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Tutkielman tavoitteena on tarkastella johtajien tiedontarpeisiin ja tiedonhankintaan liittyvää 
tutkimusta, nostaa aineistosta esiin keskeiset aihealueen tutkimukset sekä tunnistaa tärkeimmät 
tutkimusteemat ja tutkimuksessa tapahtuneet muutokset. Tutkielmassa on käytetty metodina review-
analyysiä, jossa tavoitteena on tunnistaa, arvioida, ja synteettisesti yhdistellä aineistoa. 
Tutkimusaineisto koostuu informaatiotieteen ja johtamistieteen tutkimuskirjallisuudesta.  
 
Johtajien tiedontarpeita käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että johtajilla on tarve saada 
ajankohtaista informaatiota ja saada se mahdollisimman nopeasti. Johtajia kiinnostaa erityisesti 
epävirallinen informaatio, esimerkiksi huhut ja spekulaatiot. Tutkimuksissa on noussut esiin myös 
johtajien kyvyttömyys määritellä omia tiedontarpeitaan. Tämä saattaa johtaa siihen, että johtaja 
hankkii kaiken saatavissa olevan informaation. Tällaisen käyttäytymisen taustalla on nähty johtajien 
halu hallita ympäristöään ja tuntea olonsa turvalliseksi. 
 
Johtajien taipumus suosia henkilölähteitä ja kasvokkain tapahtuvaa viestintää on todettu useissa 
tutkimuksissa. Pääsääntöisesti johtajat suosivat henkilölähteitä, mutta laajoihin kysymyksiin liittyvää 
tietoa hankkiessaan he useimmiten turvautuvat kirjallisiin lähteisiin. Useimmissa tutkimuksissa on 
myös todettu, että johtajat arvostavat organisaation ulkopuolisia tiedonlähteitä enemmän kuin 
organisaation sisäisiä tiedonlähteitä.  Lisäksi on havaittu, että johtajat tyypillisesti käyttävät varsin 
vähäistä määrää tiedonlähteitä. Tiedonlähteen valinnassa johtajille erityisen tärkeitä ovat aiemmat 
tiedonlähteen käyttökokemukset ja tiedonlähteen käytön vaivattomuus.  
 
Useimmissa johtajien työtä käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että johtajien työ on 
poikkeuksellisen informaatiointensiivistä. Tutkijat ovat huomanneet johtajien olevan hyvin kiireisiä ja 
heidän joutuvan vastaanottamaan suuria määriä informaatiota. Suurin osa tutkijoista näkeekin 
informaatioylikuormituksen jonkinasteisena ongelmana johtajille. Informaation määrän lisäksi 
informaation laatu näyttää olevan merkittävä informaatioylikuormitusta määrittävä tekijä. Johtajia 
häiritsee eniten heille tarjottu epärelevantti informaatio. Tutkimuksissa on havaittu 
informaatioylikuormituksen aiheuttavan esimerkiksi työmotivaation heikentymistä. 
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1 JOHDANTO 

 

Johtajan työhön liittyy sekä organisaation toimialaan liittyviä asiantuntijatehtäviä että hallinnollisia 

tehtäviä. Tämä työn kahtalainen luonne määrittää voimakkaasti johtajan työnkuvaa. Lisäksi johtajan 

työtehtäviä on vaikea määritellä tarkasti. Johtajan työstä muodostuva kokonaiskuva onkin väistämättä 

pirstaleinen. Johtajan työ sisältää myös piirteitä, jotka erottavat sen muista työtehtävistä. 

Huomionarvoisia ovat esimerkiksi johtajan työhön sisältyvät lukuisat erilaiset roolit, joita on 

tutkimuksessa tarkasteltu erityisesti 1970-luvulta lähtien. Näiden roolien ymmärtäminen on olennaista 

johtajan työnkuvaa hahmotettaessa. Toinen johtajan työhön kuuluva erityispiirre on työskentely 

suurten informaatiomäärien kanssa, mikä luo omat ongelmansa.  

 

Yritysjohtajien tiedontarpeita ja tiedonhankinnan käytäntöjä on tutkittu 1960-luvulta lähtien. 

Tutkittavina ovat olleet eri toimialoja edustavien yritysten johtajat. Tutkijoiden mielenkiinnon 

kohteina ovat olleet esimerkiksi erityyppisten tiedonlähteiden hyödyntämisen useus ja säännöllisyys 

sekä niiden käyttötarkoitukset. (Haasio & Savolainen 2004, 93.) 

 

Kaikki johtamisen osa-alueet ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Yksittäisen johtajan kannalta kyse 

onkin kokonaisuudesta, josta on hyvin vaikeaa erottaa selkeitä osa-alueita. Tästä näkökulmasta 

katsoen kokonaisvaltainen tutkimus johtajien tiedonhankinnasta ja tiedontarpeista on tarpeen. On 

tarpeellista selvittää, millaista keskeisten päätöksentekijöiden työ on todellisuudessa, millaisia 

muutoksia siinä on tapahtunut ja ennen kaikkea, mitä informaatiotutkimuksen kannalta kiinnostavaa 

johtajan työhön sisältyy. 

 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1) Miten johtajien tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan tutkimus on muuttunut 1970-luvulta lähtien? 

2) Millaisia tutkimusmenetelmiä tutkimuksissa on käytetty?  

3) Millaisia teemoja tutkimuksissa on käsitelty? 

4) Millaisia ovat tutkimusten keskeiset tulokset? 
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2 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

 

2.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto koostuu informaatiotieteen ja johtamistieteen tutkimuskirjallisuudesta. Työn 

tavoitteena on tarkastella johtajien tiedontarpeisiin ja tiedonhankintaan liittyvää tutkimusta ja yrittää 

löytää sen avulla vastaukset johdannossa esitettyihin kysymyksiin. Tavoitteena oli löytää tutkimusta, 

joka on kiinnostavaa erityisesti tiedonhankintatutkimuksen näkökulmasta. Varhaisemman aineiston 

valinnassa käytin lähtökohtana Chun Wei Choon ja Ethel Austerin (1993) sekä Jeffrey Katzerin ja 

Patricia Fletcherin (1992) laajoja kirjallisuuskatsauksia.  

 

Choon ja Austerin (1993) artikkeli on perusteellinen katsaus, joka lähtee liikkeelle 1960-luvun 

tutkimuksista. Artikkelissa tarkastellaan johtajien käyttämiin tiedonlähteisiin, johtajiin tiedonkäyttäjinä 

ja erityisesti johtajien harjoittamaan ulkoisen toimintaympäristön seurantaan kohdistuvaa tutkimusta. 

Choo ja Auster käsittelevät perusteellisesti esimerkiksi Mintzbergin, Kotterin, Daftin, Aguilarin sekä 

McKinnonin ja Brunsin tutkimuksia. Katzerin ja Fletcherin (1992) katsauksessa keskitytään lähinnä 

johtajien käyttämiin tiedonlähteisiin, mutta esiin nostetaan myös johtajien kokeman 

informaatioylikuormituksen aiheuttamat ongelmat. Katzerin ja Fletcherin katsauksessa käydään 

tarkasti läpi tutkimuksessa tapahtuneita muutoksia. Huomionarvoinen on mielestäni katsauksessa 

esitetty väite siitä, että ”varhaisin tutkimus aiheesta voidaan suurimmalta osin jättää huomiotta” 

(Katzer & Fletzer 1992, 234). Katzerin ja Fletcherin mukaan varhaisen tutkimuksen käsitys johtajista 

ei yksinkertaisesti vastannut todellisuutta. Heidän mukaansa ensimmäisten tutkijoiden näkemykset 

haittasivat edelleen tutkimusta, koska uudet tutkijat eivät päässeet eroon varhaisten tutkijoiden 

näkemyksistä. Artikkelissa korostetaan erityisesti Henry Mintzbergin tutkimusten merkitystä. Muista 

tutkijoista esimerkiksi John P. Kotter, Fred Luthans ja Peter Drucker saavat paljon huomiota.  

