mahdollistavat kumulatiivisen oppimisen ja opitun kierrättämisen. 

Tietämyksenhallinta ja osaamisen johtaminen luovat organisaatioon mahdollisuuksia 

aineettoman pääoman transformaatiolle. 

 

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on yksilöiden kehittäminen niin, että organisaatio 

oppii ja hyötyy osaamisesta. Koivuniemi (2004, 58) korostaa sitä, organisaation tulee, 

saadakseen lisäarvoa inhimillisen pääoman kautta, tukea organisaation yhteisöllisen 

oppimisen tapoja.  

 

Koivuniemi huomauttaa että toisin kuin rakennepääomaa, inhimillistä pääomaa on vaikea 

tarkastella. Koivuniemen mukaan organisaation rakenteellisen pääoman tulee palvella 

kahta tarkoitusta: toisaalta nopeuttaa tiedonkulkua organisaation sisällä ja toisaalta kerätä 

eräänlaista varmuusvarastoa tiedolle, jolle asiakkaat antavat arvoa. (Koivuniemi 2004, 58)  
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Otala ja Ahonen (2005, 151) korostavat rakennepääoman merkitystä inhimillisen pääoman 

vaalimisessa, lisäämisessä ja hyödyntämisessä – organisaation rakenteet vaikuttavat 

siihen, miten hyvin asiakaspääoma kohtaa inhimillisen pääoman. Rakennepääoman avulla 

inhimillisen pääoman osaamisesta muodostuu organisaation tietämystä, yhteistä 

osaamista ja organisaation osaamispääomaa. (Otala ja Ahonen 2005, 158) 

 

Yksilö oppii, mutta hänen oppimisensa varastoituu organisaation käytäntöihin ja 

tietojärjestelmiin. Yksilön osaaminen voi siirtyä organisaation toimintatapoihin – 

toimintamalleina, tietojärjestelminä tai mallioppimisen kautta. (Ranki 1999,  21) 

.  

Projektien kohdalla tämä osaamisen siirtäminen projektin aikana ja projektin jälkeen on 

keskeinen kysymys ja myös projektin toteuttamisen yksi riskitekijä (esim. projekti 

henkilöstön vaihtuvuus kesken projektin). Monesti projektin henkilöstö rekrytoidaan 

organisaation ulkopuolelta ja projektihenkilöstön työsuhteet päättyvät projektin päättyessä. 

Tällaiset työntekijät kartuttavat projektiosaamistaan, mutta emo-organisaatio ei opi, koska 

”humaanipääoma” ei jää emo-organisaatioon. (Rantala & Sulkunen 2006, 100). 

 

Edellä esitetty Takeuchin ja Nonakan tiedon luomisen prosessimalli (SECI-malli) sisältyy 

selvästi aineettoman pääoman johtamisen kentälle. Se painottuu kuitenkin tiedon ja 

osaamisen luomiseen, jakamiseen ja kehittämiseen, toisin sanoen paljolti inhimillisen 

pääoman tekijöihin. Inhimillisen pääoman lisäksi osaamisenjohtamisessa käsitellään jonkin 

verran rakennepääomaan kuuluvia asioita, esimerkiksi tietojärjestelmiä ja ihmisten välistä 

vuorovaikutusta. Se sijaan asiakaspääomaan sisältyvät asiat jäävät osaamisen johtamisen 

ulkopuolelle. (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 123). 

 

Teknologialla on tärkeä merkitys aineettoman pääoman luomisessa ja hyödyntämisessä. 

Tekniikan voidaan nähdä kuuluvan useisiin aineettoman pääomaan liittyviin tekijöihin 

kaikissa sen kolmessa osa-alueessa. Nykyisin käytössä oleva tieto- ja viestintäteknologia 

mahdollistaa saatavuuden valtavaan määrään informaatiota lähes ajasta ja paikasta 

riippumatta. Lisäksi tietoteknisten välineiden avulla, esimerkiksi tekstiä, on helppo käsitellä 

ja muokata. Toisaalta uusilla teknisillä ratkaisuilla voidaan esimerkiksi saada parannettua 

asiakaspalvelua ja sitä kautta lisättyä asiakastyytyväisyyttä. ( emt.) 
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Aineettoman pääoman hyödyntämisen ja kehittämisen kannalta keskeisiä teknologioita 

ovat erityisesti tieto- ja viestintäteknologiat, kuten tietokoneet, ohjelmistot, mobiililaitteet ja 

tietoverkot. Tietotekniikka helpottaa informaation ja datan käsittelyä, varastointia ja 

jakamista. Viestintäteknologian avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi asiakaspääomaan 

liittyviin tekijöihin koska yhteydenpito asiakkaisiin ja muihin yhteistyötahoin on helppoa. 

Tietojärjestelmällä tarkoitetaan laitteista, ohjelmistoista, tiedoista, käyttäjistä ja niiden 

välisistä vuorovaikutussuhteista koostuvaa järjestelmää.  

 

Tietojärjestelmällä pyritään mallintamaan todellisuutta. Mallintamisen avulla pyritään 

rakentamaan organisaatiomuistia, jolla tarkoitetaan hyödyllisen informaation tallentamista 

tietojärjestelmiin, josta se on saatavilla kaikille sitä tarvitseville. (emt.) Tietyssä määrin 

henkilöstön inhimillinen pääoma, kuten työntekijöiden työn sisältöön, asiakkaisiin tai 

työprosessiin liittyvä tieto, voidaan dokumentoida organisaation tietojärjestelmiin ja näin 

muuttaa rakenteelliseksi pääomaksi. (emt.). Otala ja Ahonen (2005, 153) sisällyttävät 

organisaation rakennepääomaan mm. organisaation tiedon hallinnan ja tietojärjestelmät, 

osaamisen hallinnan ja johtamisen. Otala ja Ahonen mukaan organisaation osaamisen ja 

tietämyksen hallintaan kuuluva rakennepääoma sisältää seuraavia osa-alueita: 

 

• tiedostot ja järjestelmät, jotka kuvaavat mitä tietoa ja osaamista organisaatiossa on 

tällä hetkellä eli tietotekniset järjestelmät, joilla osaamista ja tietoa välitetään, 

varastoidaan ja jalostetaan 

• rakenteet ja järjestelmät, jotka tukevat yksilöiden osaamisen ja ammattitaidon 

ylläpitämistä 

• järjestelmät ja rakenteet, joilla osaamista ja tietämystä hyödynnetään 

- prosessit ja rakenteet, jotka pakottavat ja houkuttavat ihmiset yhteistyöhön, 

jakamaan osaamistaan ja luomaan yhdessä uutta osaamista 

- toimintamallit, joiden avulla osaamista siirretään kokeneemmalta henkilöltä 

nuoremmalle 

- keinot ja järjestelmät, joilla luodaan yhdessä uutta osaamista ja tuotetaan 

jatkuvasti uusia innovaatioita   

(Otala ja Ahonen 2005, 158 – 159) 
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Otala ja Ahonen korostavat sitä, että kun organisaatioiden osaamisen ylläpitäminen vie 

yhä enemmän aikaa, ei osaamisen kehittäminen voi tapahtua pelkästään muodollisen 

koulutuksen muodossa. Entistä tärkeämmäksi muodostuu informaalinen oppiminen, 

työssä tapahtuva oppiminen. Se edellyttää rakenteita, jotka tukevat toisilta ja yhdessä 

oppimista ja uuden oppimista kaikissa työprosesseissa.  Otala ja Ahonen toteavatkin, että 

rakennepääomaa arvioitaessa ja kehitettäessä ovat työssä oppiminen, erilaiset uuden 

osaamisen tuottamistavat ja osaamisen jakamisen toimintamallit erittäin keskeisessä 

roolissa (emt., 163) 

 

Aikaisemmin  mainittu organisaatiomuistin käsite on lähellä rakennepääoman käsitettä. 

Organisaation kehittämisen kautta tuotteistunut osaaminen muodostaa 

organisaatiomuistin. Organisaation muisti muodostuu näin ollen kypsyneistä ja hyväksi 

havaituista toimintamalleista, yrityskulttuurista ja arvoista, prosesseista ja tieto-

järjestelmistä. Organisaatiomuisti on osa yhteistä ja organisaation kannalta tärkeää tietoa 

ja osaamista, joiden hankintaa ja jalostamista ohjaa yhteinen ja jaettu visio. (Stenberg 

2005, 41). Hubertin (1991) mukaan organisaatio-oppiminen tapahtuu tiedon ja osaamisen 

hankinnan, tiedon jakelun ja muokkaamisen sekä tulkinnan ja tallentamisen kautta 

kehittyen osaksi organisaatiomuistia. Oppivan organisaation edellytys onkin myös 

organisaatiomuistin kehittäminen ja hyödyntäminen. (Stenberg, emt) 

 

Myös Koistinen on tutkinut organisaation muistia oppimisen välineenä (Koistinen 2003, 

131). Koistisen mukaan organisaation muistilla on samankaltainen tehtävä organisaatiolle 

kuin muistilla ihmiselle; mahdollistaa aiemmin opitun myöhempi hyödyntäminen. Koistisen 

mukaan tieto organisaatiossa voi tallentua joko ihmisiin tai toimintatapoihin. 

Organisaatiomuisti on Koistisen mukaan toimintatapoihin eli rutiineihin sitoutunutta tietoa.  

 

Koistinen (2003, 13 – 14) jakaa rutiinit  teknisiin, liiketoiminnallisiin ja sosiaalisiin 

rutiineihin. Tekniikkaan liittyvät rutiinit (esim. valmistusmenetelmät) ovat kaikkein 

taloudellisempia, kun taas sosiaaliset rutiinit vaativat eniten aikaa ja inhimillisiä  resursseja. 

Koistisen mukaan organisaatiomuisti muotoutuu toimintaympäristönsä kaltaiseksi; mitä 

monimutkaisempia toiminnan vaatimukset ovat, sitä monimuotoisemmaksi 

organisaatiomuisti tulee.  
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Monimutkaisuus voi perustua esim. tuotteen laatuun tai tuotteeseen liittyvien tapahtumien 

ainutkertaisuuteen. Yksinkertaisimmillaan organisaatiomuisti on valmistettaessa 

samanlaisena pysyviä osia, tällöin organisaatiomuisti on pääasiassa tallennettuna teknisiin 

rutiineihin. Kun toiminnan monimutkaisuus lisääntyy, sosiaaliset rutiinit alkavat tulla 

tärkeämmäksi. (Koistinen, emt.) 

Concklinin (Mäkinen 2003, 39 - 40) määritelmän mukaan organisaatiomuisti rakentuu 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen (keskustelujen, kokousten ja muun kanssakäymisen) 

tuloksena syntyvän dokumentoimattoman (hiljaisen) tiedon lisäksi tietokannoissa ja 

dokumenteissa olevan kuvallisen ja sanallisen eksplisiittisen tiedon, päätöstukijärjestelmät, 

asiantuntijajärjestelmät jne. Organisaatiomuisti on dataa, informaatiota ja tietoa, joka luo 

edellytyksiä hyvälle päätöksenteolle ja edelleen organisaation menestykselle.  

Organisaatiomuistiin kuuluvat siis sekä dokumentit ja tietovarastot että artefaktit eli 

näkyvät organisaation rakenteet, prosessit ja tuotteet.   Kuten edellisestä määritelmästä 

käy ilmi,  organisaatiomuistin rakentumisessa on olennaista, että ihmisten välinen 

vuorovaikutus, josta organisaatiomuisti rakentuu, tuo esille myös dokumentoimattoman 

tiedon. (emt.) 

Kuten Kesti (2005, 56) mainitsee, esitellessään hiljaisen tiedon siirtymistä osaksi 

tiedostettua osaamista,  sosialisaation merkitys hiljaisen tiedon esiin saattamisessa 

edellyttää esimiehiltä valmiutta ylläpitää työyhteisössä sosiaalista kanssakäymistä ja esille 

tulevien ideoiden toteutumisen edistämistä. Kesti painottaa myös vallan ja vastuun 

jakamista, joka on edellytyksenä sellaisen organisatorisen toimintakulttuurin luomisessa, 

joka lisää halua jakaa kokemuksia ja tietoa muiden kanssa.  

Aineeton pääoma ja sen osa-alueet muodostavat vaikeasti havainnoitavan kokonaisuu-

den. Koivuniemi toteaakin että inhimillinen, rakenteellinen ja asiakaspääoma liittyvät 

toisiinsa läheisesti. Koivuniemen mukaan inhimillinen pääoma ja rakenteellinen pääoma 

täydentävät toisiaan organisaation vision toteuttamisessa. Inhimillinen pääoma ja 

asiakaspääoma lisääntyvät, kun yksilöt tuntevat olevansa vastuussa organisaatiosta ja 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa käyttämällä hyväksi niitä tietoja ja taitoja, joita 

asiakas arvostaa.  Asiakaspääoma ja rakenteellinen pääoma lisääntyvät organisaation ja 

asiakkaiden oppiessa toisiltaan myös epävirallisissa tilanteissa. (Koivuniemi 2004, 58) 
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4.4. Organisaation toiminnan luonne ja arvon tuottaminen  

 

Yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden menestyminen riippuu suurelta osalta niiden 

aineettomasta pääomasta – esimerkiksi henkilöstön osaamisesta, suhteista asiakkaisiin, 

liiketoimintaprosesseista ja immateriaalioikeuksista – sekä kyvystä hyödyntää sitä. 

Aineettoman pääoman merkitys on suuri lähes kaikilla aloilla. Erityisesti tietointensiivisissä 

organisaatioissa aineeton pääoma muodostaa pääosan koko organisaation resursseista. 

(Lönngvist & Kujansivu & Antola, 2006  11).  

 

Kuten edellä tuli esille, organisaation aineettoman pääoman arvo muodostuu siitä, 

minkälaista arvoa aineettoman pääoman osa-alueet pystyvät yhdessä tuottamaan. 

Organisaatioiden arvon tuottamisessa pääpaino on siirtymässä aineellisista resursseista 

aineettomiin resursseihin. 

 

Aineetonta pääomaa voidaan kehittää panostamalla henkilöstöön, tietokantoihin ja 

tietojärjestelmiin, nopeasti reagoiviin korkealaatuisiin prosesseihin ja brandeihin sekä 

innovaatiokykyyn ja kulttuuriin. Siirtyminen tuotekeskeisestä, aineelliseen pääomaan 

perustuvasta taloudesta tietämykseen ja palveluihin eli aineettomaan pääomaan 

perustuvaan talouteen on ollut käynnissä jo vuosikymmenen ajan. (Kaplan & Norton 2004, 

26) Siirtyminen kohti osaamisperusteista taloutta on muuttamassa organisaatioiden 

toimintamalleja. Osaamisen tuottamisen tutkiminen on tuonut esille, että innovoivien 

organisaatioiden toiminnan perustana oleva osaaminen on laajentunut ja tullut 

monimutkaisemmaksi.  

 

Organisaatioiden osaamisperustaan sisältyy nyt erityisesti aineetonta varallisuutta, jota 

aikaisemmin ei esim. yritysorganisaatioissa pidetty kilpailuetua tuottavana voimavarana. 

Tämä aineeton varallisuus liittyy organisaation inhimilliseen pääoman taitoihin ja näiden 

taitojen toimivuuden edellyttämään tietoon.  

 

 

Viimeksi mainittu merkitsee sitä, että tietoyhteiskunnassa toimivat organisaatiot tarvitsevat 

kiinteitä yhteyksiä ympäristöönsä voidakseen hankkia ja jakaa oleellista tietoa. 

 

72



 
 

Kuvio  11.  Asiantuntijaorganisaatiossa aineettomaan pääomaan liittyvien tekijöiden 

merkitys korostuu edelleenkin tulevaisuudessa (Hope & Hope 1998) 

 

Kaplan ja Norton ovat määritelleet organisaation arvon riippuvaiseksi siitä, kuinka 

aineetonta pääomaa pystytään muuttamaan aineelliseksi pääomaksi. Erityisesti yritysten 

kiinnostus aineettoman pääoman hyödyntämiseen liittyy juuri aineettoman pääoman 

muuttamiseen osaksi taloudellista tulosta. Seuraavassa käsittelen lyhyesti yritystoiminnan 

ja julkisten organisaatioiden toimintalogiikoita ja niiden liittymistä organisaation arvon 

tuottamiseen. 

 

Yritystoiminnan perusajatus on kannattavan liiketoiminnan harjoittaminen. Yritys valmistaa 

tuotteita ja tarjoaa palveluita toivoen, että asiakkaat ostavat juuri sen tuotteita. Asiakkaalla 

on yksipuolinen päätösvalta ja valinnanvapaus tuotteiden ostamiseen ja käyttämiseen. 

Tämä tarkoittaa rahoituksen näkökulmasta sitä, että yrityksellä ei ole etukäteen 

varmistettua rahoitusta toteuttaa tehtäväänsä eli tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Kilpailu 

asiakkaista ja asiakkaiden valinnanvapaus merkitsevät yritykselle jatkuvaa epävarmuutta 

ja riskiä onnistumisen suhteen. (Määttä & Ojala 1999, 27) 

 

Yritystoiminta on ansaintaloudellista toimintaa, jonka keskeinen lähtökohta ja onnistumisen 

kriteeri on taloudellinen menestyminen, jota voidaan mitata pääoman tuotto- ja 

voittomittareilla. Yrityksen menestymistä on tulkittu ja toteutettu viime vuosina yhä 

enemmän anglosaksisen omistaja-arvo-ajattelun (shareholder value) näkökulmasta.  