 

Edellä mainittujen kahden katsauksen lisäksi käytin varhaisemman tutkimuksen hankinnassa Joe 

Kellyn ja A. Bakr Ibrahimin katsausta (1991). Katsaus on melko suppea, mutta nostaa esiin muutamia 

uusia tutkijoita. Kellyn ja Ibrahimin artikkeli keskittyy tarkastelemaan johtajien yleistä työnkuvaa 

käsitelleitä tutkimuksia. Tarkastelun kohteena ovat lähinnä alan klassikkotutkimukset ja muut 

vanhemmat tutkimukset. Uudemman tutkimuksen hankinnassa lähdin liikkeelle David Keanen (1999) 
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sekä Gina de Alwisin, Shaheen Majidin ja A. S. Chaudhryn (2006) artikkeleista. Keanen johtajien 

informaatiokäyttäytymistä tarkastelevaan tutkimukseen sisältyvä kirjallisuuskatsaus oli tutkimuksen 

kannalta varsin hyödyllinen. Katsauksessa esitellään erityisesti johtajien käyttämiin tiedonlähteisiin 

keskittyvää tutkimusta. Tutkijoista Keane nostaa esiin esimerkiksi Isenbergin ja Agorin. De Alwisin, 

Majidin ja Chaudhryn artikkeli taas on erityisen mielenkiintoinen, koska se tarkastelee ansiokkaasti 

johtajien informaatiokäyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia. 

 

Tutkimusten valintakriteereinä olivat tutkimusten ajallinen kattavuus ja tasapaino eri tutkimusaiheiden 

välillä. Halusin valita aineistonvalinnan pohjana käyttämäni katsaukset laajalta aikaväliltä, jotta 

tiettynä hetkenä tutkimuksessa enemmän huomiota saaneet aiheet eivät korostuisi liikaa. Yritin valita 

mukaan tutkimuksia tasaisesti 1970-, 1980-, 1990- ja 2000-luvuilta, jotta saataisiin kuva tutkimuksessa 

tapahtuneista muutoksista.  Lisäksi pyrin valitsemaan kustakin pääaihealueesta (tiedonhankinta, 

tiedontarpeet, informaatioylikuormitus) mahdollisuuksien mukaan tasaisesti tutkimuksia. Valitsin 

mukaan myös muutamia varhaisia tutkimuksia, vaikka ne eivät olekaan informaatiotutkimuksen 

näkökulmasta yhtä kiinnostavia kuin uudemmat tutkimukset. Tarkoituksena on antaa yleiskuva 

johtajia käsittelevän tutkimuksen kehityksestä ja tutkimuksessa tapahtuneista muutoksista. 

 

Tässä työssä tarkasteltavat tutkimukset on tehty hyvin suurelta osin Pohjois-Amerikassa. Hieman 

yllättävää on, että kanadalaisia johtajia on tutkittu niin runsaasti. Tutkimusmetodit vaihtelevat suuresti 

ja usein on käytetty sekä kyselyä että haastatteluja. Osa tutkimuksista on keskittynyt vain muutaman 

johtajan työn tarkkailuun, kun taas esimerkiksi Reutersin tutkimusaineistossa on mukana tuhansia 

johtajia. Useimmissa tutkimuksissa on tarkasteltu toimitusjohtajia, mutta laajoissa tutkimuksissa 

mukana on usein johtajia keskijohdosta aina huipulle saakka. Valtaosa tutkimuksista käsittelee 

yritysjohtajia. Mukana on poikkeuksellisen paljon telekommunikaatioalan yritysten johtajia, mutta 

useimmissa tutkimuksissa on johtajia laajasti eri aloilta.  
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2.2 Tutkimusmenetelmä  

 

Tutkielma kuuluu aihepiiriltään tiedonhankintatutkimukseen, tarkemmin sanottuna ammatillisen 

tiedonhankinnan tutkimuksen piiriin. Tiedonhankintatutkimus on keskeisimpiä 

informaatiotutkimuksen osa-alueita ja sen tutkimuskohteena ovat tiedontarpeet, tiedonhankinta ja 

tiedonkäyttö. Sen avulla pyritään ymmärtämään esimerkiksi miksi yksilö valitsee eri 

tiedonhankintamenetelmiä ja tiedonhankintakanavia. (Haasio & Savolainen 2004, 7–9.) Tässä 

tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu lähinnä johtajien tiedonhankintaan ja tiedontarpeisiin, ei 

niinkään johtajien tiedonkäyttöön. 

 

Tutkimus on varsin tyypillinen review-tutkimus tai vaihtoehtoisesti voidaan puhua 

kirjallisuuskatsauksesta. Tutkimuksen metodisena lähtökohtana on Tomi Kallion (2006) artikkeli, 

jossa tarkastellaan synteettistä lähestymistapaa ja laadullisen review-tutkimuksen ideaa. Review-

tutkimukselle on ominaista luoda yleiskatsaus tiettyyn aihepiiriin ja tiivistää suuresta tietomassasta 

esiin olennaisin. 

 

Ilman synteesiä kokonaiskuva hämärtyy. Uudelle aihealueelle siirtyessään tutkija tarvitsee tutkimusta, 

joka seuloo julkaisumassasta esiin erityisen mielenkiintoisia ja tärkeitä tutkimuksia. Synteettinen 

tutkimus voi palvella erityisesti uutena alalle tulevien tutkijoiden perehdyttämisessä. Review-

tutkimuksen logiikka rakentuu aiemmin julkaistujen tutkimusten analyysiin ja edelleen analyysin 

pohjalta rakennetun synteesin varaan. Tutkijan omaehtoisen tiedonprosessoinnin varaan rakentuvalle 

lähestymistavalle ei voida osoittaa loogisia, toisiaan kronologisesti seuraavia vaiheita. Review-

tutkimusta voidaan yleisellä tasolla ryhmitellä sen päämäärän mukaan kartoittavaan, kuvailevaan ja 

selittävään tutkimukseen. (Kallio 2006, 19–21.) 

 

Synteettisestä, kokonaiskuvaa ja yleiskatsauksellisuutta tavoittelevasta tutkimuksesta käytetään 

englanninkielisessä kirjallisuudessa yleensä käsitteitä literature review tai meta analysis. 

Jälkimmäinen kääntyy meta-analyysiksi, ensin mainittu taas käännetään yleensä 

kirjallisuustutkimukseksi tai review-tutkimukseksi, joskus puhutaan myös systemoidusta 

kirjallisuuskatsauksesta. Metodikirjallisuudessa meta-analyysin ja review-tutkimuksen välille tehdään 

yleensä selvä ero. Meta-analyysilla tarkoitetaan numeerisessa muodossa olevan empiirisen datan 
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käsittelyä, kun taas review-tutkimuksella tarkoitetaan ei-numeerisessa muodossa olevan aineksen, 

kuten teorioiden, havaintojen, tulkintojen ja johtopäätösten käsittelyä. Review-tutkimuksen tavoitteena 

on tunnistaa, arvioida, ja synteettisesti yhdistellä olemassa olevaa, tutkijoiden ja ammatinharjoittajien 

tuottamaa kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa. (Kallio 2006, 19–21.) 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli review-tutkimuksen periaatteiden mukaisesti seuloa suuresta 

tutkimusmassasta kaikkein keskeisimmät tutkimukset. Kyseessä on siis luonteeltaan lähinnä 

kartoittava tutkimus. Aineiston hankinnassa käytin Tampereen ja Helsingin korkeakoulukirjastoja ja 

yleisiä kirjastoja sekä Nelli-portaalia. Aluksi pyrin hankkimaan kaikki artikkelit, jotka olivat mukana 

keskeisissä kirjallisuuskatsauksissa. Tämän jälkeen etsin lisäartikkeleita tekemällä hakuja Nelli-

portaalissa.  

 

Aluksi silmäilin läpi kaikki hankkimani tutkimukset ja jätin sivuun sellaiset artikkelit ja teokset, jotka 

eivät vastanneet vaatimuksiani. En esimerkiksi ottanut mukaan sellaisia tutkimuksia, jotka käsittelivät 

pääosin muita työntekijäryhmiä kuin johtajia. Pyrin ottamaan mukaan lähinnä sellaisia tutkimuksia, 

jotka kohdentuivat ainoastaan johtajiin. En myöskään ottanut mukaan artikkeleita, jotka koin 

käsittelytavaltaan liian populaareiksi tai tutkimusaiheen kannalta marginaalisiksi. Tällaisia olivat 

lähinnä jotkin johtamistieteen lehdissä ilmestyneet artikkelit. 