 

Omistaja-arvolähtöisen ajattelun mukaisesti yritystoiminta perustuu siihen, että erityinen  

ryhmä henkilöitä (yrityksen johto) on tulosvastuussa toiselle ryhmälle henkilöitä 

(osakkeenomistajille) yrityksen tavoitteiden toteutumisesta ja menestymisestä. Tämä 
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tarkoittaa sitä, että yrityksen johto on vastuussa ensisijaisesti nk. omistajan arvon 

maksimoinnista (shareholder value). (emt. 28)  

 

On erotettavissa arvon käsite pörssiyrityksissä ja listaamattomissa yrityksissä. Kuten 

edellä kuvailtiin pörssiyrityksen ensisijainen tavoite ja tehtävä on kasvattaa ja maksimoida 

omistaja-arvoa. Noteeraamattomassa yrityksessä arvon sisällön määrittelee yrittäjä tai 

omistaja itse. (Roos & Fernstöm & Piponius & Rastas 2006, 11) 

 

Julkisille organisaatioille raha edustaa ainoastaan välinettä asetetun tehtävän 

täyttämiseksi ja tavoitellun arvon saavuttamiseksi. Viimeisten vuosien aikana 

julkishallinnon uudistamiseen tähdänneet toimenpiteet ovat kiinnittäneet huomiota 

julkishallinnon organisaatioiden toimintatapojen kehittämiseen ja toiminnan 

tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamiseen eri sidosryhmien näkökulmista käsin 

Keskeiseksi haasteeksi on noussut eri sidosryhmille luotavan arvon määrittäminen. Arvo 

voi näkyä sidosryhmälle esim. osaamisen siirtymisenä ja jakamisena, innovatiivisina 

yhteistyömalleina ja myös taloudellisina hyötyinä. (emt. 12) 

 

Julkisen toiminnan perusajatus on turvata kaikille yhteiskunnan kansalaisille peruspalvelut, 

joihin jokaisella on yhtäläinen käyttöoikeus. Julkinen toiminta on toimeksiantotaloudellista 

toimintaa, jonka keskeinen kriteeri on julkisten tehtävien tehokas ja laadukas hoitaminen. 

Julkisen toiminnan tuloksellisuuskriteereinä on pidetty vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja 

tuottavuutta.  

 

Julkisen toiminnan tuloksellisuuden toteuttamisen lähtökohtana on panoksenhaltijan 

saaman ja kokeman arvon varmistamisessa (stakeholder value). Panoksenhaltijoita ovat 

lähtökohtaisesti kaikki, jotka vaikuttavat julkisen hallinnon aikaansaannoksiin tai joihin 

aikaansaannokset vaikuttavat. Panoksenhaltija-lähtöisen ajattelun mukaisesti julkisten 

organisaatioiden johto on vastuussa sekä poliittisille päätöksentekijöille että kansalaisille 

panoksenhaltijoiden arvon optimoinnista (stakeholder value). (emt. 28 – 29) 

 

Kuten edellisestä käy ilmi organisaation arvon tuottaminen riippuu organisaation 

luonteesta. Arvon tuottaminen liittyy organisaation tavoitteisiin, ”se mitä tavoitellaan on 

arvokasta”. Ja organisaation menestyminen ymmärretään pitkälti samoiksi asioiksi joihin 

pyritään. 
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4.5. Organisaation suorituskyky, menestystekijät ja niiden mittaaminen 

 

Organisaation arvon määrittämiseen liittyy  organisaation suorituskyky ja sen mittaaminen. 

Suorituskyky voidaan määritellä mitattavan kohteen kyvyksi saavuttaa asetetut tavoitteet. 

Organisaation suorituskyky nähdään hyvin moniulotteisena asiana. Kun puhutaan 

suorituskyvystä, tulee ottaa huomioon organisaation kaikkein tärkeimmät sidosryhmät ja 

niiden tarpeet. (Lönngvist ja Mettänen 2003, 20).  

 

Organisaation suorituskykyä sivuava käsite on organisaation kompetenssi. Taatila (2004) 

on määritellyt organisaation kompetenssin organisaation sisäiseksi kyvykkyydeksi 

saavuttaa tavoitteita. Taatila viittaa kompetenssin käsitteellä organisaation sisäisiin 

tekijöihin – yksittäisiin henkilöihin , organisaation rakenteeseen ja omaisuuteen 

perustuviin. Tässä työssä kysymykseen tulisi organisaation kompetenssit, jotka liittyvät 

henkilöihin (inhimillinen pääoma) ja organisaation rakenteeseen (rakenteellinen pääoma). 

Tässä työssä käytetään käsitettä organisaation suorituskyky sisällyttäen siihen 

organisaation kompetenssin käsitteen edellä mainituin rajauksin. 

 

Organisaation sidosryhmiä ovat osapuolet, jotka vaikuttavat organisaation toimintaan, ja 

joiden toimintaan organisaatio vaikuttaa, joita ilman organisaatiota ei olisi (Luoma-aho 

2004). Julkisen organisaation sidosryhmiä ovat asiakkaat, viranomaiset, työntekijät, 

veronmaksajat jne. Eri sidosryhmien tavoitteet voivat olla hyvin erilaisia, ja myös 

suorituskyky voidaan ymmärtää eri tavoin eri sidosryhmien keskuudessa. Muun muassa 

tämän takia organisaation tavoitteet voivat olla joskus myös ristiriitaisia. (Lönngvist & 

Mettänen 2003, 21)  

 

Organisaation suorituskykyä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Kaplanin ja 

Nortonin esittämässä Balanced Scorecard-mallissa suorituskykyä tarkastellaan tavallisesti 

neljästä näkökulmasta: talouden, asiakkaan, sisäisten prosessien ja oppimisen ja 

kehittymisen näkökulmasta. Organisaation on toimittava niin, että kaikissa neljässä 

näkökulmassa saavutetaan asetetut tavoitteet. (emt. 21). 

 

Tietointensiivisellä tai asiantuntijaorganisaatiolla (knowledge-intenssive organisation tai 

expert organisation) tarkoitetaan sellaista organisaatiota, jossa pääosa tehdystä työstä on 
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uuden tiedon soveltamista kehittämistä. Tuotanto- ja palveluorganisaation suoritteita ja 

niiden tekemiseen liittyviä tekijöitä on helpompi mitata kuin asiantuntujaorganisaatiossa 

tehtyä työtä. Yksi mittausta vaikeuttava tekijä on asiantuntijatyön tulosten toteamisen 

vaikeus ja tulosten syntyminen viiveellä. Samoin asiantuntijatyössä aineeton pääoma on 

keskeisellä sijalla – asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön merkitys on korostunut 

suhteessa esimerkiksi koneiden merkitykseen. (Lönngvist & Mettänen 2003, 50 – 52) 

 

Laitila (Lönngvist & Mettänen 2003, 61) on esittänyt listan asiantuntijaorganisaation 

menestystekijöistä: tuotoksen laatu, ajanhallinta ja ajankäytön tehokkuus, tieto ja 

osaaminen, hyvä työilmapiiri, kiinteä yhteistyö asiakkaan kanssa, tiedon 

muunnosprosessien hyödyntäminen ja tiedon virtaus suhdeverkostoissa ovat näitä 

asiantuntijaorganisaation menestystekijöitä.  

 

Näistä useammat sopivat myös projektiorganisaatioihin, projektityö on verrattavissa 

monilta osin asiantuntijatyöhön – varsinkin kehittämisprojekteissa työ on uuden tiedon 

soveltamista ja kehittämistä. Lönngvist ja Mettänen ovat hahmotelleet mittareita 

asiantuntijatyön menestystekijöiden mittaamiseen. (Lönngvist & Mettänen 2003, 61) 

 

Tuotteen tai palvelun laatua voidaan mitata tekemällä esimerkiksi lomakkeen avulla 

kysely asiakkaille. Asiakastyytyväisyys kertoo välillisesti tuotosten laadusta. Reklamaatiot, 

asiakkailta saadut ideat ja muu palaute ovat keinoja asiakastyytyväisyyden selville 

saamiseksi. Tulosten laatua voidaan myös mitata tehtyjen tutkimusten, raporttien ja 

artikkelien perusteella. Ajanhallinta ja ajankäytön tehokkuuteen liittyvät projekteissa 

esimerkiksi asiakkaan näkökulmasta projektin aikataulujen pitävyys ja toimiva työnjako. 

 

 

Henkilöstön tiedon ja osaamisen mittarit ovat yleensä epäsuoria mittareita, yksi käytetty 

on koulutukseen liittyvät tekijät (esim. koulutusmenot vuodessa työntekijää kohden, 

suoritetut tutkinnot, koulutuspäivien määrä työntekijää kohden). Toisaalta kuten 

aikaisemmin on todettu, muodollisen koulutuksen lisäksi osaamista ylläpidetään 

informaalisen oppimisen keinoin (esim. työnkierto, työnopastus, työohjeet, mentorointi, 

kehitysryhmät, benchmarking) (Otala & Ahonen 2005, 166) Osaamisen tunnistamiseen 

liittyvät erilaisten osaamismatriisien käyttö. (Lönngvist & Mettänen 2003, 65) 
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Kiinteä yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on 

asiantuntijaorganisaatioiden menestystekijä. Tällöin erilainen vuorovaikutus asiakkaan ja 

organisaation välillä on ”mitattava” tekijä. Yhteistyön määrää voidaan arvioida esim. 

tapaamisten, kokousten ja erilaisten yhteisten projektien ja työryhmien määrällä. Tiedon 

jakamista asiakkaille voidaan välillisesti arvioida esimerkiksi asiakkaille suunnattujen 

esitelmien ja infotilaisuuksien määrällä. Tähän voidaan sisällyttää myös erilaiset 

vapaamuotoiset tilaisuudet. (Lönngvist & Mettänen 2003, 69). 

 

Tiedon muunnos prosessien hyödyntämisen liittyy mm. organisaation resurssit 

tietotekniikkaan ja tiedon tallentaminen erilaisiin tietojärjestelmiin. Mittareina voi olla 

esimerkiksi tietokantaan tallennettujen raporttien ja dokumenttien osuus kaikista 

raporteista ja dokumenteista. Samoin uusien tuotteiden ja palveluiden määrä kertoo 

organisaation innovaatiokyvystä ja sitä voidaan mitata uusien tuotteiden ja palveluiden 

määrän kasvulla.  

 

Tiedon virtaus suhdeverkostoissa kuvaa organisaation kykyä jakaa ja ottaa vastaan 

tietoa muilta organisaatioilta. Sitä voidaan mitata esimerkiksi eri organisaatioiden 

yhteistyöprojektien lukumäärällä ja yhteisten seminaarien lukumäärällä. (emt). 

 

Edellä mainitut asiantuntijaorganisaation menestystekijöiden mittarit ovat 

esimerkinomaisia, kukin organisaatio tai projekti määrittelee omat mittarinsa. Mittaamiseen 

ja mittareiden valintaan liittyy paljon erilaisia näkökulmia ja tekijöitä, jotka pitää huomioida.  

 

Kaikista organisaatioista löytyy aineettomaan pääomaan kuuluvia tekijöitä. Tosin joissakin 

organisaatioissa painotetaan toisia enemmän kuin toisia. (Lönngvist & Mettänen 2003, 27).   

 

Myös jokaisesta projektista voi tai pitää löytyä inhimillisen pääoman, rakenteellisen 

pääoman ja asiakaspääoman komponentit. Organisaattorisen aineettoman pääoman 

kulmakivi on sen asiakassuuntautuneisuus. Kaiken takana on asiakas (palvelujen 

käyttäjä). Projektiorganisaation kohtalo ratkeaa sen perusteella, millaiseen asentoon se on 

viritetty asiakkaita ja palvelujen käyttäjiä silmällä pitäen. Rakenteellinen pääoma 

mahdollistaa henkilöstöön kiteytyvän inhimillisen pääoman kasautumisen – inhimillinen 

pääoma käännetään organisaation vahvuudeksi juuri rakennepääoman avulla. (Virtanen 

2000, 38). 

77



 

 

5 TASAPAINOTETTU MITTARISTO (BSC) AINEETTOMAN PÄÄOMAN 

MITTAAMISESSA  

 

5.1. Mikä on tasapainotettu mittaristo, (BSC), Balanced Scorecard? 

 

Tasapainotettu mittaristo  tai – kuten sitä Suomessa usein kutsutaan - tuloskortti  

(Balanced Scorecard, BSC) on USA:ssa David Nortonin ja Robert Kaplanin 1990-luvun 

alussa kehittämä strategisen ohjauksen väline.  Mittaristo syntyi USA:ssa suuryrityksissä 

toteutetuissa hankkeissa, joissa pyrittiin kehittämään yritysten suoritusten mittausta (Malmi 

& Peltola & Toivanen 2006, 16). Mittaristo on vuosien saatossa kehittynyt yrityksen johdon 

strategisesta seurantajärjestelmästä kohti laajemmin sovellettavaa strategista 

johtamisvälinettä ja johtamisjärjestelmän viitekehystä. (Pohjonen 2006) 

 

Tasapainotetun mittariston avulla organisaation toiminta-ajatus, visio ja strategia voidaan 

yhdistää toimintaa ohjaavien mittareiden kokonaisuuteen. Mittaristolla tähdätään 

organisaation suorituskyvyn parantamiseen ja strategian toiminnallisuuden, 

tavoitteellisuuden ja mitattavuuden vahvistamiseen. Mittariston avulla pyritään löytämään 

tasapaino lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteiden, taloudellisten ja ei – taloudellisten, 

syytä ja seurausta kuvaavien sekä sisäistä ja ulkoista suorituskykyä kuvaavien mittareiden 

välillä. (Pohjonen 2006). 

 

Lönngvist, Kujansivu ja Antola (2006, 149) kuvaavat tasapainotettujen mittaristomallien 

pääperiaatteita seuraavasti: 

 

- Mittarit johdetaan organisaation visiosta ja strategiasta. 

- Menestystekijät valitaan mittaristoon useista näkökulmista (esim. asiakkaan ja 

omistajan näkökulmasta), jotta organisaation menestyksestä ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä saataisiin kokonaisvaltainen kuva. 

- Mittaamisessa keskitytään vain rajalliseen määrään kriittisiä menestystekijöitä. 

- Mittaristo suunnitellaan siten, että menestystekijöiden välillä on olemassa syy-

seuraussuhteita. 

- Mittaristoa voidaan käyttää työkaluna viestittäessä ja implementoitaessa strategiaa. 
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Tasapainotettu mittaamista pidetään kokonaisvaltaisena tapana mitata organisaation 

suorituskykyä (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 149). Organisaation suorituskyky 

voidaan määritellä organisaation kyvyksi saavuttaa asetetut tavoitteet. Menestystekijöillä 

(success factors) tarkoitetaan toiminnallisen menestymisen ja strategian kannalta 

keskeisiä asioita. Kriittisiksi menestystekijöiksi (critical success factors) puolestaan 

kutsutaan toiminnan avainalueita, joilla erityisesti on saavutettava korkea suoritustaso, jos 

organisaatio haluaa menestyä. Organisaation menestystekijät voidaan luokitella monella 

tavalla, kuitenkin  tärkeämpää kuin oikein luokittelu, on valita organisaation 

menestystekijät oikein. (Lönngvist & Mettänen 2003, 21) 

 

Tiedon ja osaamisen merkitys organisaatioiden menestykselle on kasvanut. Mitattaessa 

organisaation suorituskykyä tulee mittareissa huomioida nämä ”aineettomat” varallisuuden 

lähteet. Tasapainotetussa mittaristossa ei-rahataloudelliset mittarit ja yritystoiminnan 

suoritusten kuvaaminen eri ulottuvuuksilla (asiakas, sisäiset prosessit ja oppiminen) 

täydentävät rahataloudellisia (talous) mittareita laadittaessa yrityksen strategiaa. (Kuusela 

2004) 
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Kuviossa 12 esitetyn BSC:n yksi keskeisimmistä ajatuksista on mittareiden sitominen 

yrityksen strategiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mittareiden johtamista yrityksen 

visiosta ja strategian mukaisista kriittisistä menestystekijöistä sekä tavoitteiden (lyhyen ja 

pitkän aikavälin) asettamista näille mittareille.  

 

 
 
 
Kuvio 12. Tasapainotettu mittaristo (Kaplan & Norton 1996, 11)  

 
Aaltonen ja Mutanen (Aaltonen ja Mutanen 2001, 19) huomauttavat, että 
menestystekijöihin liittyvät mittarit eivät ole strategian korvike, vaan työkalu strategian 
toteuttamiseksi ja strategian toteuttamisen seuraamiseksi 
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5.2. BSC:n neljä näkökulmaa 
 
BSC:ssa organisaatiota tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta ja toiminnan lyhytaikainen 

ohjaus pyritään yhdistämään pitkäaikaiseen visioon ja strategiaan. Balanced Scorecardin 

neljä näkökulmaa ovat taloudellinen-, asiakas-, prosessi sekä innovatiivisuuden ja 

oppimisen näkökulma. Organisaation toimintaa mitataan näiden neljän ulottuvuuden kautta 

(kuvio 12). 