 

Alustavan aineiston selailun jälkeen perehdyin yksityiskohtaisemmin artikkeleihin. Järjestin artikkelit 

ryhmiin niiden aiheiden perusteella. Jaottelin artikkelit sen mukaan, käsittelivätkö ne johtajien 

tiedontarpeita, tiedonhankintaa vai informaatioylikuormitusta. Tämän jälkeen jaoin tiedonhankintaa 

käsittelevät artikkelit edelleen sen mukaan, käsittelivätkö ne johtajien käyttämiä tiedonlähteitä, 

johtajien mediavalintoja, heidän käyttämiään kontaktiverkostoja vai ulkoisen toimintaympäristön 

seurannan tapoja. Lopuksi lajittelin artikkelit kronologisesti siten, että vanhimpia tutkimuksia 

tarkastelin ensin ja uusimpia tutkimuksia viimeiseksi. Tarkastelu eteni vertailemalla eri tutkimusten 

havaintoja johtajien tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan tapojen yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista.  
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3 AIHEALUEEN KESKEISET KÄSITTEET 

 

Tiedontarve 

Tiedontarpeet vaihtelevat niin yksilökohtaisesti kuin tehtäväkohtaisestikin. Tiedontarve voi olla myös 

epämääräinen tuntemus siitä, että jotain asiaa ei ymmärretä tai jokin asia ei ole selkeä. Joissakin 

tapauksissa tiedontarve taas saattaa olla hyvinkin yksilöity. Tiedontarpeet luokitellaan perinteisesti 

ammatillisiin ja arkielämän tiedontarpeisiin. Jako voidaan tehdä myös orientoiviin tiedontarpeisiin ja 

ongelmalähtöisiin eli praktisiin tiedontarpeisiin. Praktisen tiedontarpeen taustalla on yleensä jokin 

yksittäinen ongelmatilanne, johon etsitään vastausta. Orientoivan tiedon tarpeita voidaan tyydyttää 

esimerkiksi lukemalla sanomalehtiä, lukemalla ammattikirjallisuutta tai katsomalla televisiota. (Haasio 

2009, 15; Haasio & Savolainen 2004, 25.) 

 

Case (2002, 77) on huomauttanut, että tiedontarpeet eivät ole pysyviä tarpeita vaan ne ovat 

luonteeltaan muuttuvia. Uusia tiedontarpeita ilmenee, kun vanhat tiedontarpeet on saatu tyydytettyä 

kokonaan tai edes osittain. Reijo Savolainen (1999, 82) muistuttaa, että yksilön näkökulmasta 

tiedontarve on usein negatiivinen asia. Tästä syystä tiedonhankinnan yhteydessä yksilö saattaa kokea 

myös epämiellyttäviä tuntemuksia ja ajatuksia.  

 

Tiedontarpeet eivät synny täysin muotoutuneina vaan ne kasvavat ja kehittyvät ajan kuluessa. 

Yksilöllä saattaa olla johonkin aihealueeseen liittyen yleistä tietämättömyyden tunnetta, jota hän ei 

pysty selkeästi kuvailemaan. Tällaisessa tilanteessa hän saattaa etsiä hyvin monipuolisesti 

informaatiota jostakin aihealueesta. Voi olla, että vasta tiedontarpeen tyydyttämisen jälkeen hän 

pystyy tarkemmin kuvailemaan tiedonhankintaan johtanutta tiedontarvetta. Toisaalta on hyvä muistaa, 

että kaikki tiedontarpeet eivät välttämättä johda tiedonhankintaan. Yksilö voi myös tukahduttaa 

tiedontarpeensa tai yksinkertaisesti jättää tiedontarpeen tyydyttämättä. (Choo 1998b, 51.) 

 

Tiedonlähde 

Tiedonlähteellä (information source) voidaan ymmärtää jotakin materiaalista kantajaa, jossa spesifinen 

informaatiosisältö on merkkijonoina. Käsite viittaa useimmiten dokumenttiin, johon informaatiosisältö 

on tallennettu. Tiedonlähteitä voidaan luokitella monilla eri kriteereillä. Jako voidaan tehdä 
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esimerkiksi dokumentoituihin eli formaaleihin lähteisiin tai dokumentoimattomiin eli informaaleihin 

tai suullisiin lähteisiin. (Haasio & Savolainen 2004, 19–20.) 

 

Jako henkilölähteisiin (personal) ja persoonattomiin (impersonal) on tyypillinen johtajien käyttämiä 

tiedonlähteitä käsittelevässä tutkimuksessa. Henkilölähteet ovat sellaisia, joissa informaatio välitetään 

ainoastaan johtajalle. Persoonattomat lähteet taas ovat sellaisia, joissa informaatiota välitetään 

laajemmalle ihmisjoukolle. Näihin kuuluvat julkaisut, konferenssit, yrityskirjastot ja online-

tietokannat. (Choo 1998a, 94–95.) 

 

Tiedonlähteet ovat ulkoisia silloin, kun johtajilla on suora kontakti organisaation ulkopuoliseen 

informaatioon. Sisäiset lähteet koostuvat organisaatioon kuuluvista henkilöistä, jotka välittävät 

informaation johtajille organisaation sisäisten kanavien kautta. (Daft & Weick 1984, 290.) 

 

Tiedonhankinta 

Tiedonhankinnalla (information seeking) tarkoitetaan tiedontarpeesta nousevaa toimintaa, jonka 

tarkoituksena on tunnistaa relevantteja tiedonlähteitä ja kanavia. Tarkoituksena on hakeutua näille 

lähteille ja kanaville sekä hyödyntää niitä tiedontarpeen tyydyttämiseen. (Haasio & Savolainen 2004, 

28.) Tiedonhankinta voidaan myös kuvata yksinkertaisesti prosessina, jossa ihmiset tietoisesti etsivät 

informaatiota parantaakseen tietämyksen tilaansa. (Choo 1998b, 53.) Johtajien tiedonhankintaa 

voidaan tutkia esimerkiksi käytettyjen tiedonhankintamekanismien tai tiedonhankinnan 

säännöllisyyden näkökulmasta. (Daft & Weick 1984, 290.) 

 

Carol C. Kuhlthau (1993, 43) erottelee tiedonhankintaprosessin kuuteen erilaiseen vaiheeseen:  

1. Aloitusvaihe, jossa yksilön tuntemukset ja ajatukset ovat vielä epämääräisiä. 

2. Aiheenvalinta, jota leimaa ajatustason moniselitteisyys. 

3. Tunnusteluvaihe, jossa tiedonhankintaa vaikeuttaa esimerkiksi tiedonhakijan ajatusten 

moniselitteisyys tai ongelmat hakutermien määrittämisessä. 

4. Muotoiluvaihe, jossa tuntemukset selkeytyvät ja ajatukset muuttuvat spesifimmiksi. 

5. Informaation keruun vaihe, jossa informaatiota kerätään yhä tiheämpää seulaa käyttäen. 

6. Tulosten esittämisen vaihe, jossa tulokset esitetään joko suullisesti tai kirjallisesti. 
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Tiedonkäyttö  

Tiedonkäyttö on käsitteenä varsin ongelmallinen ja sille on oikeastaan mahdotonta antaa täysin 

yksiselitteistä tulkintaa. Tiedonkäytöllä voidaan ensinnäkin tarkoittaa menettelytavan, välineen tai 

neuvon käyttöä tiettyyn tarkoitukseen. Toiseksi se viittaa kuluttamiseen, kuten lukemista varten 

käytettyyn aikaan. Kolmanneksi sillä voidaan viitata hyödyntämiseen työtehtävässä. (Savolainen 1994, 

103–105.) 

 

Informaatiokäyttäytyminen 

Choon mukaan tiedontarpeet motivoivat tai saavat aikaan tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä. 

Tiedonkäytön ja tiedonhankinnan kautta taas syntyy uusia tiedontarpeita. Choo katsoo, että nämä 

kolme elementtiä yhdessä (tiedonkäyttö, tiedonhankinta ja tiedontarpeet) muodostavat 

informaatiokäyttäytymisen. Choon mukaan johtajan informaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat johtajan 

rooli organisaatiossa, johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet ja kohdattu ongelmatilanne. (Choo 

1998a, 56–57.) 

 

 

Kuvio 1: Käsitteellinen viitekehys johtajien informaatiokäyttäytymisestä (Choo 1998a, 57). 
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Tom Wilson katsoo, että informaatiokäyttäytyminen on kokonaisuus, joka ilmentää yksilön 

käyttäytymistä suhteessa tiedonlähteisiin ja tiedonhankintakanaviin. Informaatiokäyttäytyminen 

sisältää sekä aktiivisen että passiivisen tiedonhankinnan ja tiedonkäytön. (Wilson 2000, 49.)  

 

Tiedonhankintatutkimus 

Tiedonhankintatutkimus tarkastelee tiedontarpeita, tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä. Ammatillisen 

tiedon hankintakäytäntöjen tutkimus selvittää, miten eri työelämän ongelmatilanteissa hyödynnetään 

eri tiedonlähteitä, ja mitä esteitä tai ongelmia tiedonhankintaan voi liittyä. (Haasio & Savolainen 2004, 

9.) Tiedonhankintatutkimuksen kohteena on siis informaatiokäyttäytyminen, jos 

informaatiokäyttäytyminen määritellään siten kuin Chun Wei Choo (1998a, 56) sen määrittelee. 

 

Tiedonhankintakanava 

Tiedonhankintakanavalla (channel) voidaan tarkoittaa organisoitua käytäntöä tai mekanismia, jonka 

avulla tai kautta on mahdollista päästä tiedonlähteille. (Haasio & Savolainen 2004, 20.) 

 

Ulkoisen toimintaympäristön seuranta 

Choo (1998a, 72) määrittelee ulkoisen toimintaympäristön seurannan (environmental scanning) 

tiedonhankinnaksi ja tiedonkäytöksi liittyen tapahtumiin, trendeihin ja suhteisiin organisaation 

ulkopuolisessa ympäristössä. Ulkoisen toimintaympäristön seurannan tarkoituksena on hankkia tietoa, 

joka auttaa johtoa organisaation toiminnan suunnittelussa. Choo (1994, 23) myös toteaa, että harvat 

informaatiotieteen tutkimukset ovat tarkemmin analysoineet, mistä ulkoisen toimintaympäristön 

seurannassa varsinaisesti on kyse.  

 

Ray Lesterin ja Judith Watersin (1989, 5) mukaan käsitteellä ”environmental scanning” tarkoitetaan 

sellaista johtamisen prosessia, jossa ympäristöstä hankittua informaatiota käytetään päätöksenteossa. 

He jakavat prosessin kolmeen osaan, joista ensimmäinen vaihe on organisaation ulkoista 

toimintaympäristöä koskevan informaation hankkiminen. Toinen vaihe on hankitun informaation 

analysointi ja tulkinta. Kolmannessa vaiheessa analysoitua ja tulkittua informaatiota käytetään 

strategisessa päätöksenteossa.  
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Informaatioylikuormitus 

Informaation määrän kasvuun ja siitä koituviin ongelmiin viitataan useilla käsitteillä. Suomenkielisistä 

käsitteistä yleisimpiä ovat informaatiotulva, tietotulva, informaatioylikuormitus ja infoähky. 

Englanninkielisistä käsitteistä yleisimpiä ovat information overload, information stress, information 

anxiety ja information glut. Useat erilaiset käsitteet viittaavat pohjimmiltaan samaan ilmiöön eli 

informaation määrän nopeaan lisääntymiseen sekä sen aiheuttamiin vaikeuksiin sekä yksilöille että 

kokonaisille organisaatioille. Informaatioylikuormitusta voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista ja 

tällöin käsitteelle voidaan antaa toisistaan poikkeavia merkityksiä. Englanninkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa yleisimmin käytetty käsite on information overload. Sanan osuvin käännös 

lienee informaatioylikuormitus, jota myös käytän omassa tutkimuksessani.  

 

Bawden, Holtham ja Courtney (1999, 249) esittävät, että informaatioylikuormituksella tarkoitetaan 

yleensä tilannetta, jossa henkilön kyky käyttää informaatiota on heikentynyt, koska potentiaalisesti 

hyödyllistä informaatiota on liikaa tarjolla. Farhoomand ja Drury (2002, 127) esittävät kaksi 

näkökulmaa informaatioylikuormitukseen. Ensinnäkin informaatioylikuormitus voidaan nähdä 

tilanteena, jossa ihmiset joutuvat vastaanottamaan enemmän informaatiota kuin he pystyvät 

omaksumaan. Toisaalta voidaan ajatella, että on kyse tilanteesta, jossa yksilölle asetettu vaatimus 

informaation käsittelystä ylittää hänen kykynsä ja kapasiteettinsa. Edmunds ja Morris (2000, 18) taas 

muistuttavat, että informaatioylikuormitus liitetään usein kontrollin menettämiseen; ihmiset tuntevat, 

että he eivät enää pysty hallitsemaan heille tarjotun tiedon määrää ja laatua.  
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4 JOHTAJAT TUTKIMUSKOHTEENA  

 

Johtajat ovat ryhmänä varsin moninainen, sillä johtajia toimii hyvin erilaisissa asemissa ja he toimivat 

hyvin erilaisissa organisaatioissa. Johtaja voi johtaa pientä muutaman ihmisen yritystä tai hän voi olla 

valtavan organisaation tai suuryrityksen johdossa. Useimmissa johtajien tiedonhankintaa käsittelevissä 

tutkimuksissa tutkimuksen kohteena ovat kuitenkin olleet suurten organisaatioiden johtajat.  

 

Ennen 1970-lukua tehdyt johtajia käsittelevät tutkimukset olivat yleensä varsin yleisluontoisia ja ne 

keskittyivät useimmiten melko pintapuolisesti johtajan työhön. Kritiikkiä varhaiseen tutkimukseen 

onkin esitetty varsin runsaasti. Yksi keskeisimmistä ennen 1970-lukua tehdyistä artikkeleista on Sune 

Carlsonin Executive behavior: a study of the work load and the working methods of management 

directors vuodelta 1951. Sitä pidetään yleisesti ensimmäisenä merkittävänä johtajien toimintaa 

kuvaavana tutkimuksena. Toisessa varhaisessa tutkimuksessa vuodelta 1954 W. H. Whyte tutki 52 

yritysjohtajaa. Tutkimuksissaan hän sai selville, että johtajat tekivät valtavasti ylitöitä ja käyttivät 

valtaosan ajastaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. (Kelly & Ibrahim 1991, 27–28.) 

 

Carlson (1969, alkuteos 1954) totesi, että johtajia käsittelevän empiirisen tutkimuksen vaikeus oli 

siinä, että johtajan työnkuva oli hyvin vaihteleva ja siitä oli vaikea saada selkeää kuvaa. Erityisen 

haasteellisena hän piti suurten yritysten johtajien tutkimista. Carlson valitti, että 

ammattikirjallisuudessa oli enemmän johtajan työhön liittyviä spekulointeja kuin johtajan työn 

konkreettisia kuvauksia. Hänen tavoitteenaan oli tutkia erityisesti johtajien suhteita muihin ihmisiin 

sekä organisaation sisällä että ulkopuolella. Toisaalta Carlson muistutti, että johtajia oli tutkimuksessa 

niin vähän, että mitään yleisiä johtopäätöksiä johtajien käyttäytymisestä ei sen perusteella voitu tehdä. 

(Carlson 1969, 17–21; 50.) 

 

Yksi johtajien työtä koskevan tutkimuksen vaikeuksista on se, että johtajien työ vaihtelee suuresti 

vuodesta ja jopa vuodenajasta riippuen. Tästä syystä sopivan havaintoajan valinta on ongelmallista. 