 

Menestystekijät valitaan Balanced Scorecardiin erilaisten kysymysten avulla. Kuhunkin 

näkökulmaan valitaan esimerkiksi kahdesta viiteen menestystekijää. Kun menestystekijät 

on valittu, tarkastetaan vielä kokonaisuus. Periaatteena on, että kussakin näkökulmassa 

on yhtä monta menestystekijää. Eri näkökulmien sisältämien menestystekijöiden tulisi 

liittyä toisiinsa syy-seuraussuhteella. Esimerkiksi jos oppimisen ja kehittymisen 

näkökulmassa tapahtuu muutos, vaikuttaa se prosessinäkökulmaan ja sen kautta myös 

taloudelliseen näkökulmaan. (Lönngvist ja Mettänen 2003, 92) 

 

Taloudellisen näkökulman pitäisi vastata kysymykseen miltä yrityksen pitäisi näyttää 

omistajille menestyäkseen taloudellisesti. Taloudellisen näkökulman mittarit osoittavat, 

ovatko yrityksen strategia ja sen toimeenpano vaikuttaneet toimintojen parantumiseen 

(Kaplan & Norton 1996, 52). Malmin, Peltolan ja Toivasen  (2006, 25) mukaan 

taloudellisen näkökulman mittareilla on tavallisesti kaksi tehtävää. Toisaalta ne kuvaavat 

sitä, kuinka hyvin yrityksen strategia on onnistunut taloudellisesti ja toisaalta ne 

määrittävät tavoitteet, joihin strategioilla ja niitä kuvaavilla mittareilla pyritään.  

 

Balanced Scorecardin asiakasnäkökulma määrittelee asiakkaille tuotettavan arvon. 

Asiakasnäkökulman pitäisi vastata kysymykseen miltä yrityksen tulisi näyttää asiakkaiden 

silmissä saavuttaakseen visionsa. Yrityksen on luotava selkeä visio niistä asiakkaita, joihin 

ne keskittyvät. Strategia ja visio muutetaan Balanced Scorecardin avulla asiakas- ja 

markkinapohjaisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi. (Kaplan & Norton 1996, 63 – 85). 

 

Malmi ym. (2006, 26) jakavat nämä asiakasnäkökulman mittarit perusmittareihin ja 

asiakaslupauksen mittareihin. Perusmittareita ovat esimerkiksi markkinaosuus, 

asiakkaiden hankinta ja pitäminen sekä asiakastyytyväisyys. Asiakaslupauksen mittarit 
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puolestaan mittaavat asiakastyytyväisyyttä ja –uskollisuutta. Näiden mittareiden avulla 

yritys pyrkii esimerkiksi tiettyyn markkinaosuuteen.  

 

Balanced Scorecardin sisäisten prosessien näkökulma määrittää sen missä 

liiketoimintaprosessissa yrityksen tulee menestyä parhaiten, jotta omistajat ja asiakkaat 

olisivat tyytyväisiä. Sisäisten prosessien näkökulmassa mitataan niitä prosesseja, joissa 

täytyy onnistua erinomaisesti, jotta taloudellisessa ja asiakasnäkökulmassa mainitut 

tavoitteet saavutetaan. Sisäisessä prosessinäkökulmassa pitäisi pystyä tunnistamaan 

asiakkaalle eniten lisäarvoa ja sitä kautta kilpailuetua tuottavia toimintoja sekä nostaa ne 

erityisen seurannan kohteeksi. (Kaplan & Norton 1996, 63 – 85) 

 

Organisaatiossa on menossa useita samanaikaisia prosesseja, josta jokainen tuottaa 

arvoa jollain tavalla. Strategian tehtävänä on tunnistaa ne muutamat tärkeät prosessit, 

jotka ovat kaikkien tärkeimpiä asiakkaalle tuotettavan arvon kannalta. Kaikkia prosesseja 

on hoidettava hyvin, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin strategisiin 

prosesseihin, joiden ansiosta organisaation strategia erottuu muista. (Kaplan & Norton 

1996, 63 – 85) 

 

Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulmasta on katsottava miten yritys pystyy 

säilyttämään kyvyn muutokseen ja kehittymiseen vision saavuttamiseksi.  Balanced 

Scorecardin innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulman tavoitteet ovat ajureita muiden 

näkökulmien tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä näkökulma pyrkii painottamaan yrityksen 

tulevaisuutta varten tehtävien investointien tärkeyttä. Tällöin tarkastelun kohteena eivät ole 

pelkästään perinteiset investointikohteet, kuten uudet laitteet ja uusien tuotteiden 

kehittäminen, vaan myös esimerkiksi työntekijät, järjestelmät ja erilaiset menettelytavat 

(Kaplan & Norton 1996, 129). Malmin ym. (2006, 28) mukaan henkilöstöön liittyviä 

mittareita ovat muun muassa henkilöstötyytyväisyys, sairauspoissaolot, vaihtuvuus ja 

koulutukseen käytetyt resurssit.  

 

Kuten aikaisemmin on todettu, aineettomasta pääomasta on tullut keskeinen tekijä 

kestävän arvon tuottamisessa. Sanakirjan mukaan aineeton tarkoittaa muun muassa 

”sellaista jota ei voi määritellä”, ja tämä antaa viitteitä siitä, kuinka vaikeata organisaation 

on hallita aineetonta pääomaansa. (Kaplan & Norton 2003, 205).  Tasapainotetut 

mittaristot eivät käsittele aineetonta pääomaa erillisenä asiana esimerkiksi taloudellisista 
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asioista, vaan aineetonta pääomaa käsitellään osana kokonaisuutta. Balanced Scorecard- 

mittariston oppimisen ja kasvun näkökulmassa käsitellään sitä, kuinka organisaation 

aineeton pääoma liitetään organisaation strategiaan. Kaplanilla ja Nortonilla tämä 

näkökulma sisältää kolmen aineettoman pääoman tavoitteet ja mittarit: 

 

- inhimillinen pääoma 

- informaatiopääoma 

- organisaatiopääoma         

 

Näiden kolmen osa-alueen tavoitteet on linkitettävä sisäisten prosessien tavoitteisiin ja 

integroitava toisiinsa.  (Kaplan & Norton 2003, 205 – 206) Kaplan ja Norton (2003, 52) 

toteavat, että toimintojen ja osaamisen kohdistaminen asiakkaalle tuotettavaan arvoon on 

tärkein asia strategian toteuttamisessa. Kohdistus ja integrointi ovat Kaplanilla ja Nortonille 

keskeiset käsitteet, joilla kehitetään inhimillistä pääomaa, informaatiopääomaa ja 

organisaatiopääomaa. 

 

Ongelmana yleensä on ollut, että vain osa mittareista saattaa liittyä aineettomaan 

pääomaan. Mittaristossa voi olla esimerkiksi 15 – 25 mittaria, joista vain muutama mittaa 

aineetonta pääomaa. (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 149) 

 

Organisaation  suorituskyvyn  mittaaminen on eräs keskeinen johtamisen apuväline, mutta 

organisaatiossa käytetään muitakin menetelmiä. Tietämyksen hallinta on yksi näistä 

muista menetelmistä. Lönngvist ja Mettänen (2003, 140) huomauttavat, että tietyn 

menetelmän käyttäminen ei sulje pois toisten käyttämistä. Lönngvistin ja Mettäsen mukaan 

suorituskyvyn mittareiden avulla voidaan tukea organisaation tietämyksen hallinnan 

prosesseja. 

 

Myös tässä työssä pyritään tarkastelemaan sekä projektin suorituskykyä tasapainotetun 

mittariston kautta ja luomaan mittareita menestystekijöille, jotka edistävät projektin 

tietämyksen hallintaa. 
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5.3. Balanced Scorecard  organisaation strategian toteuttamisessa 

 

Malmin, Peltolan ja Toivasen (2006, 123 – 136) mukaan Balanced Scorecard on osa 

yrityksen johtamisprosessia. Balanced Scorecardin roolina on johtamisprosessissa tukea 

eri strategiavaihtoehtojen analysointia, tunnistaa syy- ja seuraussuhteita, konkretisoida 

visio ja strategia operatiivisiksi tavoitteiksi sekä tuottaa yrityksen avainmenestystekijöitä 

ohjaavat ja mittavat strategiset mittarit tavoitearvoineen.  

 

Kuten aiemmin on tullut ilmi BSC:n yhtenä keskeisenä lähtökohtana on, toteutusmuodosta 

riippumatta, ollut koko ajan se, että organisaation ohjausjärjestelmä ja mittaristo tulisi 

johtaa organisaation visiosta ja strategiasta. Vision ja strategian käsitteet voidaan 

ymmärtää monella eri tavalla. 

 

Yleisimmin strategia tulkitaan BSC:n yhteydessä keinoiksi, jolla visio aiotaan saavuttaa. 

Visio on näkemys tilasta, jossa organisaation halutaan olevan tietyn ajanjakson kuluessa. 

Kaplan ja Norton määrittelevät strategian sarjaksi hypoteeseja syy-seuraussuhteita. Syy-

seuraussuhteella viitataan oletettuihin liiketoiminnan lainalaisuuksiin eli siihen, mitä pitää 

tehdä hyvin, jotta jokin osakokonaisuus toimisi paremmin ja johtaisi haluttuun 

lopputulokseen. (Malmi & Peltola & Toivonen 2006, 65) 

 

Hypoteesilla Kaplan ja Norton tarkoittavat sitä, että  strategia on aina uskomus niistä 

asioista, joita tulee tehdä menestyksen saavuttamiseksi. (Malmi & Peltola &Toivonen 

2006, 65 – 66) He (emt.) toteavatkin, että uskomus on eri asia kuin todistettu tieto. 

Mittariston johtaminen strategiasta ei edellytä, että mittareiden väliset lainalaisuudet olisi 

pystyttävä todistamaan ennen mittariston käyttöönottoa. He nostavatkin esille (emt. 66) 

sen, että puhuttaessa strategiasta Balanced Scorecardin yhteydessä, tulisi huomiota 

kiinnittää valintaan - strategia on lähes aina valintojen tekemistä. Pohjonen (2006) 

korostaa, että mittaristoa ei ole suunniteltu kontrollin, vaan ensisijaisesti yhteistyön, 

kommunikoinnin, kehittämisen ja informoinnin välineeksi. 

 

Julkisen sektorin ja yleishyödyllisten organisaatioiden arvontuottamisen malli on 

samankaltainen yksityisen sektorin malli, mutta siinä on myös useita merkittäviä 

eroavaisuuksia. Tasapainotetusta mittarista onkin Suomessa kehitetty julkisen sektorin 

käyttöön tarkoitettu sovellus, tasapainoisen onnistumisen strategia (Määttä ja Ojala 1999). 
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Julkisen sektorin ja yleishyödyllisten organisaatioiden menestymistä kuvaa se, kuinka ne 

onnistuvat toteuttamaan niille asetetun perustehtävän (mission). Yksityisen sektorin 

organisaatioilla on toimialasta riippumatta sama taloudellinen näkökulma: 

osakkeenomistajienarvon lisääminen. Julkisella sektorilla ja yleishyödyllisillä 

organisaatioilla on sen sijaan suuri määrä erilaisia tehtäviä, joten niiden on määritettävä 

oma tavoitteensa, yhteiskunnallinen merkitys, eri tavoin kuin yksityisten yritysten.  

 

Lumijärvi (Kuusela 2004) kuvaa tasapainotetun mittariston merkitystä julkisten 

organisaatioiden kehittämisessä tasapainotetun mittariston kehyksen valossa: 

 

 ” Tasapainotetun mittariston strategia tuo selkeitä etuja suhteessa perinteiseen panos-

tuotosperusteiseen tuloksellisuuden mallintamiseen. Mittarit eivät ole pelkästään yksittäisiä 

tunnuslukuja, vaan linkittyvät ketjuiksi ja hierarkiaksi, joka konkretisoi vision ja strategian 

mitattaviksi indikaattoreiksi. Mittareilla on elimellinen, systemaattinen ja argumentoitu 

yhteys strategiaan” (Kuusela 2004, 119) 

 

Keskeinen ero tasapainotetun mittariston ja tasapainoisen onnistumisstrategian 

viitekehysten välillä on se, että tasapainoisessa onnistumisstrategiassa vision ohella 

organisaation toiminta-ajatus on osa strategiaperustaa, kun taas tasapainotetussa 

mittaristossa lähtökohtana ovat organisaation visio ja strategia. Strategiaa ei 

tasapainotetussa onnistumisstrategiassa oteta annettuna kuten tasapainotetussa 

mittaristossa, vaan se syntyy osana prosessia. Tasapainoisen onnistumisstrategian 

prosessi sisältää strategian laadinnan ja etenemisen arvioinnin ja on siten laajempi kuin 

pelkkä strateginen mittaristo. (Pohjonen 2006) 

 

Tässä työssä on sovellettu tasapainotettua tuloskorttia, vaikkakin perusteltua projektien 

kohdalla voisi olla soveltaa tasapainoisen onnistumisen viitekehystä. 

 

Kaikissa organisaatiossa on menossa useita samanaikaisia prosesseja, josta jokainen 

tuottaa arvoa jollain tavalla. Organisaation strategian tehtävänä on tunnistaa ne muutamat 

tärkeät prosessit, jotka ovat kaikkien tärkeimpiä asiakkaalle tuotettavan arvon kannalta. 

Kaikkia prosesseja on hoidettava hyvin, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin 

strategisiin prosesseihin, joiden ansiosta organisaation strategia erottuu muista.  
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Kaplan ja Norton puhuvat strategisista teemoista, jotka valitaan tärkeimmistä organisaation 

prosesseista. Strategiset teemat ovat rakennuselementtejä, joiden ympärille strategian 

toteutus tapahtuu. (Kaplan & Norton 2003, 71) 

 

Mutta valituista teemoista jokainen edustaa vain yhtä osaa johtamisen ja prosessien 

muodostamassa verkossa, joka on luotava ylivoimaisen, kestävän tuloksen 

saavuttamiseksi. Jos organisaatio keskittyy vain yhteen näistä näkökulmista, kyseisen 

toiminnon merkitys korostuu organisaation laajempien tavoitteiden kustannuksella.  (emt.) 

 

Balanced Scorecardin tärkeimpiä tehtäviä on mahdollistaa johdon ja koko henkilöstön 

sitoutuminen yrityksen strategiaan viestimällä johtamisprosessin tulokset ymmärrettävällä 

tavalla koko organisaatiolle. Jotta viestintä tukisi sitoutumista konkreettisesti, sen tulisi 

tukea ja lisätä työntekijöiden ymmärrystä heidän oman työnsä liittymisestä yrityksen 

strategiaan sekä kuvata selkeästi, miten toimintaa ohjataan ja mitataan eri tasoilla. 

 

Mittaristo toimii myös kommunikointivälineenä, jonka avulla operatiiviselle johdolle ja 

työntekijöille viestitetään, mitä strategian toteuttaminen heidän osaltaan tarkoittaa. Vaikka 

organisaation  ylimmälle johdolle strategia olisi selvä, operatiivisella johdolla ja etenkin 

työntekijöillä voi olla hyvinkin puutteellista tietoa yrityksen strategiasta puhumattakaan 

siitä, että miten he voisivat vaikuttaa yrityksen strategian toteutumiseen omassa työssään. 

Balanced Scorecard toimii myös kommunikointivälineenä alhaalta ylöspäin.  

 

BSC:n käyttöönottoon liittyy yhteisen strategian ja tavoitteiden miettimistä, tiedonkulun 

parantamista ja mahdollisuus saada tietoa arvioinnin pohjaksi siitä, onko valittu strategia 

toimiva. BSC on kritisoitu siitä, että strategia määritellään organisaation johtotasolla, mutta 

toimivan strategian aikaansaaminen edellyttää, että organisaatiossa oleva tieto kulkee 

myös alhaalta ylöspäin. Siksi yhä enemmän painotetaan sitä, että toimivat strategiat 

syntyvät asiakasrajapinnassa, missä organisaation asiakas kohdataan. Tällöin voidaan 

hyödyntää useamman ihmisen näkemyksiä organisaation tulevaisuuden 

”menestysresepteistä”. (Malmi & Peltola & Toivanen 2006, 54 – 55). Parhaimmillaan BSC 

parantaa tiedonkulkua, lisää ymmärrystä ja yhteistä näkemystä organisaation tavoitteista 

ja strategiasta, antaa tietoa siitä, onko valittu strategia oikea ja mahdollistaa strategian 

arvioimisen ja siitä oppimisen. 
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Vaivio (2001, 13) painottaa Balanced Scorecardin oppimisen ja kehittymisen näkökulmaa 

organisaation rakenteellisena tekijänä organisaation jatkuvan kehittymisen ja uudistumisen 

kannalta.  Samoin Balanced Scorecardin avulla voidaan kiinnittää huomiota 

organisaatiossa olevaan hiljaiseen tietoon ja tämän tiedon hyödyntämiseen strategian 

täsmentämisessä tai uudistamisessa. Mittareiden avulla ”strategista palautetta”, mikä 

mahdollistaa ”strategian uudelleen arvioinnin” (Vaivio 2001, 13). 

 

 

 

6  PROJEKTIN AINEETON PÄÄOMA, MENESTYSTEKIJÄT JA OPPIMINEN 

 

6.1. Projektin suorituskyky ja menestystekijät 

 

Organisaation suorituskyvyllä tarkoitetaan organisaation kykyä saavuttaa asetetut 

tavoitteet (Lönngvist & Mettänen 2003, 20) Tässä työssä Balanced Scorecad toimii 

viitekehyksenä, jonka avulla tarkastellaan projektin aineettomia menestystekijöitä ja 

pyritään hahmottamaan näille menestystekijöille mittareita. 