Ennen vuosikertomuksen julkaisua toimitusjohtaja joutuu tavallista enemmän ottamaan selvää asioista 

ja hankkimaan tietoja. Vastaavasti ennen työsopimusneuvotteluja hän keskittyy palkkaukseen ja 

tuotantoon liittyviin kysymyksiin ja myyntineuvottelujen aikana hän pohtii markkinointia ja 

hinnoittelua. Carlsonin (1969) tutkimus kesti yhtä tapausta lukuun ottamatta neljä viikkoa yhtä 
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johtajaa kohden. Tutkimuksessa oli mukana kymmenen johtajaa, joista yksi oli ranskalainen ja loput 

yhdeksän ruotsalaisia. Carlson huomauttaa, että tutkimusmateriaali ja tutkittavana olleet tapaukset 

valittiin tietoisesti eri tasolla olevista johtajista ja eri toimialojen yrityksistä. (Carlson 1969, 26–32; 

42–43.) 

 

Brewerin ja Tomlinsonin tutkimus vuodelta 1964 on hyvä esimerkki varhaisesta johtajia käsittelevästä 

tutkimuksesta. Tutkimus perustui keskusteluille kuuden johtajan kanssa ja sen tarkoituksena oli 

selvittää, miten perinteiset käsitykset johtajien työstä pitivät paikkansa. Empiirisen tiedon 

keruumetodina olivat keskustelujen lisäksi johtajien pitämät päiväkirjat, joihin he kirjasivat omaa 

toimintaansa. Empiiristä tietoa koottiin 2-3 viikon ajalta. Empiirisen tiedon keruumenetelmät oli 

lainattu Sune Carlsonin tutkimuksesta. Tutkimuksessa lajiteltiin johtajien päivän toimet. Johtajien 

suorittamat työtehtävät jaettiin esimerkiksi kirjoittamiseen, lukemiseen, kokouksissa istumiseen, 

puhelinkeskusteluihin, dokumentointiin ja matkustamiseen. Johtajien päivän aikana tekemä toiminta 

taas jaettiin seuraavasti: Informaation hankinta, systematisointi, päätöksenteko, ohjeiden 

vahvistaminen, neuvominen, käskyjen antaminen, tarkastaminen, arviointi, ohjeiden vastaanottaminen 

ja muu toiminta. (Brewer & Tomlinson 1964, 191–193.) 

 

Johtajien empiirinen tutkiminen on varsin hankalaa, koska he ovat kiireisiä ja käsittelevät työssään 

arkaluontoisia asioita. Ehkä tästä johtuen merkittävämpi tutkimus huipputason johtajista on ollut 

varsin vähäistä. Vielä vuonna 1982 John P. Kotter saattoi todeta, että ”tähän mennessä on julkaistu 

ainoastaan kaksi syvällisempää tutkimusta huipputason johtajaryhmistä, toinen Sune Carlsonin 

tutkimus 1940-luvun lopulla ja toinen Henry Mintzbergin tekemä 1960-luvulla.” Myös Mintzberg 

(1975, 49–50) esitti kovaa kritiikkiä varhaista tutkimusta kohtaan ja piti sitä uskomuksiin perustuvana.  

 

John P. Kotterin mielenkiinnon kohteena vuosina 1976–1981 suoritetussa tutkimuksessa oli 15 

johtajaa. Tuloksena syntyi alan merkkiteos The General Managers, joka on myös suomennettu nimellä 

Yritysjohtajan profiili. Kotterin työ oli siihen mennessä laajin tutkimus mitä johtajista oli tehty. 

Kyseisessä tutkimuksessa aineistoa kerättiin eri metodein, hyödyntämällä haastatteluja, kyselyjä ja 

havainnointia. Kotterin (1982) tutkimus onkin laajuudeltaan varsin poikkeuksellinen.  
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Isenbergin artikkeli vuodelta 1984 on esimerkki johtajista tehdystä tutkimuksesta, jossa on käytetty 

monia eri menetelmiä. Tutkimuksen kohteena oli 12 johtajan joukko. Isenberg teki haastatteluja, 

havainnoi johtajia heidän työssään, tutki johtajien dokumentteja ja keskusteli johtajien työtovereiden 

ja alaisten kanssa. Lisäksi Isenberg laati johtajille erilaisia tehtäviä, joita he suorittivat normaalin 

työnsä lomassa. Isenberg raportoi huomioistaan johtajille saadakseen heiltä palautetta. (Isenberg 1984, 

82.) 

 

Colin Hales yritti vuonna 1986 ilmestyneessä artikkelissaan selvittää, mitä johtajat työssään tekevät. 

Hales oli tietoinen siitä, että kysymystä oli pohdittu runsaasti aiemminkin. Niinpä hänen ensisijaisena 

tarkoituksenaan oli löytää kokonaisvaltainen vastaus tutkimuksessa esittämiinsä kysymyksiin. Hales 

pyrki vastaamaan viiteen kysymykseen liittyen johtajien työhön. Hän pyrki tunnistamaan johtajan työn 

tärkeimmät tehtävät, miten johtajat jakavat työaikansa näiden eri tehtävien välillä, kenen kanssa 

johtajat työskentelevät, mitä informaaleja osatekijöitä johtajan työ sisältää ja millaiset teemat ovat 

johtajan työn kannalta olennaisimpia. (Hales 1986, 90.) 

 

Hales teki analyysin siitä, millä metodeilla johtajia oli tutkittu ja millaiset johtajat olivat olleet 

tutkimuksen kohteena. Varhaisin analyysissä mukana ollut tutkimus oli vuodelta 1951 ja uusin 

vuodelta 1982. Hales näki tutkimusten muuttuneen radikaalisti vuosikymmenten kuluessa. Selvin 

muutos oli tutkimuksen siirtyminen pois 1950- ja 1960-lukujen sekä 1970-luvun alun tavasta 

tarkastella johtajan työtä erillisinä osa-alueina. Varhainen tutkimus antoi lähinnä tilannekatsauksia 

johtajan työn erillisistä osa-alueista. 1970-luvun loppupuolella tutkimus alkoi keskittyä enemmän 

johtajan työhön liittyvien prosessien tutkimukseen. Samalla siirryttiin kohti synteettistä 

lähestymistapaa. (Hales 1986, 90–93.)  

 

Halesin mukaan oli tapahtunut merkittäviä muutoksia myös tutkimuksen tavoitteissa, metodeissa ja 

malleissa. Merkittävää oli, että tutkijat olivat luopuneet etsimästä erityisesti johtajan työlle ominaisia 

piirteitä. Tällainen johtajan työnkuvan määrittely oli kuulunut lähes pakollisena osana varhaisiin 

tutkimuksiin. Myöhemmin tutkimus onkin ollut enemmän kiinnostunut johtajien työn moninaisuudesta 

ja muutoksista. Varhaisemmalle tutkimukselle oli ominaista laatia kategoriat ennen empiirisen tiedon 

keruuta, mutta myöhemmin on suosittu tapaa luoda kategorioita tutkimuksessa saatujen tulosten 

perusteella. Ensimmäisissä johtajia käsittelevissä analyyseissä käytettiin usein vain yhtä 
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tutkimusmenetelmää, mutta myöhemmin on alettu käyttää useampia tutkimusmenetelmiä. Myös 

johtajien työtä kuvaavat mallit ovat tulleet aikaa myöten yhä moninaisemmiksi. (Hales 1986, 93.) 

 

Kelly ja Ibrahim suhtautuivat vuonna 2001 varsin skeptisesti johtajien käyttäytymistä koskevaan 

tutkimukseen. He korostavat, että pelkkä faktojen luetteleminen johtajan työstä ei ole tieteellistä 

tutkimusta. Kelly ja Ibrahim kaipasivat lisää teoreettista pohdintaa johtamisen prosesseista. He 

syyttivät johtajien käyttäytymistä käsitteleviä tutkimuksia epätieteellisyydestä. Kaksikko epäili 

suuresti, voidaanko esimerkiksi johtajien tutkimuskäyttöön pitämiä päiväkirjoja pitää luotettavina 

tiedonlähteinä analysoitaessa johtajien käyttäytymistä. Päiväkirjoja oli hyödynnetty erityisesti 

varhaisimmassa tutkimuksessa. Kelly ja Ibrahim vaativatkin tutkijoilta ennen kaikkea kriittisyyttä. 

(Kelly & Ibrahim 1991, 34–35.) 