 

Kuten aiemmin on todettu aineettomalla pääomalla on suuri merkitys organisaation 

suorituskyvyn muodostumisessa. On esitetty, että nykyisin useimpien organisaatioiden 

menestyminen riippuu suurelta osin aineettoman pääomasta. Balanced Scorecardin avulla 

organisaation suorituskykyä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Organisaation on 

toimittava niin, että kaikissa neljässä näkökulmassa saavutetaan asetetut tavoitteet. 

Balanced Scorecard mittariston avulla voidaan organisaation suorituskyky jakaa 

pienempiin osa-alueisiin, jolloin sitä on helpompi tarkastella ja mitata. (Lönngvist & 

Mettänen 2003, 22) 

 

Projektiorganisaation suorituskykyä tarkastellaan neljästä näkökulmasta: talouden, 

asiakkaan, sisäisten prosessien ja oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. (Lönggvist & 

Kujansivu & Antola 2006, 75) Kuviossa 14 on kuvattu Balanced Scorecardin 

peruslähtökohta projektin kannalta. 
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Kuvio 13.  Projektin Balanced Scorecard 

 

Projektin aineettomat menestystekijät määritellään projektin visiosta ja strategiasta käsin. 

Käytännössä strategia ja visio saattavat olla liian suurpiirteisiä menestystekijöiden 

määrittelyyn, ja strategian täsmentäminen voi tuntua liian vaikealta tai mahdottomalta. 

Tällöin voidaan korvata strategian täsmentäminen määrittelemällä organisaation asiakkaat 

ja sidosryhmät ja arvioida näiden tarpeet ja niiltä saatava panos. (Lönngvist & Mettänen 

2003, 88 –89) 

 

Esimerkiksi arvioidaan mitä rahoittajat odottavat ja mitä heiltä saadaan. Rahoittajalta 

halutaan useimmiten rahaa, mutta siltä voidaan odottaa myös muita asioita, kuten 

kontakteja. Rahoittaja puolestaan haluaa tuloksia,  esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen 

muodossa. Strategian täsmentämistä ja sidosryhmien tarpeiden ja heiltä saatavien 

panosten määrittämistä voidaan käyttää rinnakkain menestystekijöitä määritettäessä. 

(Lönngvist & Mettänen, emt.) 

 

Tässä työssä, poiketen BSC:n yleisestä viitekehyksestä, projektin aineetonta pääomaa on 

tarkasteltu BSC:n kaikissa näkökulmissa. Tämä siksi, että työssä on käytetty aineettoman 

pääoman osa-alue jakoa, jossa aineeton pääoma on sitoutuneena organisaation 

työntekijöihin, rakenteisiin ja asiakkaisiin. Nämä aineettoman pääoman osa-alueet kattavat 

laajemman alueen kuin Kaplanin ja Nortonin aineettoman pääoman osa-alueet. Kaplanilla 

ja Nortonille aineeton pääoma käsittää inhimillisen pääoman (osaaminen), 

informaatiopääoman (organisaation rakenteet) ja organisaatiopääoman (kulttuuri). Tässä 
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työssä informaatiopääoma ja organisaatiopääoma menevät rakennepääoman alle ja 

kolmantena pääoman muotona asiakaspääoma. 

 

 

6.2. Balanced Scorecardin näkökulmat projektissa 

 

6.2.1. Projektin taloudellinen näkökulma 

 

Projektin taloudellinen näkökulma kuvastaa sitä, miltä projektin tulee näyttää 

asettajan/rahoittajan silmin katsottuna, jotta rahoille saadaan vastinetta. Tässä työssä 

tarkastelen erityisesti kehittämisprojekteja, joiden asettajana on yleensä julkinen 

organisaatio. Liiketalouden puolella projektin taloudellinen näkökulma koskee niitä asioita, 

joista yrityksen omistaja on kiinnostunut. Arvon tuottamisen näkökulma on silloin toinen.  

 

Taloudellisessa näkökulmassa mittarit kuvaavat sitä, kuinka hyvin strategia on onnistunut 

taloudellisesti. Toisaalta ne määrittävät tavoitteet, joihin strategioilla ja niitä kuvaavilla 

muilla mittareilla pyritään.   

 

Taloudelliset näkemykset kuvaavat niitä tuloksia, joihin organisaatio pyrkii. (Kaplan ja 

Norton 2003, 52)  

 

Kuten aiemmin tuli esille yrityksen tavoitteita ovat osakkeenomistajan arvon lisääminen.   

julkisen organisaation tavoitteet liittyvät yleensä palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen  - 

niiden määrään ja laatuun sekä vaikuttavuuteen. Taloudelliset näkökulmat muodostavat 

lähinnä rajoitteen, ei  tavoitteen. (Malmi & Peltola & Toivonen 2006, 25) 

 

Projektityön kirjoissa painotetaan projektin suunnittelua siten, että projektin kustannukset, 

aikataulu, laajuus ja osatoiminnot määritellään mahdollisimman tarkasti. Projektin 

edetessä sen toteutumista koordinoidaan ja valvotaan. Aikataulu, kustannukset ja laatu 

ovat perinteisesti olleet keskeisimmät tekijät, joiden perusteella projektin tavoitteiden 

saavuttamista on arvioitu, joskin nykyisissä suosituksissa painotetaankin laajempien 

vaikuttavuusnäkökulmien merkitystä. (Rantala & Sulkunen 2006, 74) 
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Euroopan laatupalkinto kriteeristön yksi arviointialue on resurssit ja se kohdistuu siihen, 

miten toimintaorganisaation sisäisten resurssien suunnittelulla ja hallinnalla tuetaan 

toimintaperiaatteiden ja strategian suunnittelua (Virtanen 2000, 182). Virtanen korostaa 

projektin budjetin monia tehtäviä. Sen lisäksi, että budjetti on toimintapoliittinen 

julkilausuma, on se myös väline projektin toimintojen kontrolloimiseksi.  

 

Projektin budjetointikäytäntöjä on useammanlaisia. Projektin budjettia voidaan suunnitella 

ylhäältä alas- tai alhaalta ylös periaatteen mukaisesti. Toisaalta projektin budjetti voi 

perustua toiminto- tai ohjelmaperusteiseen taloudenpitoon.  

 

Jos projektin rahoittajalla ja asettajalla on täysin varma käsitys projektin tavoitteista, 

projektin toimeenpanon aikatauluista ja projektin vaatimista resursseista, voi projektin 

budjetointi perustua ylhäältä alas -periaatteeseen. Vastaavasti sellaisessa projektissa, 

jonka tavoitteet, aikataulu tai toimeenpanon muoto ovat enemmän tai vähemmän 

epäselviä, tarvitaan indikatiivisempaa budjetointiajattelua.  

 

Projektin budjetti syntyy pikkuhiljaa alhaalta ylöspäin projektitiimin tehdessä esimerkiksi 

ehdotuksensa projektin rahoittajalle ja asettajalle. Kumpi tahansa budjettikäytäntö valitaan, 

voidaan käyttää erilaisia projektisuunnittelutyökaluja, kuten esimerkiksi työnositusta (Work 

Breakdown Structure) (Virtanen 2000, 97) 

 

Virtanen esittää, että projektin budjetin laadinnassa pystyttäisiin yhdistelemään 

toimintopohjaista ja ohjelmaperusteista budjetinluomistapaa. Toimintoperusteinen 

projektibudjetti tarkoittaa sitä, että projektin resurssit määritellään tarkasti kuluerittäin 

esimerkiksi niin, että projektisuunnitelmasta voidaan heti nähdä, mikä osa taloudellisista 

resursseista kohdistetaan henkilöstökuluihin, hallinnollisiin kuluihin, tarvikkeiden ostoon 

jne.  Ohjelmaperusteisessa budjetoinnissa otetaan tarkemmin huomioon projektin ajallinen 

ulottuvuus. Ohjelmaperusteinen (tai tehtäväperusteinen) budjetointi perustuu ajatukseen, 

että projektin elinkaarella on erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, jotka voidaan määritellä ja 

jolle voidaan määritellä tietty resurssikäyttö. (Virtanen 2000, 98) 
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Projektin taloudellisen näkökulman keskeinen kysymys on, miten projektisuunnitelmassa 

artikuloidut tavoitteet kytketään budjetoinnin kautta sellaiseksi 

toimeenpanosuunnitelmaksi, että projektitiimi, projektin asettaja ja projektin rahoittaja voi 

halutessaan saada realistisen kuvan projektin edistymisestä ja toimeenpanon nykytilasta.  

 

Virtanen esittää ”yksinkertaisen vastauksen, mutta jonka toteuttaminen on vaikeaa”. 

Projektille tulee kehittää sen toimintaa ja budjetin toteutumista kuvaavat 

seurantaindikaattorit. (Virtanen 2000, 98) Budjetointi ja seurantaindikaattoreiden 

rakentaminen kulkevat käsi kädessä. Projektisuunnittelussa ja budjetoinnissa 

työnosituksella on suuri merkitys. Ilman kunnollista suunnitelmaa kaikki mitä projektissa 

tehdään on yhtä suurta poikkeamaa. (Virtanen 2000, 100) 

 

Projektin taloudellisten resurssien liittäminen projektin strategiaan ja projektin tavoitteisiin 

mahdollistaa resurssien paremman allakoinnin; kaikkea ei pyritä toteuttamaan kerralla, 

vaan visio, johon projektin strategialla tähdätään, saavutetaan vaiheittaisella 

kehittämisellä. (Malmi & Peltola & Toivonen 2006, 54) 

 

Projektin taloudellinen näkökulma kuvaa siis niitä tuloksia, joita projektilla pyritään 

aikaansaamaan. Taloudelliset tulokset projektissa toimivat lähinnä rajoitteena, ei sinänsä 

toiminnan tavoitteena. Projektissa tuloksella tarkoitetaan projektin välitöntä vaikutusta, joka 

projektityöllä aikaan saadaan. Projektin tulos aikaansaadaan projektin toimenpiteillä ja 

tuotoksilla. Taloudellisen näkökulman rinnalla tai lisäksi tässä näkökulmassa voi myös 

määritellä niitä menestystekijöitä, jotka projektin tuloksen kannalta ovat keskeisiä. 

 

Projektin aineettomat menestystekijät talouden näkökulmassa liittyvät projektin 

taloudelliseen osaamiseen ja taloudellisen informaation jakamiseen ja asiakkaiden 

saaman arvon varmistamiseen. Mikäli näkökulmaan halutaan ottaa menestystekijöitä, 

jotka liittyvät projektin tuloksen (välitön vaikutus kohderyhmässä) saavuttamiseen, 

menestystekijät ja mittarit tulee valita projektikohtaisesti. 
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6.2.2. Projektin asiakasnäkökulma  

 

Projektin strategian laadinnan asiakasnäkökulma kuvastaa sitä, miltä projektin tulee 

näyttää asiakkaiden suuntaan saavuttaaksemme visio? Virtanen toteaa, että 

organisatorisen aineettoman pääoman kulmakivi on sen asiakassuuntautuneisuus. Kaiken 

takana on asiakas/palvelun käyttäjä. Projektiorganisaation kohtalo ratkeaa  sen 

perusteella, millaiseen asentoon se on viritetty asiakkaita ja palvelujen käyttäjiä silmällä 

pitäen (Virtanen 2000, 38). 

 

Projektin asiakaspääoma viittaa siihen arvoon, jonka projekti saa olleessaan 

suhteessa/kontaktissa niiden ihmisten kanssa, jotka käyttävät sen tuotteita tai palveluja. 

(Virtanen emt., 37) Virtasen määritelmässä on havaittavissa arvon kaksisuuntaisuus, 

toisaalta käyttäjä saa arvoa tuotetta tai palvelua käyttäessään ja toisaalta 

projektiorganisaatio saa arvoa ollessaan tekemisessä palvelun tai tuotteen käyttäjien 

kanssa.  

 

Aineettoman pääoman arvioiminen ja johtaminen lähtee arvon tuottamisesta yrityksen 

omistajille tai julkisen organisaation puolella arvon tuottamisesta asiakkaille ja 

organisaation  sidosryhmille.  

 

Asiakasnäkökulman mittarit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toista ryhmää kutsutaan 

perusmittareiksi. Nämä ovat hyvin samankaltaisia eri organisaatioissa. 

Asiakastyytyväisyys, markkinaosuus, asiakaskannattavuus, asiakasuskollisuus ja uusien 

asiakkaiden lukumäärä ovat varsin tavallisia tähän ryhmään kuuluvia mittareita. Voidaan 

ajatella, että ne heijastelevat onnistumista markkinoilla ja asiakasrajapinnassa 

organisaation näkökulmasta katsottuna.  (Malmi & Peltola & Toivanen 2006, 26). 

 

Toista ryhmää voidaan kutsua asiakaslupauksen mittareiksi. Nämä mittarit vastaavat 

kysymykseen, mitä organisaation tulisi asiakkailleen tarjota, jotta asiakkaat olisivat 

tyytyväisiä ja saataisiin myös uusia asiakkaita. Tällaisia tekijöitä voivat olla tuotteen tai 

palvelun ominaisuudet, esim. laatu. Samoin suhde asiakkaaseen, mitattuna esimerkiksi 

asiakaspalvelulla, tai vaikkapa organisaation imago tai maine voivat olla tällaisia tekijöitä. 

Näistä asiakaslupauksen tekijöistä ja niitä vastaavista mittareista tulisi heijastua se, millä 

organisaatio aikoo menestyä kilpailussa ja saavuttaa tavoitteensa. Toisin sanoen näiden 
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mittareiden tulisi kuvata organisaation ”kilpailustrategian ydin”. Näkökulma 

asiakaslupauksen mittareissa on pikemminkin asiakkaan kuin organisaation. (emt.) 

 

Virtanen on esittänyt Euroopan laatupalkinnon arviointialueiden  soveltamista projektien 

toimintaan. Yksi laatupalkinnon arviointikriteeri on organisaation toimintaperiaatteet ja 

strategia: tässä tarkastellaan muun muassa sitä, miten projektiorganisaation missiota ja 

visiota toteutetaan toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, päämäärien jne. avulla. Virtanen 

nostaa esille palvelusitoumukset ”projektiorganisaation laatuajattelun ja aineettoman 

pääoman ytimessä”. (Virtanen 2000, 181).  

 

Palvelusitoumuksissa on paljolti kyse siitä, kuinka projekti onnistuu segmentoimaan  

asiakaskuntansa. Palvelusitoumuksia voi tehdä vasta sitten, kun tiedetään ketkä ovat 

organisaation asiakkaat ja mitä he palveluilta odottavat. Palvelusitoumusten ytimenä ovat 

projektin asiakkaille annettavat laatulupaukset. Laatulupausten ideana on se, että 

palvelujen käyttäjä tietää etukäteen millaista palvelua hän voi kultakin palveluntuottajalta 

odottaa, edellyttää ja vaatia.  

 

Sitoumusten merkittävyys perustuu konkreettisuuteen ja julkisuuteen. Virtasen mukaan 

periaatteessa projekti antaa aina ainakin yhden konkreettisen palvelusitoumuksen, joka  

on artikuloitu hankesuunnitelmassa. Projektin tavoitteet on projektin rahoittajalle, 

asettajalle, yhteistyökumppaneille ja hyödynsaajille annettu lupaus, johon projektitiimi 

sitoutuu. (Virtanen 2000, 182). 

 

Virtasen mukaan hyviä signaaleja osoittamaan onko projektissa kertynyt aineetonta 

pääomaa ovat projektitiimin osaaminen ja asiakastyytyväisyys. (Virtanen 2000, 200)  

 

Asiakastyytyväisyys onkin yksi tärkeimmistä aineettoman pääoman asiakaspääoman 

tekijöistä. Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan asiakkaan palveluun kohdistuvien 

odotusten ja hänen saamiensa kokemusten välistä suhdetta. (Lönngvist & Kujansivu & 

Antola 2006, 38) Asiakkaiden lisäksi myös muut sidosryhmät ovat organisaatioille tärkeitä. 

Organisaation asiakasnäkökulmaan ja asiakaspääomaan sisältyy siis sidosryhmäsuhteita, 

joita voivat olla suhteet seuraavien tahojen kanssa: tutkimuskumppanit, viranomaiset, 

rahoittajat, vaikuttajat, media. 

 

93



Eri aineettomien pääomien osa-alueiden tulee myös tukea toisiaan, jotta ne saadaan 

tehokkaasti käyttöön. Organisaation rakenteiden tulee tukea asiakasyhteistyötä ja toisaalta 

asiakkuuksien avulla saatua tietoa tulisi siirtää organisaation rakenteisiin toimintatapojen 

parantamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi esimerkiksi palveluita ja tuotteita 

kehitettäessä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: 

 

- Miten opitaan asiakasvuorovaikutuksesta? (esim. osaamista kehittävien asiakkuuksien 

määrittely, asiakasyhteistyösuunittelu, asiakastapaamiset) 

 

- Miten luodaan ja vahvistetaan asiakkuuksia ja yhteistyökumppanuuksia? (esim. tarpeiden 

tuntemus, vuorovaikutus, viestintä) 

 

- Miten asiakas- ja yhteistyötietoa hankitaan ja siirretään organisaatiossa? 