 

Joyce Kirk pohti vuoden 1997 artikkelissaan johtajien tutkimiseen liittyviä ongelmia. Hän esitti 

artikkelissa varsin kriittisiä huomioita aiemmin tehdystä johtajien tiedonhankintatutkimuksesta. Kirk 

katsoi, että vasta 1990-luvulla informaatio alettiin ymmärtää laajemmin keskeisenä resurssina 

organisaatioille ja yrityksille. Hän valitti, että johtajien tiedonkäyttöä oli tutkittu vähän ja että 

tutkimusten johtopäätökset johtajien tiedonkäytöstä olivat varsin epävarmoja. Kirk pyrki tekemään 

omasta tutkimuksestaan alkusysäyksen johtajille suunnattujen informaatiopalvelujen ja 

informaatiojärjestelmien kehittämiselle. Kirk nosti esiin myös sen, että johtajien käsitystä siitä, mitä he 

käsitteellä ”informaatio” tarkoittavat, ei ollut riittävästi selvitetty. (Kirk 1997, 257–259.) Johtajien 

informaatiokäsityksen tarkastelu olisikin edelleen tärkeää aihealueen tutkimuksen kannalta.  

 

Johtajien tutkimisessa on omat erityiset eettiset ongelmansa. Kirk nosti esille neljä keskeistä tekijää, 

jotka on otettava huomioon johtajien informaatiokäyttäytymistä tutkittaessa. Näissä tekijöissä tulee 

hyvin esiin johtajien työn arkaluontoisuus. Samat tutkimukseen liittyvät eettiset ongelmat koskevat 

toki myös monia muita ryhmiä. 

 

1. Vapaaehtoinen osallistuminen. Tutkimukseen osallistuvia johtajia on syytä muistuttaa usein heidän 

oikeudestaan lopettaa tutkimus halutessaan ilman selittelyjä. 

2. Osallistujien informoiminen tutkimukseen liittyvistä asioista. Johtajilla pitää olla alusta lähtien 

mahdollisuus tietää tutkimuksen yksityiskohdista ja tutkimuksen etenemisestä.  
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3. Yksityisyys ja luottamuksellisuus. Johtajan yksityisyyttä pitää suojella tarkasti ja tutkijan pitää 

välttää johtajan kannalta haitallisen informaation esiintuomista. Tutkituilla pitää olla myös oikeus 

tietää, millaista tietoa heistä on kerätty.  

4. Tutkijan velvollisuudet. Tutkijan täytyy varmistua siitä, että vastaanotettu tietoa on oikeaa. 

Tutkittavilta on syytä varmistaa, että heidän antamansa lausunnot on kirjattu oikein. (Kirk 1997, 264–

266.) 

  

David Keanen (1999) tutkimuksen tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen kuva johtajien 

informaatiokäyttäytymisestä. Aiemmassa tutkimuksessa oli hänen mukaansa keskitytty yhteen tai 

kahteen johtajien informaatiokäyttäytymisen osa-alueeseen, ja samalla kokonaiskuva johtajien 

informaatiokäyttäytymisestä oli jäänyt vajavaiseksi. Keane käytti apuna kokenutta johtajaa, joka auttoi 

tutkimusmetodin luomisessa ja tutkimusprosessin toteuttamisessa. Esitutkimuksen ja 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta Keane loi mallin johtajien informaatiokäyttäytymisestä. (Keane 1999, 

434.) 

 

Empiirinen aineisto kerättiin kymmeneltä pääjohtajalta, joita haastateltiin kymmenen päivän aikana. 

Päivittäisten haastattelujen ja kunkin organisaation pääinformanteilta saadun tiedon avulla tehtiin case-

tutkimus, jonka tarkoituksena oli kuvata pääjohtajien informaatiokäyttäytymistä. Joka aamu 

kymmenen päivän ajan tehtiin haastattelu, jossa johtajilta kysyttiin viittä tärkeintä yksittäistä 

tiedonpalasta, jotka he olivat vastaanottaneet 24 viime tunnin aikana. Tämän jälkeen johtajilta 

kysyttiin, miksi he näkivät tietyn informaation tärkeänä ja mikä oli tämän informaation konteksti. 

(Keane 1999, 436.) 

 

Myös David Keane katsoi, että varhaiset tutkimusmetodit, jotka perustuivat johtajien laatimiin 

päiväkirjoihin tai raportteihin olivat arvoltaan ja luotettavuudeltaan varsin heikkoja. Hän pitikin 1980-

luvun suoraan havainnointiin perustuvia tutkimuksia luotettavampina.  Keanen näkemyksen mukaan 

johtajien toimintaa koskevat tutkimukset olivat ottaneet usein tavoitteekseen kartoittaa 

kokonaisvaltaisesti johtajien informaatiokäyttäytymistä, mutta todellisuudessa ne olivat keskittyneet 

vain joihinkin johtajien informaatiokäyttäytymisen ulottuvuuksiin. (Keane 1999, 431–434.) Varhaisen 

tutkimuksen metodeja kritisoivat myös Luthans ja Larsen (1986, 164). 
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Donald Case (2006, 297–298) toteaa katsauksessaan, että jo useampien vuosikymmenten ajan 

johtajien päätöksenteko on saanut runsaasti huomiota käyttämistieteiden tutkijoilta. Johtajia 

käsitelleistä analyyseistä hän nostaa esiin esimerkiksi Farhoomandin ja Druryn tutkimuksen vuodelta 

2002 sekä Epplerin ja Mengisin tutkimuksen vuodelta 2004. Lisäksi hän mainitsee Chun Wei Choon ja 

Maureen Mackenzien, jotka ovat useissa tutkimuksissa käsitelleet johtajien informaatiokäyttäytymistä.  
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5 JOHTAJIEN TYÖNKUVA 

 

Vuonna 1951 tehdyssä Sune Carlsonin tutkimuksessa luotiin varsin perinteinen kuva johtajan työstä. 

Johtajat tekivät pitkiä työpäiviä, käyttivät paljon aikaa matkustamiseen ja heillä oli erittäin vähän aikaa 

vapaa-ajan harrastuksille ja asioiden syvällisemmälle ajattelulle. Johtajat halusivat viettää paljon aikaa 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa osana työtään. Tässä voitiin havaita selvä ero muihin 

työntekijäryhmiin, kuten tutkijoihin, jotka mielellään viettivät paljon aikaa yksinään työskennellen. 

(Kelly & Ibrahim 1991, 28; Carlson 1969.) 

 

Carlson tutki myös johtajien sosiaalista ympäristöä. Tutkittujen ruotsalaisten yritysten 

organisatorisesta hierarkiasta voitiin erottaa kuusi ryhmää: hallituksen jäsenet, johtajiston jäsenet, 

keskitason johtajat, toimistohenkilökunta, työnjohtajat ja työläiset. Toimitusjohtaja toki saattoi olla 

sekä hallituksen että johtajiston jäsen. Yrityksen ylin johto muodostui yleensä toimitusjohtajista ja 

apulaisjohtajista sekä asiantuntijoista, jotka työskentelivät kiinteässä yhteistyössä johtajan kanssa. 

(Carlson 1969, 46–47.) 

 

Henry Mintzberg on ehkä merkittävin 1970-luvun johtajien tutkija. Hän on tarkastellut varsin 

monenlaisia johtajan työn ulottuvuuksia lukuisissa artikkeleissaan. Mintzberg on noussut sellaiseen 

asemaan, että lähes kaikissa johtajia käsittelevissä tutkimuksissa hänen nimensä tulee esiin tavalla tai 

toisella.  

 

Henry Mintzberg on tunnettu erityisesti teoksestaan The nature of managerial work (1980, alkuteos 

1973) ja siinä esitetyistä johtajan rooleista. Ennen roolien tarkempaa määrittelyä Mintzberg haluaa 

selventää, mitä hän tarkoittaa johtajalla. Mintzbergin määritelmän mukaan johtaja on yksinkertaisesti 

henkilö, joka on muodollisesti vastuussa organisaatiosta ja sen toiminnasta. Mintzbergin mukaan 

johtajan työnkuva on hyvin moninainen ja fragmentaarinen. Johtajan työtä määrittävät erilaiset 

asiantuntija- ja hallinnolliset tehtävät sekä tiedonhankinta organisaatiolle ja sen jakaminen muille 

työntekijöille. Mintzberg jakaa johtajan toiminnan kolmeen eri kategoriaan: ihmisten väliseen 

viestintään, informaation välittämiseen ja päätöksentekoon. Mintzberg nimeää johtajalle kolme 

erilaista ihmisten väliseen viestintää liittyvää roolia, kolme informaation välittämiseen liittyvää roolia 

ja neljä päätöksentekoon liittyvää roolia. (Mintzberg 1980, 55–56.)  
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Ihmisten väliseen viestintään liittyvistä rooleista ensimmäinen on keulakuvan rooli. Johtajalla on 

velvollisuus edustaa organisaatiotaan ulkopuolisille ja hoitaa erilaisia edustustehtäviä. Toiseksi 

johtajalla on kontaktihenkilön rooli. Johtajat hankkivat organisaatiolle tietoa ja jakavat sitä. Tehtäviin 

sisältyy myös neuvotteluja muiden johtajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi johtajan 

tulee pitää yllä yhteyksiä muihin organisaatioihin. Kolmas rooli on päällikön rooli. Johtajien tulee 

seurata ja ohjata alaistensa toimintaa. Lisäksi johtajien täytyy suunnitella organisaation toimintaa ja 

päättää mitä tehdään ja millä aikataululla. (Mintzberg 1980, 56.) 

 

Ensimmäinen informaation välittämiseen liittyvä rooli on monitoroijan rooli. Tässä roolissa johtaja 

ottaa vastaan ja jakaa informaatiota, joka tekee johtajalle mahdolliseksi kokonaisvaltaisen 

ymmärryksen hankkimisen organisaatiosta. Toinen rooli on tiedon jakajan tai levittäjän rooli, jossa 

johtaja jakaa hankkimaansa informaatiota muualle organisaatioon. Kolmannessa eli puhemiehen 

roolissa on kyse organisaatioon liittyvän informaation levittämisestä ympäristöön. (Mintzberg 1980, 

57.) 

 

Päätöksentekoon liittyvistä rooleista ensimmäinen on yrittäjän (entrepreneur) rooli, jossa johtajan 

tehtävä on kannustaa ja innostaa muutokseen. Toinen rooli on ongelmienhallitsijan rooli, jossa 

johtajan on osoitettava johtajuutta silloin kun hänen johtamaansa organisaation kohdistuu ulkopuolelta 

tulevia uhkia. Kolmas on resurssien jakajan rooli, jossa johtaja päättää mihin organisaatio käyttää 

käytössä olevat resurssinsa. Neuvottelijan rooli on neljäs ja siinä johtajan tehtävänä on käydä tarpeen 

vaatiessa neuvotteluja organisaationsa puolesta. (Mintzberg 1980, 57.) 

 

Mintzberg on tehnyt monia keskeisiä huomioita johtajan työstä. Vuoden 1971 tutkimuksessa selvisi, 

että yleensä johtajat ottivat vastaan huomattavasti enemmän informaatiota, kuin he itse antoivat 

muille. Vuoden 1975 artikkelissa Henry Mintzberg taas kuvasi johtajan työn lyhytjännitteisyyttä. 

Johtajan työtehtävät olivat lyhytkestoisia ja työnteko keskeytyi jatkuvasti puhelinsoittoihin tai muihin 

yhteydenottoihin. Artikkelissa korostettiin myös verbaalisen kommunikaation merkitystä ja johtajien 

kiinnostuksen suuntautumista epäviralliseen informaatioon. Vuoden 1976 artikkelissaan Mintzberg 

taas totesi, että johtajien vastaanottama informaatio oli suurelta osin luonteeltaan spekulatiivista; 

informaatiota joka perustui tuntemuksiin ja vaikutelmiin ihmisistä tai huhuihin ja kuulopuheisiin. 
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Mintzberg esittikin, että analyyttisemmasta informaatiosta, kuten raporteista, dokumenteista ja muusta 

”kovasta” datasta ei ole useimmille johtajille suurta hyötyä. (Mintzberg 1971; Mintzberg 1975; 

Mintzberg 1976, 54.) 

 

Mintzbergin tutkimusten keskeisenä tavoitteena David Keane näki halun luoda kokonaisvaltainen 

teoreettinen pohja johtajien työstä. Hän tiivisti Mintzbergin tutkimuksen keskeisen tuloksen 

seuraavasti: ”Menestyvä johtaja on hienostunut informaation prosessoija, joka on taitava hallitsemaan 

useista eri lähteistä tulevaa informaatiota, käyttäen avuksi kasvokkain tapahtuvaa viestintää aina kun 

se on mahdollista.” (Keane 1999, 430; 433.) 

 

Johtajien erilaisista rooleista ovat kirjoittaneet myös Edmond Curcuru ja James Healey (1972). 

Artikkelissaan The multiple roles of the managers he tarkastelivat niitä useita rooleja, joihin johtajan 

on sopeuduttava menestyäkseen työssään. Curcuru ja Healey esittelivät yhdeksän erilaista roolia, jotka 

yritysjohtajan on käytävä läpi tai joihin hänen on sopeuduttava.  

 

1. Spesialisti tai teknikko. Tällaisessa tehtävässä tuleva johtaja yleensä aloittaa uransa organisaatiossa. 

2. Työnjohtaja. Seuraavaksi tuleva johtaja etenee työnjohtajaksi ja hän saa joitakin alaisia 

johdettavakseen. Tämän jälkeen hän voi edetä varsinaiseksi johtajaksi. 

3. Johtaja. Johtajuus (leadership) ei ole välttämättä sama asia kuin johtaminen (management). 

Johtajuuteen liitetään usein henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten karismaattisuus ja kyky motivoida 

alaisia. 

4. Tiimin jäsen. Johtajien voidaan katsoa muodostavan eräänlaisen tiimin organisaation muiden 

osastojen johtajien kanssa. 

5. Päällikön apulainen. Jos kyse ei ole pääjohtajasta, vaan alemman tason johtajasta, hänellä on 

velvollisuus raportoida oman yksikkönsä toiminnasta koko organisaation johtajalle. 

6. Edustaja. Johtajan oletetaan edustavan alaisiaan ja heidän ajatuksiaan. 

7. Organisaation poliitikko. Johtajalla pitää olla kykyä toimia osana isoa organisaatiota. 

8. Yrityskansalainen. Johtajan oletetaan olevan mukana erilaisissa yritysyhteisön toiminnoissa. 

9. Perheen pää. Johtajalla on yleensä perhe, mutta usein perhe jää liian vähälle huomiolle. Johtajan 

työhön kuuluva runsas matkustaminen aiheuttaa vaikeuksia perhe-elämälle. 

(Curcuru & Healey 1972, 15–24.) 
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Mintzbergin merkitys alan tutkimukselle oli suuri vielä 1980-luvullakin ja monet tutkijat halusivat 

lisätä oman panoksensa Mintzbergin töiden ympärillä käytävään keskusteluun. Kurken ja Aldrichin 

artikkeli vuodelta 1983 on tehty samoin metodein kuin Mintzbergin vuoden 1973 tutkimus. 

Tarkoituksena oli eritellä tutkimustulosten eroja ja yhtäläisyyksiä. Kurken ja Aldrichin lisäksi myös 

monet muut tutkijat ovat tavalla tai toisella käyttäneet Mintzbergin metodeja tai malleja. Kurken ja 

Aldrichin tulokset olivatkin hämmästyttävän samankaltaisia kuin Mintzbergin tutkimuksessa. Mitään 

erityisen uutta tämä tutkimus ei tuonut, mutta se vahvisti Mintzbergin tekemiä havaintoja. (Kurke & 

Aldrich 1983.)  

 

Kotter tutki 1980-luvulla viidentoista yritysjohtajan toimintaa. Empiirinen aineisto kerättiin useampien 

vuosien aikana haastattelujen, tarkkailun ja kyselyjen avulla. Kotterin teos The general managers 

(1982) antaa erinomaisen yleiskäsityksen siitä, mitä yritysjohtajan työ käytännössä on. Hän ei 

kuitenkaan pohtinut kirjassaan johtajan työtä erityisen paljon informaatiokäyttäytymisen 

näkökulmasta. Tästä syystä en tarkastele yksityiskohtaisesti Kotterin tutkimusta, mutta 

yleisluonteisena esityksenä johtajista kirja on varsin mainio. Teoksessa kerrotaan 15 johtajan elämästä, 

heidän päivittäisistä rutiineistaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka näyttävät yhdistävän 

johtajia. Kotterin kirja ansaitsee huomiota, koska se on eräs perusteellisimmista tutkimuksista, joita 

johtajista on tehty.  