(palautekanavaraportit, selvityskyselyt, asiakashallintajärjestelmät) (IC Partners 2004, 27) 

 

Jotta pystytään vastaamaan edellisen kaltaisiin kysymyksiin, pitää projektissa pystyä 

keräämään ja hallitsemaan tietoa erityisesti asiakkuuksista. Asiakaspääomaan liittyvä tieto 

on rajapintatietoa, sitä on asiakkailla ja sidosryhmillä. Se perustuu vuorovaikutukseen ja 

maineeseen. (Hovila  & Okkonen 2006, 42) 

 

Projektin aineettomat menestystekijät asiakasnäkökulmassa ovat keskeisiä projektin 

strategian toteuttamisessa. Projektin tavoite ja tulos on luoda asiakkaalle arvoa ja hyötyä. 

Projekti tarvitsee tietoa asiakkaiden tarpeista, ideoista ja projektin toimenpiteiden 

vaikutuksista asiakkaiden ongelmiin ja tilanteisiin. Projektissa tulee nähdä asiakkaat 

laajasti: projektin kohderyhmä, rahoittajat, yhteistyötahot ja media. 

 

 

6.2.3. Projektin prosessinäkökulma  

 

Projektin prosessinäkökulma kriittisenä menestystekijänä käsittää ne projektin toiminnot, 

mitkä ovat tärkeimpiä projektin onnistumisen kannalta. Prosessinäkökulmassa mitataan 

niitä prosesseja, joissa täytyy onnistua, jotta taloudellisessa ja asiakasnäkökulmassa 

mainitut tavoitteet saavutetaan.  
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Tehokkaiden prosessien avulla voidaan hallita kokonaisuuksia pienemmillä resursseilla, 

mutta se vaatii henkilöstöltä laajempaa osaamista. Hyvä prosessin kuvaus lähtee aina 

asiakkaasta ja päätyy asiakkaaseen. Asiakassuuntautunut toiminta näkyy 

asiakastyytyväisyytenä. Asiakkailla on paljon hiljaista tietoa siitä, miten tuotteita ja 

palveluja tulisi kehittää. Kun tämä tieto saadaan ohjaamaan organisaation ja sen 

tuotteiden kehittämistä, siitä muodostuu ”inhimillinen menestystekijä”. (Kesti emt.) 

 

Organisaation prosessit ovat osa organisaation rakenteellista pääomaa. Prosessien avulla 

muun muassa hyödynnetään ihmisten osaamista ja muutetaan se taloudelliseksi tuotoksi 

Prosesseilla tarkoitetaan erilaisia tietoisesti suunniteltuja asioita, joiden avulla on tarkoitus 

ohjata ihmisten toimintaa. Niiden avulla ihmiset tekevät työtään, organisoivat ja kehittävät 

toimintaansa. (Lönngvist  & Kujansivu & Antola 2006, 45)  

 

Prosessinäkökulma tukee strategiaa ja kuvaa, kuinka organisaatio aikoo toteuttaa 

strategiansa. Tehokkaat ja oikein kohdistetut sisäiset prosessit määrittävät kuinka arvoa 

tuotetaan ja ylläpidetään. Kaplan ja Norton (2003, ) jakavat sisäiset prosessit neljään 

ryhmään: 

• toimintaprosessit; tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja toimittaminen asiakkaille 

• asiakasprosessit; asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen 

• innovaatiot; uusien tuotteiden, palveluiden, prosessien ja suhteiden kehittäminen 

• lainsäädäntö ja yhteiskunta; lainsäädännön noudattaminen ja yhteisöjen 

vahvistaminen 

 

RAY:n arvioivan ajattelun-oppaassa (2004) projektin keskeisimmiksi toimintaprosesseiksi 

määritellään seuraavat: 

 

1)     asiakkaiden (kohderyhmä) kanssa tehtävään työhön liittyvät (asiakasprosessit) 
 

2) yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät     

(yhteistyöprosessit) 
 

3) projektin ja asettajan/rahoittajan vuorovaikutukseen liittyvät (projektin 
hallintaprosessit) 
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RAY rahoittaa pääasiassa sosiaalialan järjestöjen projekteja ja niissä painottuu 

asiakasprosessit ja asiakkaiden kanssa tehtävä työ. Mutta kaikissa projekteissa korostuu 

asiakas-, yhteistyö-, innovaatio- ja projektin hallintaprosessit. 

 

Strategia muodostuu samanaikaisista, toisiaan täydentävistä teemoista. Kukin sisäisten 

prosessien ryhmä tuottaa hyötyä eri aikoina.  (Kaplan ja Norton 2003, ) Kunkin prosessin 

kohdalla tulisi määritellä siihen liittyvät tärkeät asiat, kuten asiakkaat, henkilöstö, 

menetelmät ja työkalut, tuotos, ympäristökuvaus sekä liitynnät muihin prosesseihin. 

Prosessin kuvausten lisäksi organisaation haasteena on prosessien tarkistaminen ja 

parhaiden käytäntöjen jakaminen organisaation sisällä. (Lönngvist & Kujansivu & Antola 

2006, 45) 

 

Kehittämisprojektille on tyypillistä prosessimainen etenemistapa sekä 

ratkaisuvaihtoehtojen ja etenemisväylien moninaisuus. Alussa asetetut tavoitteet 

täsmentyvät tai hämärtyvät prosessimaisen etenemisen aikana. Projekti voi myös 

huomaamattaan ajautua sivuraiteelle. Toisaalta sivuraiteen valinta voi jossain tilanteessa 

olla välttämätöntä. Olennaista on, että valinnat etenemisvaihtoehtojen välillä ovat tietoisia. 

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, tieto voidaan jakaa hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon. 

Näistä hiljainen tieto liittyy organisaation inhimilliseen pääomaan. Organisaation 

rakennepääomaan kuuluu puolestaan dokumentoitu tieto, joka on samalla eksplisiittistä 

tietoa.  

 

Eksplisiittisellä tiedolla viitataan sellaiseen tietoon, joka on julkilausuttua, näkyvää, 

siirrettävissä, jaettavissa ja arvioitavissa. Kuitenkin vain pieni osa kaikesta tiedosta on 

eksplisiittistä tietoa. Tiedon dokumentoinnin avulla uusi tieto konkretisoituu organisaation 

hyväksi. Dokumentoitu tai muuten eksplisiittiseen muotoon saatettu tieto tai toimintatapa 

muodostaa viitekehyksen, jonka varassa toimintaa voidaan suunnata tavoitteiden 

mukaisesti. (Lönngvist & Kujansivu & Antola 2006, 46) 

 

Projektin prosessi näkökulmaan liittyy projektitiedon dokumentointi siten, että projektin 

tuotteet ja prosessit dokumentoidaan ja huomiota kiinnitetään projektin tuotosten  

kehittämiseen ja dokumentointiin projektin alusta lähtien. 
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Prosessit liittyvät myös inhimilliseen osaamiseen ja hiljaiseen tietoon, prosessien tehtävän 

on muuttaa organisaatiossa oleva osaaminen arvoksi eli hyödyksi asiakkaille. Osaaminen 

ei yksin riitä, vaan tarvitaan toimivat prosessit. (Kvist & Arhomaa & Järvelin & Räikkönen 

1992, 11). 

 

Projektin aineettomat menestystekijät prosessi näkökulmassa keskittyvät siihen, miten 

projektihenkilöstön osaaminen kohdennetaan sisäisten prosessien avulla projektin 

asiakkaiden saamaksi arvoksi ja hyödyksi. 

 

 

6.2.4. Projektin oppimisen ja kehittymisen näkökulma 

 

Projektin oppimisen ja kehittymisen näkökulmassa kriittisenä menestystekijänä on se, 

miten projektissa säilytetään kyky muutokseen ja kehittymiseen, jotta visio voidaan 

saavuttaa. Oppimisen ja kehittymisen näkökulman mittareiden tulisi antaa vastauksia 

kysymykseen pystyykö organisaatio myös tulevaisuudessa kehittymään ja luomaan arvoa. 

 

Kaplanin ja Nortonin (2003, 203) mukaan  oppimisen ja kasvun näkökulma kuvaa 

aineetonta pääomaa ja sen roolia strategiassa. He ovat jakaneet aineettoman pääoman 

kolmeen ryhmään: 

• inhimillinen pääoma; työntekijöiden taidot, kyvyt, tietämys 

• informaatiopääoma; tietokannat, tietojärjestelmät, verkot ja tekninen infrastruktuuri 

• organisaatiopääoma; kulttuuri, johtajuus, työntekijöiden kohdistaminen, tiimityö ja 

tietojohtaminen 

 

Tässä työssä aineeton pääoma on jaettu inhimilliseen pääomaan (käsittää Kaplanin ja 

Nortonin mallista inhimillisen pääoman), rakenteelliseen pääomaan (käsittää Kaplanin ja 

Nortonin mallista informaatiopääoman ja organisaatiopääoman) ja asiakaspääomaan. 

Tässä työssä aineetonta pääomaa tarkastellaan myös muissa BSC:n näkökumissa kuin 

oppimisen ja kehittymisen näkökulmassa. 

 

Heikkinen (Niemi 2005, 84) nostaa aikaisempien tutkimusten ja organisaation oppimista 

koskevan teoreettisen tarkastelun pohjalta esille joitakin keskeisiä edellytyksiä 

oppilaitoksissa toteutettavien kehitysprojektien onnistumiselle. Tällaisia ovat yhteisen, 
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jaetun vision muodostaminen, johtajuudesta huolehtiminen, kyky työskennellä tiimeissä ja 

usein myös yksilöiden pätevyys. Vaikka Heikkinen tarkastelee projektitoimintaa oppilaitos-

ympäristössä, samoja edellytyksiä tarvitaan myös muissa toimintaympäristöissä 

tapahtuvissa kehittämisprojekteissa. 

 

Kaplan ja Norton (2004, 207) ovat perehtyneet yritysorganisaatioiden Balanced Scorecard 

mittaristojen oppimisen ja kasvun näkökulmaan. Näissä aineetonta pääomaan on 

toistuvasti kuvattu kuuden tavoitteen avulla. 

 

 

Inhimillinen pääoma 
1.Strateginen osaaminen: Käytettävissä olevat taidot, osaaminen ja tietämys 

 
Informaatiopääoma 
2.Strateginen informaatio: Käytettävissä olevat tietojärjestelmät-, sovellukset ja 

infrastruktuuri, jota vaaditaan strategian tukemiseksi. 

 
Organisaatiopääoma 
3.Kulttuuri: Yhteisen mission, vision ja arvojen tiedostaminen ja sisäistäminen, jota 

strategian toteuttaminen edellyttää. 

4.Johtajuus: Pätevien johtajien saaminen kaikille tasoille, jotta organisaatio voidaan 

mobilisoida toteuttamaan strategiaa. 

5.Kohdistus: Tavoitteiden ja kannustuspalkkioiden kohdistaminen strategiaan kaikilla 

organisaatioin tasoilla. 

6.Tiimityö: Strategiaa tukevan tietämyksen ja henkilökunnan jakaminen. 

 

Heikkisen oppilaitosympäristössä onnistuneiden projektien kehittämisedellytyksissä ja 

Kaplanin ja Nortonin esittämissä aineettoman pääoman tavoitteissa yritysorganisaatioissa 

on mielestäni samankaltaisuutta. Onnistunut projekti edellyttää yksilöiden pätevyyttä, 

yhteistä tavoitetta, visiota, johtajuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimityötä. Balanced Scorecadin 

oppimisen ja kasvun näkökulma painottaa strategista osaamista ja tietoa, yhteistä 

tavoitetta, johtajuutta ja tiimityötä ja tietämyksen jakamista. 
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Seuraavassa käsittelen inhimillistä pääomaa ja rakennepääomaa osana projektin 

oppimisen ja kehittymisen näkökulmaa. On muistettava että inhimillisen pääoman ja 

rakenne pääoman välinen raja on monesti häilyvä. Kuitenkin, jotta suorituskykyä voi 

arvioida suhteessa projektin tavoitteisiin ja päämääriin, kyseinen jako on käyttökelpoinen, 

koska se auttaa jäsentämään ja pilkkomaan projektin menestymisen kannalta tärkeitä 

asioita. 

 

 

6.2.4.1. Inhimillinen pääoma osana oppimisen ja kasvun näkökulmaa 

 

Inhimillinen pääoma tarkoittaa henkilöstön ja johdon osaamista, tietoja, taitoja, kokemusta 

ja henkilökohtaisia osaamisia.  Kuten tässäkin työssä, yksi tapa tarkastella osaamista, on 

kytkeä osaaminen ja sen johtamisen määritteleminen ”äänettömän ja äänellisen tiedon 

vuoropuheluksi”. Äänetön tieto viittaa ihmisten mielessä työskentelyn kuluessa 

syntyneeseen kokemuksellisesti tiheään maastoon ja äänellinen tieto konkreettisesti 

kuvattavissa olevaan tietoon. Tällöin osaamisen johtaminen on sitä, että ylläpidetään eri 

keinoin äänettömän ja äänellisen tiedon välistä vuoropuhelua. (Juuti 2005, 17) 

 

Äänettömän tiedon esille saaminen edellyttää runsaiden keskustelujen käymistä 

organisaatiossa ja vertauskuvallisen kielen käyttöä. (Juuti 2005, 17) Aika yleinen on myös 

käsitys, että osaaminen varastoituu paitsi dokumentteihin myös organisaation 

toimintatapoihin ja rutiineihin. (emt. 16) Osaaminen  ja organisaation oppiminen liitetään 

yleensä yhteen. Sengen (1990, 14) mukaan oppiva organisaatio kykenee jatkuvasti 

luomaan oman tulevaisuutensa yhä uudelleen.  

 

Oppivalle organisaatiolle ei ole tunnusomaista pelkkä sopeutuminen vaan kyky luoda 

uutta. Agryiksen yksi- ja kaksikehäinen oppimisen malli on pohjana organisaation 

säilyttävän ja uudistavan oppimisen teorioissa. Olennaista on  toimintaympäristön laatu ja 

vaatimukset – uudistavaa oppimista tarvitaan kun organisaatiossa ratkaistavat ongelmat 

ovat uusia ja vaativat laadullisesti uudenlaisten ratkaisujen tuottamista.  

 

Uudistava oppimien edellyttää rutiinien ja käytäntöjen reflektiota eli itsearviointia, näin 

pystytään luomaan uusia välineitä ja toimintatapoja ja vaikuttamaan toimintaympäristöön. 

(Ruohotie 2000, 35)  Ruohotien (emt) mukaan oppivalle organisaatiolle on ominaista 
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tulevaisuutta koskevat visiot, selkeä näkemys omasta tehtävästä (missio) ja 

toteutussuunnitelma visioita tukevista toimenpiteistä. Kaikki nämä ovat piirteitä, joita 

korostetaan myös edellytyksinä onnistuneille projekteille. 

 

Virtanen (2000, 139) toteaa, että tutkittaessa projektin onnistumiseen liittyvä tekijöitä 

yhdeksi onnistumisen edellytykseksi on noussut projektin sisäisen osaamisrakenteen 

varmistaminen. 

 

Projektityö on useasti tiimityötä, onnistuneen tiimin kokoaminen niin, että projektissa 

tarvittava laaja-alainen osaaminen on turvattu, on yksi onnistuneen projektin edellytyksiä. 

Projekti henkilöstön rekrytointiin kannattaa käyttää aikaa ja pohdintaa. Kuten aiemmin 

mainittiin Virtasen mukaan yksi hyvä signaali projektin aineettoman pääoman 

muodostumisesta  on projektitiimin osaaminen. (Virtanen 2000, 200) 

 

Osaaminen voidaan jakaa osaamisalueisiin, esimerkiksi substanssiosaaminen (erityinen 

asiaosaaminen), liiketoimintaosaaminen (operatiivinen johtaminen, strateginen suunnittelu, 

talous- ja rahoitusosaaminen jne.), tuotantoprosessiosaaminen, asiakas- ja 

partneriosaaminen (asiakkaiden tuntemus, myyntiosaaminen, neuvottelutaito jne.) ja 

organisaatio-osaaminen (tiimityöskentely, esimiestaidot, projektinhallinta, tuotetuntemus, 

kehittämistaidot, motivointitaito, tiedon jakaminen, immateriaalioikeuksien hallinta, 

palvelujen ja tuotteiden kehittäminen jne.) (ICPartners 2004, 18) 

 

Mäkelin ja Vepsäläinen (Lehtonen 2001, 69) jakavat osaamisen neljään kategoriaan sen 

mukaan, mikä sen merkitys on kilpailutekijänä: 

 

1. Tuki- ja apuosaaminen (complementary capability) on mahdollista jopa ulkoistaa, 

esim. siivous, ruokahuolto, arkistointi, tietotekniikka joitakin osin jne. 

 

2. Kaikille alan yrityksille yhteinen perusosaaminen (core capability) on osaamista, jota 

ilman ei voi toimia tietyllä toimialalla. Tällaista on sekä tukiosaaminen (esim. johtamistaidot 

ja taloushallinto) että toimialan perusosaaminen, esim. tietokoneen perustuntemus 

tietotekniikka-alalla jne. Tämä osaaminen ei tarjoa mitään kilpailuetua, mutta ilman sitä 

yrityksen olisi mahdotonta osallistua kilpailuun. 
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3. Kriittinen osaaminen (critical capability) on tämän päivän kilpailussa tarvittava 

keskeinen osaaminen sekä olennainen kilpailun lähde. 

 

4. Tulevaisuuden tärkeä osaaminen (cutting edge capability) eli käänteentekevä 

osaaminen on tulevaisuudessa tärkeä kilpailukyvyn lähde, joka mahdollistaa markkina-

aseman, uusille markkinoille pääsyn sekä menestymisen tulevaisuudessa käytävässä 

kilpailussa. 

 

Tason 3. ja 4. osaaminen liittyy jollain tavalla organisaation ydinosaamiseen (core 

competences), jolloin organisaation keskeiset osaamisalueet ovat organisaation 

ydinosaamista. Esimerkiksi jos organisaation tuotteisiin liittyy asiakkaan palveleminen, 

asiakaspalvelu on yksi ydinosaamisalue. Organisaation ydinosaamiset halutaan yleensä 

kuvata muita osaamistekijöitä tarkemmin, jotta niitä voidaan kehittää systemaattisesti. 

Systemaattinen ote osaamisalueen kehittämiseen mahdollistaa myös ydinosaamiseen 

liittyvän tiedon jakamisen organisaatiossa. (Kesti 2005, 154). 

 

Kun organisaatiota tarkastellaan avoimena systeeminä, organisaation osaamisalueet 

nähdään tämän systeemin osatekijöinä. Tällaisen systeemisen käsityksen etuna on se, 

että osaamista ei tarkastella vain staattisena ja olemassa olevana, vaan dynaamisena ja 

kehittyvänä ilmiönä, johon liittyy systeemien osien välinen vuorovaikutus.  Systeemiin 

luetaan tällaisessa mallissa myös organisaation asiakkaat ja yhteistyökumppanit, joilla on 

keskeinen rooli etenkin osaamisen rakentamisen ja ylläpidon dynamiikassa. (Lehtonen 

2001,63)   

 

Nonakan ja Takeuchin (1995) avointen järjestelmän teoriaan kuuluu hahmotelma, jossa 

kuvataan niitä ”olosuhteita”, joita organisatorisen tiedon luominen toteutuakseen 

edellyttää. Tähän kuusikohtaiseen luetteloon kuuluu: mahdollisuus ryhmätoimintaan, 

tavoitetietoisuus, autonomia, epävakaisuus ja luova kaaos ja tarpeellinen variaatio. 

Projektityö täyttää hyvin organisatorisen tiedon luomisen olosuhteiden vaatimukset. 

(Jalava & Virtanen 1998, 88 – 89). Luettelon kuudes olosuhdetekijä, tarpeellinen variaatio 

riippuu erityisesti projektiryhmän kokoamisesta. Lähtökohtana on, että organisaation 

sisäisen diversiteetin on vastattava ympäristön monimutkaisuutta, jotta organisaatio voi 

selviytyä ympäristön asettamista haasteista. Variaatiota voidaan luoda yhdistelemällä 
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tietoa eri tavoilla joustavasti ja nopeasti sekä mahdollistamalla tasavertaiset 

mahdollisuudet saada tietoa koko organisaatiosta.  

 

Muita keinoja ovat litteän ja joustavan organisaatiorakenteen luominen ja työnkierto. 

Projektin menestymisen ehtona onkin, että ryhmään saadaan koottua tehtävää vastaava 

asiantuntemus ja että nämä asiantuntijat kykenevät integroimaan tehtävän edellyttämän 

osaamisen. (Jalava & Virtanen 1998, 89) 

 

Projektin johtamista voi tarkastella Euroopan laatupalkinnon arviointialueen pohjalta. 

Projektin johtajuutta arvioidaan mm. siltä pohjalta, miten projektiorganisaation johto (joka 

voidaan tapauskohtaisesti mieltää esimerkiksi projektin asettajaksi, ohjausryhmäksi tai 

projektipäälliköksi) määrittelee organisaatiolleen mission, vision ja arvot ja varmistuvat 

siitä, että organisaatiossa olemassa olevia johtamisjärjestelmiä todella sovelletaan. 

(Virtanen 2000, 181) 

 

Lehtonen  (2002, 67) puhuu organisaation osaamisalueiden säätelystä johtajuuskognition 

avulla. Tällöin johtajuuskognitio käsitettä voidaan pitää analogisena kasvatustieteen 

”metakognition” käsitteelle (esim. Ruohotie 2000, 98). Lehtosen esittämällä 

johtajuuskognition käsitteellä tarkoitetaan organisaation tai yrityksen johtamisesta 

vastaavien henkilöiden jaettuja uskomuksia organisaation tai yrityksen systeemiin 

kuuluvista elementeistä ja niiden välisistä suhteista, tilasta ja mahdollisuuksista.  

 

Johtajuuskognition avulla organisaatiossa ohjataan mm. osaamisresurssien käyttöä, eli 

muodostetaan päätöksiä esim. osaamisen hankinnasta ja rakentamisesta. 

Johtajuuskognitio on organisaation osaamisresurssien hankintaa ja käyttöä säätelevä 

jaettu merkitysrakenne. Johtajuuskognition avulla osaamisalueita eli jaettuja 

merkitysrakenteita käsitellään ja hallinnoidaan. Nämä eivät muodostu havaituista 

todellisuuden osista, vaan pikemminkin havaintojen tulkinnasta, joille on sovittu yhteisiä 

nimityksiä.  

 

Lehtosen mukaan organisaation osaamisalueen ja empiirisen todellisuuden välillä pitää 

olla havaittava yhteys (esim. mitattavissa kvantitatiivisin mittarein). Jos yhteyttä ei ole, 

Lehtosen mukaan, kyseessä ei ole organisaation toiminnan kannalta merkityksellinen 
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ilmiö. Poikkeuksena  saattaa olla jokin vaikeasti havainnoitava, mutta silti tärkeänä pidetty 

ilmiö, kuten yrityskulttuuri, motivaatio tai arvot. (Lehtonen 2002, 71). 

 

Lehtosen esittämä johtajuuskognitio organisaation osaamisalueiden säätelyssä tuo esille 

aineettoman pääoman mittaamisen haasteet ja vaikeudet. Yrityskulttuuri, motivaatio ja 

arvot kuuluvat aineettoman pääoman rakennepääoman osa-alueeseen. 

 

Osaaminen liittyy suoritukseen; hyvä osaaminen johtaa hyvään suoritukseen, joka johtaa 

eriomaisiin tuloksiin (kuvio 13). Sydänmaanlakka painottaa, että osaaminen on aina 

nähtävä suhteessa saavutettuihin tuloksiin. (Sydänmaanlakka 2004, 151) 

 

 
 

Kuvio 13.  Osaamisen määritelmän kuvaus (Sydänmaanlakka 2004, 151) 

 

Sydänmaanlakka on määritellyt organisaation ydinosaamisen osaamisen yhdistelmäksi, 

jossa osaaminen muodostuu osaamisesta, teknologiasta ja tietojärjestelmistä. Tällä 

yhdistelmällä yritys tai organisaatio kilpailee menestyksekkäästi omalla toimialallaan 

muiden alan toimijoiden kanssa. (Sydänmaanlakka 2004, 146) Sydänmaanlakan 

määritelmä osaamisesta kuvastaa organisaation aineettoman pääoman osa-alueita. 

Osaaminen syntyy inhimillisestä pääomasta, tuotteistuu tietopääomaksi ja sitä kautta 

organisaation rakennepääomaksi. 

 

Hiljainen tieto on lähempänä osaamisen ja siten inhimillisen pääoman käsitettä. Hiljaista 

tietoa löytyy yksilöiden henkilökohtaisena tietämyksenä ja se koostuu niistä henkilöstön 

ominaisuuksista, joiden avulla henkilöstö pystyy vastaamaan annettujen työtehtävien 
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Keskeinen kysymys organisaation inhimillistä pääomaa tarkasteltaessa on se, miten 

yksilöiden osaamista kerrytetään tavoitteet huomioiden ja miten osaamista jaetaan (esim. 

koulutus, kehityskeskustelut, osaamismatriisit, tiimit, yhteistoiminta, mentorointi). (IC 

Partners 2004, 17) 

 

 

6.2.4.2. Rakennepääoma osana oppimisen ja kasvun näkökulmaa 

 

Rakennepääoma (Kaplanilla ja Nortonilla organisaatiopääoma), joka liittyy organisaation 

kasvun ja uudistumisen näkökulmaan, kuvaa organisaation luomia tai hankkimia, 

organisaation rakenteissa tietona tai toimintatapoina näkyviä tekijöitä. Rakennepääomaan 

voidaan lukea myös aineeton varallisuus, kuten patentit ja lisenssit. Prosessien lisäksi 

rakennepääomaan luetaan yleensä organisaation rakenteet ja järjestelmät ja 

organisaatiokulttuuri.  

 

Organisaation rakenteet ja järjestelmät kuvaavat organisaation infrastruktuuria, joka 

koostuu työn organisoinnista, toimintamalleista, työohjeista, laatu-, dokumentointi- ja 

johtamisjärjestelmistä, tietokannoista ja organisaatiorakenteista. Organisaatiokulttuuri 

käsittää organisaation arvot, viestintä- ja johtamistavat sekä henkilöstön sitouttamis- ja 

palkitsemistavat. Organisaatiokulttuuri ilmentyy esimerkiksi muutosvalmiutena tai –

vastaisuutena, uusiutumiskykynä, henkilöstön vaihtuvuutena ja työilmapiirin laatuna. (IC 

Partners 2004, 17) 

 

Kaplanin ja Nortonin (2003, 269) mukaan organisaatiolla, jolla on paljon 

organisaatiopääomaa, on yhteinen näkemys visiosta, missiosta, arvoista ja strategiasta, 

voimakas johto, strategiaan perustuva tuloskulttuuri, ja se jakaa tietämystä 

organisaatiossa ylös, alas ja sivulle.  

 

Vastaavasti sellainen organisaatio, jolla on vähän organisaatiopääomaa, ei ole onnistunut 

viestimään prioriteettejaan ja perustamaan uutta kulttuuria. Kyky luoda positiivista 

organisaatiopääomaa on parhaita ennusmerkkejä menestyksekkäälle strategian 

toteuttamisella. (Kaplan ja Norton 2003, 269 ) Myös Virtanen (2000, 170) painottaa 

rakennepääoman merkitystä yhtenä organisaatioiden, myös projektiorganisaatioiden, 
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huippusuoritusta tuottavana toimintatapana. Virtasen mukaan menestyvät projektit 

kiinnittävät huomiota osaamiseen, rakenteellisiin tekijöihin ja asiakaslähtöisyyteen. 

Rakenteellisia tekijöitä Virtanen kuvaa ”kaikella sillä, mikä jää jäljelle, kun 

projektihenkilöstö lähtee illalla projektista”.  

 

Rakennepääoman muodostumiseen liittyy se, miten projektissa syntynyttä tietoa tehdään 

näkyväksi, käsitellään, jaetaan, artikuloidaan ja dokumentoidaan. Puhutaan organisaation 

tietovirroista, organisaatiomuistista ja uuden tiedon syntymisestä. Organisaation uuden 

tiedon luomisen teoriana pidetään aika yleisesti Nonakan ja Takeuchin luomaa teoriaa 

eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon välisestä vuorovaikutuksesta.  Nonakan ja Takeuchin 

sanoma voidaan ymmärtää niin, että eksplisiittinen ja hiljainen tieto täytyy nähdä yhtenä 

kokonaisuutena (Sveiby 1977) Kuten Stenberg toteaa (Stenberg 2005, 41) organisaation 

tuotteistamisen kautta tuotteistunut osaaminen muodostaa rakennepääoman 

(organisaatiomuistin).  

 

Organisaation muisti (lähes yhteneväinen käsite rakenne – ja organisaatiopääoman 

kanssa) muodostuu näin ollen kypsyneistä ja hyväksi havaituista toimintamalleista, 

yrityskulttuurista ja arvoista, prosesseista ja tietojärjestelmistä ja henkisistä yksilö- ja 

organisaatiotason kartoista. Stenberg jatkaa vielä, että organisaatiomuisti on osa yhteistä 

ja organisaation kannalta tärkeää tietoa ja osaamista, joiden hankintaa ja jalostamista 

ohjaa yhteinen ja jaettu visio. Stenbergin määritelmissä organisaatiomuistin 

rakentumisesta ja sen merkityksestä nousee esille mielestäni kaksi oleellista asiaa 

rakennepääomasta. Ensinnäkin siinä yhdistetään organisaatiossa oleva tieto ja niitä 

käsittelevät tietojärjestelmät ja verkostot. Ja toisaalta tiedon hankintaa (osaksi 

organisaatiomuistia ja rakennepääomaa) ja jalostamista ohjaa yhteinen ja jaettu visio. 

 

Myös Maula (2005) puhuu organisaation muistista organisaation uudistumisen 

yhteydessä. Maulan mukaan organisaatio uudistuu kahden suuren tietovirran avulla. 

Organisaation muisti muodostaa toisen tietovirroista, se on organisaation sisäinen 

tietovirta, jonka avulla organisaatio ylläpitää organisaation päivittäistä toimintaa 

hyödyntämällä organisaatiossa olevaa tietoa ja aikaisempia kokemuksia. Tämän toiminnan 

avulla puolestaan tuetaan uuden tiedon luomista ja keräämistä. Tieto voi olla 

varastoituneena organisaation sisäisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin, organisaation 
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osaamiseen ja sen yksilöiden asiantuntijuuteen. Lisäksi tieto voi olla eksplisiittisessä 

muodossa tietokannoissa. (Maula & Peltoniemi 2005, 23). 

 

Projektin viestintä ja tiedonhallinta on erillinen projektinhallinnan tietoalue.  Projektin 

viestinnällä tarkoitetaan tiedon siirtoa ja vuorovaikutusta projektin eri osapuolten ja 

sidosryhmien kesken. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan projektia koskevan informaation, 

tiedon ja dokumenttien luomista ja säilyttämistä. 

 

Projektin dokumentaatiolla  tarkoitetaan projektissa syntyneen tiedon käsittelyä, jakelua ja 

varastointia. Projektissa syntynyt tieto voi koskea projektin tuotteita, palveluita, välituloksia 

tai projektinhallintaa. (Artto & Martinsuo & Kujala 2006, 234). Projektin tiedonhallinto 

perustuu pitkälti koodattuun ja eksplisiittiseen tietoon.  Mielenkiintoinen kysymys on, miten 

projektissa pystytään uuden tiedon tuottamiseen ja tämän tiedon muuntamiseen osaksi 

projektin tiedonhallintaa ja dokumentaatiota. 

 

Eksplisiittinen tieto on helposti kommunikoitavissa. Se voi perustua esineisiin, tilanteisiin 

tai sääntöihin. Esineisiin perustuvaa tietoa voi olla tuotteissa, tietokannoissa, patenteissa, 

teknisissä piirroksissa, malleissa ja valokuvissa. Sääntöihin pohjautuvaa tietoa voi olla 

organisaation säännöissä, rutiineissa ja menetelmissä. (Aaltonen ja Mutanen 2001, 45).  

 

Projektit ovat useasti emo-organisaatioon löyhästi sidottuja, niiden työprosessit, tehtävät ja 

tietoperusta ovat erilaiset kuin organisaation ytimessä toimivien. Tämä luo projektille 

uudenlaista kontaktipintaa ulkomaailmaan ja erilaista havainnointikykyä suhteessa 

ulkomaailman ilmiöihin. Projekti saa itse luomassaan verkostossa toimiessaan sellaista 

informaatiota, jota organisaation ydintoiminta ei tavoita. Ydintoiminta  ei sitä 

perustehtävänsä toteuttamiseksi ehkä tarvitse eikä edes halua, sillä tällainen informaatio 

voi aiheuttaa sen toimintaan epätoivottua kaaosta.  

 

Tämä projektin toimintamallien ja tietoperustan erilaisuus on uuden tiedon luomisen 

mahdollisuus. Toisaalta se saattaa vaarantaa projekteissa syntyvän tiedon 

transformoitumisen eli välittymisen erilaisten organisaation rajojen yli. (Jalava ja Virtanen 

1998, 94) 
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6.3. Aineeton pääoma prosessina ja osana organisaation strategiaa 

 

Aineettoman pääoman tukea organisaation toiminnalle voidaan arvioida ja hahmottaa 

tarkastelemalla aineettomaan pääomaan liittyvien tekijöiden välisiä suhteita, joita on 

esitetty kuviossa 14.  Kuvio perustuu  IC Partnereiden (2004) aineettoman pääoman 

johtamisen työkirjaan. Työkirja on tulosta Aineeton pääoma – projektista, jossa siihen 

osallistuneet organisaatiot arvioivat aineettomien resurssien, kuten osaamisen, 

toimintatapojen, prosessien ja yhteistyösuhteiden osuuden organisaatioiden 

arvonluonnista olevan jopa 85 %. 

 

Kuvio 14. Aineettoman pääoman tekijöiden välisiä vaikutussuhteita (Mukaellen ICPartners 

2004, 17) 

 
Kuten kuviosta  14 käy ilmi aineettoman pääoman osa-alueet ovat vaikeasti toisistaan 

erotettavia ja organisaation onnistunut toiminta edellyttää osa-alueiden välisten 

vaikutusten havainnointia ja edistämistä.  Organisaation aineettoman pääoman osa-

alueiden välisissä tekijöissä korostuu aineettoman pääoman dynaamisuus ja toisaalta 

kuten Virtanen (2000, 38) toteaa ” aineettomassa pääomassa  olennainen huomio liittyy 
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organisaation tiedon hallintaan” . Virtanen toteaa, että tiedon hallinnalla on suuri merkitys 

organisaation johtamisessa.  

 

Organisaation aineeton pääoma löytyy monesta tekijästä: organisaatiosta itsestään, 

erilaisten tehtävien suorittamisesta, yksittäisistä henkilöistä, tiimeistä, asiakkaista, 

sidosryhmistä. Toisaalta se voi löytyä organisaation tiedon hallinnan välineistä: faktoista, 

johtopäätöksistä, informaatiosta, raaka-tiedosta, hiljaisesta tiedosta jne.  Organisaation 

aineeton pääoma on myös organisaation johtamisen keskeinen haaste. (Virtanen 2000, 

38) 

 
Stenberg (2006, 33) on yhdistänyt  (kuvio 15) aineettoman pääoman osa-alueiden 

tarkastelun Balanced Scorecardin näkökulmiin. 

 

 
Kuvio 15. Organisaation strategian muodostaminen ja BSC:n eri tasot (mukaellen 

Stenberg 2006, 33)  
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Inhimillinen pääoma muodostuu yksilön tiedoista ja osaamisesta, joita yksilö voi kehittää ja 

tuotteistaa edelleen ryhmässään. Näin ne voivat levitä hyvinä käytänteenä koko 

organisaation tavaksi toimia. Rakennepääoma muodostuu mm. organisaation kulttuurista, 

arvoista ja toimintatavoista (yhteiset käytänteet) sekä tietopääomasta (mm. 

tietojärjestelmät ja yhteistyöverkostot).  

 

Asiakaspääoma koostuu potentiaalisista suhdeverkoista (asiakkaat, rahoittajat, media, 

yhteistyökumppanit). Oleellista on, että valtaosa aineettomasta pääomasta muodostuu 

inhimillisestä pääomasta. Stenbergin mukaan se tuotteistuu edelleen tietopääomaksi ja 

johtaa organisaatiomuistin kautta rakennepääomaan.   

 

Stenbergin tarkastelu koskee liiketoimintastrategian muodostamista ja siihen kuuluvista 

prosesseista ja keskeisistä arvon tuottamisen teemoista (Stenberg 2006, 33). Stenbergin 

mallissa valitaan keskeiset teemat ja mitataan niitä talouden, asiakkaan, prosessien ja 

osaamisen näkökulmista. Tulosten vaikutus on kaksisuuntainen siten, että yhtäältä 

avainteemat ovat keskeinen osa strategiaa ja toisaalta asiakkaat ja saadut kokemukset 

muokkaavat liiketoimintaa ohjaten osaamista asiakkaiden toivomaan suuntaan. 

 

Kuviossa 15 on korvattu Stenbergin avainteemat organisaation mekanistisella, 

orgaanisella ja dynaamisella toimintalogiikoilla.  Avainteemat Kaplanilla ja Nortonilla  

tarkoittavat niitä strategisia painotuksia, joilla asiakkaalle luodaan sisäisten prosessien 

kautta lisäarvoa. Projektin prosessit on jaettu  asiakasprosesseihin, yhteistyöprosesseihin, 

innovaatioprosesseihin ja projektinhallintaprosesseihin.  

 

Laadittaessa projektille strategiaa tulee määritellä strategian kannalta tärkeimmät 

prosessit. Esimerkiksi jos projektin tavoitteena on uusien tuotteiden kehittäminen, projekti 

painottaa innovaatioprosessin merkitystä, jos taas asiakastyön kehittäminen on 

tavoitteena,  projekti painottaa asiakasprosessin merkittävyyttä. 

 

Vaikka projektissa painotetaan yhtä sisäisten prosessien ryhmää, on projektiorganisaation 

kuitenkin ”noudatettava” tasapainotettua strategiaa ja panostettava kaikkien neljän ryhmän 

prosessien parantamiseen. Projektien avainteemoiksi on määritelty organisaation 

mekaaninen, orgaaninen ja dynaaminen toimintalogiikka.  
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Tässä organisaation toimintalogiikat kuvaavat enemmänkin projektin prosessien 

painotusta ja kiinnittävät huomiota siihen, että projektin sisäiset prosessit vaativat erilaisten 

toimintalogiikkojen käyttöä. Esimerkiksi niin, että  projektinhallinnan prosessissa painottuu 

organisaation mekanistien toimintalogiikka. Tällöin pääpaino on dokumentoitavassa 

tiedossa ja tiedon prosessoinnissa näkymättömästä näkyväksi. Orgaaninen 

toimintalogiikka korostuu projektissa, jossa painotetaan asiakasprosesseja strategian 

toteuttamisessa.  

 

Dynaaminen toimintalogiikka painottuu projekteissa, joissa innovaatioprosessit ja 

yhteistyöprosessit ovat strategian kannalta avainteemoja. Sama tasapainotetun strategian 

noudattaminen koskee myös prosessien ja toimintalogiikkojen yhteyttä.  

Organisaatio tarvitsee kaikkien kolmen toimintalogiikan käyttöä, mutta kyseinen jaottelu 

auttaa hahmottamaan projektin strategian kannalta olennaisia tekijöitä. Organisaatiossa on 

menossa useita samanaikaisia prosesseja, josta jokainen tuottaa arvoa jollain tavalla. 

Strategian tehtävänä on tunnistaa ne muutamat tärkeät prosessit, jotka ovat kaikkien 

tärkeimpiä asiakkaalle tuotettavan arvon kannalta. Kaikkia prosesseja on hoidettava hyvin, 

mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin strategisiin prosesseihin, joiden ansiosta 

organisaation strategia erottuu muista.  

 

 

6.4. Projektin BSC aineettoman pääoman mittaamisessa 

 

Kuviossa 16 on koottu yhteen projektin BSC-malli, jossa projektin menestystekijöitä 

tarkastellaan talouden, prosessien, asiakkaan ja oppimisen näkökulmasta. Kullekin 

näkökulmalle on määritelty projektin toteuttamisen yleisiä menestystekijöitä ja hahmoteltu 

menestystekijöille mittareita. Mittarit on jaoteltu aineettoman pääoman osa-alueiden 

mukaan. Ajatuksena on että tietyn näkökulman menestystekijällä voi olla useammanlaisia 

mittareita, riippuen siitä mihin aineettoman pääoman osa-alueeseen menestystekijällä 

halutaan kiinnittää huomiota. 

 

Hahmotellussa mallissa on yhdistetty aineettoman pääoman staattinen ja dynaaminen 

luonne. Staattinen aineeton pääoma kuvaa aineetonta pääomaa olemassa olevana 

tekijänä ja tällöin sitä kuvaava mittari kuvaa aineettoman pääoman osa-alueita. 
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Dynaaminen aineeton pääoma kuvaa aineetonta pääomaa toimintana ja tällöin korostuu 

toiminnot, joilla aineetonta pääomaa kehitetään ja ohjataan. 

 

Menestystekijöiden määrittäminen lähtee organisaation toiminnan kannalta keskeisempien 

tavoitteiden tunnistamisesta. Kun tavoitteen on tunnistettu, määritellään niiden avulla 

menestystekijät.  

 

Tässä työssä on keskitytty projektin aineettomiin menestystekijöihin, kuten 

asiantuntijaorganisaatioissa yleensä, myös projekteissa korostuvat aineettomat 

menestystekijät. Balanced Scorecardissa menestystekijöitä haetaan erilaisten kysymysten 

avulla. Näillä määritellyillä menestystekijöillä on syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi muutos 

osaamisen ja kehittymisen näkökulman menestystekijässä vaikutta prosessi näkökulmaan 

ja sitä kautta asiakas- ja talouden näkökulmaan.  

 

Keskeisenä on ollut ajatus siitä, että tietämyksen hallinta muodostaa projektin 

menestystekijän. Tietämyksen hallinnalla tarkoitetaan sekä eksplisiittisen tiedon että 

hiljaisen ja kokemusperäisen tiedon hyödyntämistä projektin strategian toteuttamisessa. 
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Kuvio 16. Projektin BSC 
 
PROJEKTIN PÄÄMÄÄRÄ: __________________________________________________  
 
PROJEKTIN TAVOITE:  ____________________________________________________ 
 
  
MENESTYS- 
 TEKIJÄT 

ASIAKAS-
PÄÄOMA 
 
Mittari 

RAKENNE-
PÄÄOMA 
 
Mittari 

INHIMILLINEN 
PÄÄOMA 
 
Mittari 

TALOUDELLINEN 
NÄKÖKULMA  
Budjetointi/resurssointi 
 
 
 

 
 
Resurssit/toimenpide 
Resurssit/tuotos 
 

 
 
Tietotekniikkakustan-
nukset /kokonaiskus- 
tannukset (%) 
 

 
 
Henkilöstökustannuk- 
set /kokonaiskustan- 
nukset (%) 
 
 
 

ASIAKAS- 
NÄKÖKULMA  
Asiakastarpeet 
Asiakastyytyväisyys 
Uusien asiakkaiden 
määrä 
Uudet tuotteet/palvelut 

 
 
 
Kyselyt (lkm) 
Palautteet (lkm) 
 
 
 

 
 
 
Asiakashallintajär-
jestelmät (kpl) 
 
Palvelukuvaukset (lkm) 
Käsikirjat (lkm) 

 
 
Asiakkailta saatujen 
ideoiden lkm 
 
Asiakkaiden ideoiden 
jatkokehitys/tuotteistus 
(% kaikista 
tuotteistetuista ideoista) 
 

PROSESSI- 
NÄKÖKULMA  
Asiakasprosessit 
Projektinhallintaprosessit 
Innovaatioprosessit 
Yhteistyöprosessit 

 
 
 
 
 
Uudet palvelut (lkm) 
Yhteistyö foorumit  

(lkm) 

 

 
 
Tietokannassa olevat 
selvitykset (lkm) 
Projektidokumentit 
tietokannassa (lkm) 
Muistiot, raportit 
tietokannassa %-
kaikista muistioista 

 
 
Asiakastaapaamiset (lkm)
Projektikoulutus 
/työntekijä (pv, €) 
Ideointipalaverit (lkm) 
Yhteisötyöprojektit (lkm) 

OPPIMISEN  JA 
KASVUN  
NÄKÖKULMA  
Projektiryhmän moni- 
alainen osaaminen 
 
Johtaminen 
 
Sitoutuminen 
 
Osaamisen kehittäminen 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
CV.t tietokannassa 
(lkm/%:a) 
 
Tiimipalaverit/lkm 
 
Opinnäytetyöt, 
selvitykset 
tietokannassa (lkm) 

 
 
 
Osaamismatriisit (lkm) 
Kehityskeskustelut/työnte
kijä 
Koulutus (pvt/henkilö) 
Tiimiltä tulleet 
ideat/lkm/%-kaikista 
ideoista 
Suoritetut tutkinnot (lkm) 
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Kuviossa 17 on pyritty luomaan malli tai apuväline,  jolla voidaan määritellä 

menestystekijälle mittari. Siinä on huomioitu mittarin tavoitetaso ja ne toimenpiteet, joiden 

avulla menestystekijää voidaan kehittää  

  
 

Kuvio 17.  Mittarin määrittely 
 
Mittarin nimi: Asiakkailta saadut ideat 
 
Mitattava menestystekijä: Asiakastarpeet 
 
Mittarin tarkoitus: Saada tietoa asiakastarpeista 
ja suunnata kehittämistoimia asiakastarpeiden 
mukaan 
. 

Mittausväli: ½ v. 
 
Mittausyksikkö: Ideoiden / suhteellinen osuus kaikista 
ideoista 

 
Tiedonlähde (mistä tieto saadaan):  Työntekijöiden ylläpitämä taulukko 
 
 
Tavoite 
 
50 % kaikista 
ideoista 

2007 toteutunut 
  
25  % 
 

2008 tavoite  
 
30  % 
 

2009 tavoite 
 
50 % 

 
 
 

Toimenpiteet 
millä menestys- 
tekijää tuetaan 

Vuorovaikutus 
asiakkaiden 
kanssa 

Asiakaskyselyt ja 
raportit 
tietokannassa 

Vapaamuotoiset 
kontaktit 

Asiakassuhde- 
henkilöstön 
koulutus 

 
 
   

Kuviossa 17 hahmotellussa mittarin määrittely mallissa tulee esille tasapainotetun 

tuloskortissa asetettavat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä ne toimenpiteet, joilla 

menestystekijän toteutumista voidaan edesauttaa ja seurata. 

 

Myös tiedonlähde, josta mittarin edellyttämä tieto saadaan tulee esille. Tiedonlähde voi 

olla myös ns. hiljainen tai kokemukseen liittyvä – olennaista on, että kiinnitetään huomiota 

eri tapoihin havaita ja kerätä tietoa. Työntekijöiden kontaktit asiakkaisiin, sidosryhmiin, 

rahoittajiin ja muihin toimijoihin ovat potentiaalisia tiedonlähteitä. Organisaation 

ohjausjärjestelmän on tuettava tiedon hankintaa ja jalostamista. 

 

Voisi ajatella, että kuviossa 16 on esitetty projektin BSC, joka kuvaa projektin 

kokonaisuutta ja projektin strategiaa suhteessa projektin tavoitteisiin, tuloksiin ja visioon. 

Kuviossa 17 hahmoteltu mittarin määrittely malli on käytännön työkalu, jolla yksittäistä 

menestystekijää ja sen mittaamista voi hahmottaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja 

projektin toimenpiteisiin. 
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7 ARVIOINTIA JA POHDINTAA 

 

Tässä työssä tavoitteena oli luoda mittaristo projektin aineettomien menestystekijöiden 

mittaamiseen. Mittaamisen viitekehyksenä oli tasapainotettu mittaristo, jossa projektin 

aineettomia menestystekijöitä tarkasteltiin talouden/tuloksen, asiakkaan, prosessien ja 

oppimisen ja kehittymisen näkökulmista. 

 

Aineeton pääoma ja aineettomat menestystekijät muodostavat organisaation 

suoristuskyvystä pääosan, erityisesti organisaatioissa, missä tiedon käsittelyllä on 

merkittävä osa. Aineeton pääoma on organisaatiossa sitoutuneena henkilöstöön 

(inhimillinen pääoma), rakenteisiin (rakenne pääoma) ja asiakkaisiin (asiakaspääoma).  

Tässä työssä pyrittiin löytämään projektin yleisiä menestystekijöitä ja määrittelemään näille 

mittareita aineettoman pääoman eri osa-alueille.  

 

Projektin yleisten aineettomien menestystekijöiden määrittäminen oli vaikeaa; aineeton 

pääoma on näkymätöntä ja paljolti sidoksissa hiljaiseen tietoon. Tavoitteena oli sen vuoksi 

enemmän teoreettisen viitekehyksen luominen ja erilaisten näkökulmien mukaan 

ottaminen. Projektin aineettomat menestystekijät tulee määrittää projektin visiosta ja 

tavoitteista käsin ja täten tämä prosessi on projektikohtainen. 

 

Aineettoman pääoman keskeinen tekijä on tieto, joko hiljainen tieto, joka on sitoutunut 

ihmisiin ja heidän kokemuksiin tai eksplisiittinen tieto, joka on organisaatiossa 

julkilausuttua tai koodattua. Organisaation tietämyksen hallinnalla tarkoitettiin tässä työssä 

sitä, että tietämyksen hallinnan avulla organisaation tulee saada esille molemmat tiedon 

lajit ja pyrkiä tiedon lajien konversioon ja uuden tiedon tuottamiseen. Tässä työssä 

suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena oli tukea organisaation tietämyksen hallintaan 

liittyviä prosesseja ja sitä kautta aineettoman pääoman kehittämistä. Tieto ja tietämyksen 

hallinta voidaankin ajatella eri muodoissaan projektin aineettomaksi menestystekijäksi. 

 

Mittaamisen yksi tavoite on kiinnittää huomiota organisaation tietoresursseihin (sekä 

hiljaiseen että koodattuun tietoon) ja luoda edellytyksiä tiedon ja tietämyksen siirrolle. 

Tietämyksen hallinnan tarve korostuu projekteissa, jotka ovat määräaikaisia, 

tavoitesuuntautuneita ja niihin liittyy yleensä jonkinlainen ainutlaatuisuus. Projekteissa 

syntynyt tieto ja kokemukset sekä projektissa kehitetyt tuotteet ja palvelut tulee saada 
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siirrettyä isäntäorganisaatioon tai toisten projektien käyttöön. Projektien tietämyksen 

hallinnan tulee kattaa sekä projektissa syntynyt ”eksplisiittinen tieto” että kokemusperäinen 

tieto, ”hiljainen tieto ”. Projektissa syntynyt tieto ja kokemukset tähtäävät oppimisen 

mahdollistamiseen, työn viitekehyksenä onkin ollut oppiva organisaatio. Oppivalla 

organisaatiolla on tarkoitettu organisaatiota, joka luo rakenteita ja kulttuuria, joka 

mahdollistaa oppimisen ja toisaalta hyödyntää yksilöiden osaamista, kontakteja ja 

verkostoja. 

 

Tässä työssä erilaisia näkökulmia ja viitekehyksiä on ollut runsaasti, rajaaminen olisi ollut 

tarpeen. Toisaalta tavoitteena on ollut mahdollisimman kokonaisvaltainen tarkastelu, jossa  

projektin onnistumista on voitu tarkastella työn tekijää kiinnostavista lähtökohdista. 

 

Tasapainotettua tuloskorttia on sovellettu viitekehyksen tavoin löyhästi, itse 

tasapainottamisen näkökulmaa ei ole syvällisesti pohdittu (tasapaino raha- ja ei-

rahamääräisten mittareiden välillä, tasapaino tulos- ja ennakoivien mittareiden välillä, 

tasapaino pitkän ja lyhyen tähtäyksen tavoitteiden välillä ja tasapaino helpommin ja 

vaikeammin mitattavien asioiden välillä).  

 

Myös mittareiden laatiminen on ollut lähinnä esimerkinomaista, itse suorituskyvyn 

mittaamisen vaiheita ei ole toteutettu (mittaamisen suunnittelu, mittariston käyttöönotto, 

mittariston käyttö ja mittariston ylläpito). Projektin BSC.ssa on aineettomia 

menestystekijöitä hahmoteltu kaikkiin mittariston näkökulmiin, ei vain oppimisen ja 

kehittymisen näkökulmaan. Tässä perusteluna ollut aineettoman pääoman osa-alueiden 

jako inhimilliseen, rakenteelliseen ja asiakaspääomaan. Osin tästä johtuen mittareissa on 

päällekäisyyttä ja menestystekijöiden keskinäisiä yhteyksiä on vaikea havaita. 

 

Aineettoman pääoman merkitystä projektin menestystekijänä ei voida väheksyä, erityisen 

tärkeää on saada projektissa asiakaspääoma ja inhimillinen pääoma vuorovaikutukseen 

(kokemukset, hiljainen tieto, rajapintatieto) ja muutettua tätä tietoa projektin tuotteiksi ja 

palveluiksi (koodattu, dokumentoitu tieto) ja sitä kautta osaksi projektin välitöntä 

vaikutusta, tulosta.  
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Tämän työn tarkoituksena on ollut löytää mittareita projektin aineettoman pääoman osa-

alueille ja tarkastella projektin toteutusta tasapainotetusti. Menestystekijät johdetaan 

projektin visiosta ja strategiasta, tavoitteena projektin tuloksen aikaansaaminen. Muutos 

yhdessä menestystekijässä vaikuttaa toiseen menestystekijään. Menestystekijöiden 

suorituskyvyn mittareista saadaan informaatiota projektin ohjaukseen ja strategian 

toteuttamiseen. 

 

Tasapainotetun mittariston näkökulmista tuloksen, asiakkaan, prosessien ja osaamisen 

näkökulmat muodostavat laajan viitekehyksen tarkastella projektin toteuttamista ja 

strategiaa. Tämä työ on ollut näkökulmiltaan laaja ja jatkossa monia eri lähtökohtia voi 

tarkastella rajatummin. Erityisesti mittareiden käytännön toteuttamista ja arviointia on syytä 

tehdä omana kokonaisuutena. 

 

Työssä on yhdistetty aineettoman pääoman osa-alueet ja tasapainotettu mittaristo 

näkökulmineen. BSC:ssa aineetonta pääomaa on käsitelty lähinnä osana oppimisen ja 

kehittymisen näkökulmaa. Tässä työssä pyrittiin tarkastelemaan mittariston joka 

näkökulmassa myös aineettomia menestystekijöitä ja mittareita. Käytetty näkökulma on 

hankala hahmottaa ja siksi aineettoman pääoman mittaaminen ja esille tuominen projektin 

BSC:n yhteydessä jää tässä työssä pintapuoliseksi ja osin epäselväksi. 

 

Projektissa korostuva tavoitetietoisuus on mielestäni tekijä, joka puoltaa strategisen 

ajattelun tärkeyttä ja tiedon hallinnan ja tuottamisen kykyä projektin menestystekijänä. 

Onko projekti toimintaympäristönä ”ihanteellinen” avoin systeemi, jossa korostuu tarve 

hallita erilaisia toimintalogiikoita samanaikaisesti. 

 

Mielenkiintoinen tutkimusaihe on hiljaisen tiedon merkitys organisaation tiedon 

luomisessa. Miten ja millaisissa organisationaalisissa olosuhteissa hiljainen tieto tulee 

esiin? Vaivio (2001, 2) mainitsee ”hiljaisen tiedon yhteydet aineettoman pääoman 

mittaamisessa”.  Vaivio pyrkii ”jäljittämään kuinka aineettoman pääoman mittaaminen voi 

luoda olosuhteita, jotka synnyttävät tai tuovat esiin organisationaalista hiljaista tietoa”. 

 

Myös Virtainlahti (2006, 128) painottaa hiljaisen tiedon johtamisessa nykyisen 

näkemyksen, jossa tavoitteena hiljaisen tiedon muuntaminen eksplisiittiseksi ja sen 

jakaminen, lisäksi näkökulmaa, jossa hiljaisen tiedon johtamisessa tavoitteena on hiljaisen 
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tiedon ja tietämyksen eksplisiittiseksi tekemisen ja jakamisen lisäksi pyrkiä tunnistamaan, 

hyödyntämään ja luomaan edellytyksiä olemassa olevan hiljaisen tiedon käyttämiselle 

sekä uuden hiljaisen tietämyksen luomiselle. 

 

Organisaation muistin käsite on myös mielenkiintoinen. Aineettoman pääoman osa-

alueista rakennepääoma on lähellä organisaation muistin käsitettä (Kaplanilla ja Nortonilla 

organisaatiopääoman käsite). Mäkinen (2003, 12) kuvaa organisaation muistin toimintaa 

siten, että lyhyellä aikavälillä organisaation muistiin liittyvien toimenpiteiden tulee keskittyä 

tiedon tallentamiseen ja hyödyntämiseen; pitemmällä aikavälillä organisaation muistin 

pitäisi tukea myös tiedon luomista ja organisaation oppimista. Mäkisen mukaan ” 

organisaation muistin pitää olla muutakin kuin tietojärjestelmä, koska sen pitää myös 

auttaa muuttamaan tieto toiminnaksi” (emt.). 

 

Projektin toimintaympäristö on useasti (kuten muillakin dynaamisilla organisaatioilla) 

tavoitetietoinen, innovaatioita edellyttävä, kaoottista tietoa tuottava ja käyttävä, monialaista 

osaamista hyödyntävä verkosto. Tiedon, tietämyksen ja  osaamisen hallinta ja 

hyödyntäminen  ovat menestystekijöitä, joihin projektin ohjaus ja strategia tulee ”valjastaa”, 

jotta projektissa pystytään tieto muuttamaan toiminnaksi. 

 

 

117



LÄHTEET 

Aaltonen, M. & Mutanen U. (2001):  Tiellä tietämyksenhallintaan. Jyväskylä: Gummerus. 

Artto, K. & Martinsuo, M. & Kujala, J. (2006): Projektiliiketoiminta. Helsinki: WSOY. 

Edvinsson, L. (2002): Corporate Longitude: Navigating the knowledge economy. 

Stockholm: BookHouse Publishing. 

Edvinsson, L & Malone, M.S. (1997): Intellectual capital: Realizing Your Company’s True 

Value by Finding its Hidden Brainpower. New York: Harper Business. 

Etzioni, A. (1970): Nykyajan organisaatiot. Helsinki: Tammi. 

Evalue Praxis Oy (2004): Arvioiva ajattelu projektitoiminnassa. RAY:n tilaama opas. 

Espoo. 

Finsoc (2001): Arviointi sosiaalipalveluissa. Katsaus arvioinnin perusteisiin. 

Helsinki:Stakes. 

Hannula, H. & Kukko,  M & Olkonen, J (2003): Osaamisen ja tietämyksen hallinta 

suomalaisissa suuryrityksissä. Tampere University of Technology and University of 

Tampere. Tampere: Cityoffset Oy. 

Honkanen, H. (2006): Muutoksen agentit. Helsinki: Edita Prima Oy. 

Hope, J & Hope, T. (1998): Kolmannen aallon kilpailu: kymmenen avainaluetta tietoajan 

yritysten johtamisessa. Helsinki Porvoo Juva: WSOY. 

Hovila, H. & Okkonen, J. (2006): Kokemus organisaation voimavaraksi. Tampere: eBRC. 

Huotari, M.L. & Hurme, P. & Valkonen, T. (2005): Viestinnästä tietoon.  Helsinki: WSOY 

Hussi, T. (2001): Aineettoman varallisuuden johtaminen. Vantaa: Tummavuoren Kirjapaino 

Oy 

Hämäläinen, R.P. & Saarinen, E. (toim.)(2006): Systeemiäly. Helsinki University of 

Techinology Systems Analysis Laboratory Researsch reports. 

Hyttinen, N.K. (2006): Arviointi avuksi projektityöhön. Sininauhaliitto, ARVI-projekti. 

Helsinki: Trio-Offset Oy. 

IC-Partners (2004): Aineettoman pääoman johtaminen, työkirja. Helsinki: Painopörssi Oy. 

Jalava, U. & Virtanen, P. (1998): Tietoa luova projekti. Tampere: Tammer-Paino Oy 

Juuti, P. (2005): Osaa ja innovoi - Osaaja innovoi. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan julkaisuja A. 1:2005 Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

Digipaino. 

Kaplan, R.S. & Norton, P.D. (2004): Strategiakartat. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Kaplan, R.S. & Norton, P.D. (1996): The Balanced Scorecard: Translating Strategy into 

Action. Boston: Harvard Business School Press. 

118



Karlsson, Å. & Marttala, A. (2001): Projektikirja. Tampere: Tammer - Paino Oy. 

Kasvi, J. (2003): Knowledge support on learning operative organisations. HUT Industrial 

Management and Work Organisational Psychology, Dissertation. Series No 2. Espoo: 

Monikko Oy.  

Kasvi, J. & Vartiainen M. (toim) (2000): Organisaation muisti. Helsinki: Oy Edita Ab 

Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 7/2001. Aineettoman pääoman mittaaminen ja 

raportointi. Helsinki. 

Kesti, M. (2005): Hiljaiset signaalit. Tallinna: Reusner AS. 

Koistinen, P. (2003): Development and use of organizational memory in close and long-

term cooperation between organizations. Akateeminen väitöskirja. Acta Universitatis 

Lappeenrantaensis 172. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenranta: Digipaino. 

Koivuniemi, T. (2004): Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen 

kuntasektorilla. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos. 

Acta Universitas Tamperensis; 1000.Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes 

Print. 

Korpelainen, K. (2005): Kasvun pelivara. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy - 

Juvenes Print. 

Kuusela, P. (2004): Sosiaalisen maailman tasot ja toimijat. Suomi: Oy UNIpress Ab. 

Lehtonen, T.J. (2002): Organisaation osaamisen strateginen hallinta. Akateeminen 

väitöskirja. Acta Universitas Tamperensis; 867. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy- 

Juvenes Print. 

Leiponen, A. (2001): Knowledge Services in the Innovation Systems = Osaamispalvelut 

innovaatiojärjestelmässä. Helsinki: Taloustieto.  

Lumijärvi, I. & Ratilainen, K. (2004): Miten mitata henkilöstöä strategisena voimavarana? 

Tampere: Tampereen yliopisto. 

Lönnqvist, A. & Kujansivu, P. & Antola, J. (2005): Aineettoman pääoman johtaminen. 

Tampere: Tammer-Paino Oy. 

Lönnqvist, A. & Mettänen, P. (2003): Suorituskyvyn mittaaminen. Helsinki: Edita Prima Oy.  

Niiniluoto, I. (1997): Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen ja teorianmuodostus. Keuruu: 

Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset. 

Maier, R. (2002) Knowledge Management Systems: Information and Communication 

Technologies for Knowledge Management. Berlin: Springer. 

Malmi, T. & Peltola, J. & Toivonen, J. (2006): Balanced Scorecard Rakenna ja Sovella 

tehokkaasti. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

119



Maula, M. (2000): The senses and memory of a firm – implications of autopoiesis theory 

for knowledge management. Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No 2. 

Maula, M. &  Peltoniemi, M. (2005): Tietointensiivinen palvelutoiminta. e-Business 

Research center. Research Reports 25. Tampere: Cityoffset Oy. 

Mezirow; J. (1996): Uudistava oppiminen. Helsinki: Painotalo Miktor. 

Moilanen, R. (2001): Oppivan organisaation mahdollisuudet. Tampere: Tammer-Paino Oy. 

Mäkinen, S. (2003): Organisaation muisti – käsiteanalyysi. University of Tampere 

Department of Information studies. Research Notes. 

Määttä, S. & Ojala, T. (1999):Tasapainoisen onnistumisen haaste – Balanced Scorecard ja 

johtaminen julkisella sektorilla. Helsinki: Oy Edita Ab. 

Nonaka, I & Takeuchi, H. (1995): Knowledge-creating company: How Japanese 

companies create the dynamics of innovation. New York : Oxford University Press. 

Niemi. E. (toim) (2005): Pysyvä muutos? Kehittämishankkeiden vaikuttavuutta etsimässä. 

Tampere: Juvenes Print – Tampereen Yliopistopaino Oy. 

Otala, L. (1997): Oppimisen etu - kilpailukykyä muutoksessa. 2. painos. Porvoo: WSOY. 

Otala, L. & Ahonen, G. (2005): Työhyvinvointi tuloksentekijänä. Juva : WS Bookwell Oy. 

Otala, L. & Suurla, R. (2002): Omassa työssä. Porvoo: WS Bookwell Oy. 

Paasio, P. (2003): Vaikuttavuuden arvioinnin rakenne ja mahdollisuus sosiaalialalla. 

FinSoc työpapereita; 3/2003. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus. 

Parviainen, J. (toim.) (2006): Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere: TUP. 

Poikela, E. (1999): Kontekstuaalinen oppiminen. Oppimisen organisoituminen ja vaikuttava 

koulutus. Akateeminen väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 675. Tampere: 

Tampereen yliopisto. Vammalan Kirjapaino Oy. 

Rantala, K. & Sulkunen, P. (toim.) (2006): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. Tampere: 

Tammer-Paino Oy. 

Ruohonen, M. & Salmela, H. (1999): Yrityksen tietohallinto. Helsinki: Oy Edita Ab. 

Ruohotie, P. (2000): Oppimalla osaamiseen ja menestykseen. Helsinki: Oy Edita Ab. 

Ruohotie, P. (1998): Motivaatio, tahto ja oppiminen. Helsinki: Oy Edita Ab. 

Seppänen-Järvelä, R. (2004) : Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Opas käytäntöihin. 

FinSocin arviointiraportteja 4/2004.Helsinki: Stakes. 

Senge, P. (1990): The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization. 

Doubleady. New York. 

Stenberg, M. (2006): Tietojohtamisen arkkitehtuurit. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

120



Stewart, T. A. (1997): Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. London: 

Nicholas Brealey Publishing. 

Sokura, B. (2004): Osaamispääoman ulottuvuudet - Arvoa luova näkökulma. Helsinki: 

HeSE print. 

Ståhle, P. & Grönroos, M. (1999): Knowledge management – tietopääoma yrityksen 

kilpailutekijänä. Porvoo: WSOY – Kirjapainoyksikkö. 

Ståhle, P. & Wilenius, M. (2006): Luova tietopääoma. Helsinki: Edita Prima Oy. 

Sullivan, P.H. (2000). Value-driven Intellectual Capital. New York ym.: John Wiley & Sons. 

Suurla, R. (2001): Avauksia tietämyksen hallintaan: helmiä kalastamassa. Eduskunnan 

kanslian julkaisu 2001/1. 

Sveiby, K. E. (1997): The New Organizational Wealth. Managing & Measuring Knowledge-

based Assets. San Francisco: Berett-Koehler Publishers. 

Sydänmaanlakka, P. (2004): Älykäs johtajuus: ihmisten johtaminen älykkäässä 

organisaatiossa. Helsinki:Talentum. 

Sydänmaanlakka, P. (2000): Älykäs organisaatio: tiedon, osaamisen ja suorituksen 

johtaminen. Helsinki: Kauppakaari. 

Taatila, V. (2004): The concept of organizational competence: a foundational analysis. 

Jyväskylä: University of Jyväskylä. 

Tuomi, I. (1999): Corporate knowledge.theory and practice of intelligence organizations. 

Helsinki: Metaxis. 

Tuomi, J. (2005): Oppiminen ja hyvinvointi yrityksen menestystekijöinä. Tampere: 

Vammalan Kirjapaino Oy. 

Työministeriö. (2005): Projektituotteistajan opas. Helsinki: Oy Edita Ab. 

Vaivio, J. (2001): Non-Financical measurment in an organizational context. Helsinki School 

of Economics and Business Admistration A-186. HeSE print. 

Vanhala, S. & Laukkanen, M. & Koskinen, A. (1994): Liiketoiminta ja johtaminen. Helsinki: 

KY-palvelu. 

Vartiainen, M & Ruuska, I & Kasvi, J (2003): Projektiosaaminen – dynaamisen 

organisaation voimavara. Teknologiateollisuuden julkaisuja 11/2003. Tampere: Tammer-

Paino Oy. 

Virtainlahti, S. (2006): ” Se on niin hiljaista, että eihän siitä voi puhua”. Etnografinen 

tutkimus hiljaisesta tiedosta ja tietämyksestä tapausyrityksessä. Jyväskylän yliopisto, 

Taloustieteiden tiedekunta, julkaisuja 154/2006. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Virtanen, P. (2001): Laatumatka. Art Print Oy. 

121



Virtanen, P. (2000): Projektityö. Porvoo: WS Bookwell Oy. 

Virtanen, P. & Wennberg, M. (2005): Prosessijohtaminen julkishallinnossa. Helsinki: Edita 

Prima Oy. 

Ranki, A. (1999): Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita? Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

Roos, G. & Fernström, L.& Piponius, L. & Rastas, T. (2006): Aineeton pääoma johdon 

käsikirja. Helsinki: Edita Prima Oy. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

122