 

Ennen 1980-lukua tutkijat eivät juuri kiinnittäneet syvällisempää huomiota johtajien tapoihin ajatella 

ja tehdä päätöksiä. Johtajien kuviteltiin yleisesti toimivan varsin rationaalisesti ja järjestelmällisesti. 

1980-luvulla Daniel Isenbergin ja Weston H. Agorin tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että johtajien 

päätöksenteko perustuu usein rationaalisuuden sijaan intuitioon. Esimerkiksi David Keane (1999, 433) 

nostaa Isenbergin tärkeimpien johtajista empiiristä tutkimusta tehneiden joukkoon. Isenbergin (1984) 

artikkelissa eritelläänkin mielenkiintoisella tavalla johtajien ajattelua ja informaation käyttöä. 

Isenbergin tutkimuksen tavoitteena oli selvittää johtajien toimintaa ja ajattelutapoja. Hän nosti 

erityisesti esiin intuition merkityksen johtajien toiminnalle.  

 

Perinteisen ajattelutavan mukaan ajattelu edeltää toimintaa. Isenbergin (1984) tutkimuksessa kuitenkin 

selvisi, että ainakaan johtajien kohdalla tämä oletus ei pitänyt paikkaansa. Menestyvillä johtajilla ei 
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näyttänyt olevan työssään tarkkaan asetettuja tavoitteita, vaan heillä oli useita päällekkäisiä kohteita, 

joihin he suuntasivat mielenkiintonsa. Johtajat eivät myöskään ajatelleet erityisesti saavutusten kautta, 

vaan ennemminkin he miettivät, miten asiat voisi tehdä paremmin. Mitä korkeammalla henkilö toimi 

organisaatiossa, sitä tärkeämpää oli kyky yhdistää intuitio rationaalisuuteen, kyky ajatella ja toimia 

samaan aikaan, sekä kyky nähdä ongelmien väliset yhteydet. Johtajat joutuivat työssään kohtaamaan 

suuria ongelmakokonaisuuksia sen sijaan, että he olisivat kohdanneet yksittäisiä ongelmia, jotka voisi 

ratkaista yksi kerrallaan. Ongelmat olivat usein päällekkäisiä ja toisiinsa liittyviä, ja ne vaativat 

välitöntä reagointia. Johtajien oli työssään pakko sietää asioiden moniselitteisyyttä ja ristiriitaisuutta, 

mutta Isenbergin havaintojen mukaan johtajat eivät näyttäneet kärsivän jatkuvasta asioiden 

epävarmuudesta ja sekavuudesta. Isenberg uskoikin, että johtajilla oli erityinen kyky kestää 

epävarmuutta. (Isenberg 1984, 86–87.) 

 

Weston Agor (1986) katsoi, että intuition merkitys johtajien työssä alettiin ymmärtää vasta 1980-

luvulla, koska johtajien työ oli muuttunut luonteeltaan sellaiseksi, että aiemmat ajattelu- ja 

toimintatavat eivät enää toimineet. Aiemmin suosiossa ollut asioiden analyyttinen pohdinta ei ollut 

enää mahdollista, kun johtajien työ oli muuttunut aiempaa kiireisemmäksi. Johtajien oli tehtävä 

nopeita ratkaisuja ilmapiirissä, jota leimasi alituinen kiire. Tutkimukseen osallistui yli 2000 eri tason 

johtajaa ja empiirisen tiedon keruussa käytettiin psykologien usein käyttämää kyselyä, jonka 

tarkoituksena on mitata intuitiokykyä. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena oli, että lähes kaikki johtajat 

käyttivät intuitiota tehdessään keskeisiä päätöksiä. Johtajat kuitenkin katsoivat, että intuition 

kehittymiseksi oli vaadittu paljon työkokemusta ja faktojen omaksumista. Johtajat tekivät päätöksiä 

intuitioon luottaen erityisesti silloin, kun päätös piti tehdä epävarmassa, kiireisessä sekä vähän faktoja 

ja huonot lähtötiedot sisältävässä tilanteessa. (Agor 1986, 5-9) 

 

Moss Kanter (1989, 85) käsitteli artikkelissaan johtajien työssä tapahtuneita suuria ja nopeita 

muutoksia. Hän näki vanhan selkeisiin hierarkioihin perustuneen organisaatiomallin korvautuneen 

yhteistyöhön perustuvalla organisaatiomallilla. Tässä tilanteessa monilla johtajilla oli vaikeuksia 

sopeutua uuteen tilanteeseen. Yhä kiihtyvä kilpailu pakotti organisaatiot omaksumaan yhä 

joustavampia rakenteita ja strategioita. 
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Toimitusjohtajan työ on keskiössä, koska johtaja hoitaa perusjohtamisen ja on samalla päävastuussa 

strategisen johtamisen prosessista. Johtajien rooli on keskeinen organisaatiossa ja tämän keskeisen 

roolinsa kautta heillä on mahdollisuus päästä käsiksi tärkeään informaatioon. Näin heille syntyy 

erittäin monipuolinen ja laaja käsitys koko organisaatiosta ja sen toiminnasta. Johtajilla on suuri 

vastuu siitä, että heidän johtamansa yritys saavuttaa strategiset tavoitteensa ja päämääränsä. Tämän 

tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisiä ovat johtajien informaatiokäyttäytymiseen liittyvät tekijät. 

Johtajien kannalta olennaista on pystyä käsittelemään tehokkaasti laajoja informaatiokokonaisuuksia. 

Johtajien työ on muuttunut yhä kompleksisemmaksi, samalla kun työtahti on entisestään nopeutunut. 

Onkin tarpeellista pohtia, miten johtajat käsittelevät informaatiota päivittäin, millaista tietoa johtajat 

pitävät arvossa ja miksi johtajat arvostavat tietynlaista informaatiota muuta informaatiota enemmän. 

Erityisen tärkeää on tutkia, miten johtajien vastaanottama informaatio vaikuttaa heidän käytännön 

työhönsä. (Keane 1999, 430–432.) 

 

Keanen (1999) tutkimuksen mukaan johtajien vastaanottamasta informaatiosta kolmasosa sai heidät 

muuttamaan aikataulujaan. Vain 4 % informaatiosta oli luonteeltaan sellaista, että se sai johtajat 

näkemään jonkin asian täysin uudella tavalla. Tutkimuksessa tällaista informaatiota kutsuttiin 

palapelin puuttuviksi palasiksi (jigsaw puzzle pieces). Keanen tutkimuksessa ”yllätysinformaatioksi” 

(surprise information) määriteltiin informaatio, joka herätti johtajat uuteen ja tärkeään aiheeseen tai toi 

merkittävää täysin uutta informaatiota aiheeseen, joka oli jo johtajan asialistalla. Yllätysinformaatio 

tuli johtajille yleensä puhelimen välityksellä. Johtajat pitivät tämäntyyppistä informaatiota tärkeänä, 

mutta sillä ei näyttänyt olevan voimakasta vaikutusta siihen, kuinka johtajat näkivät oman 

organisaationsa. Seitsemän tutkituista johtajista piti yli 50 prosenttia vastaanottamastaan 

informaatiosta luonteeltaan yllättävänä. Peräti 72 prosentissa puhelimen välityksellä käydyissä 

keskusteluissa johtajat vastaanottivat yllätysinformaatiota.  (Keane 1999, 439–440.) 

 

Nykyjohtajien työympäristö organisaatiokontekstissa on luonteeltaan dynaaminen ja kompleksinen. 

Näin ollen johtajan työnkuva muodostuu vaihtelevista tehtävistä. Työhön kuuluu neuvottelua 

työntekijöiden, asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. Johtajan tehtäviin kuuluu lisäksi organisaatiossa 

esiintyvien konfliktinen ratkominen. Johtajan vastuulle jää myös työntekijöiden ohjaaminen ja 

valvominen sekä yrityksen toimintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen. Johtajan työssä korostuvatkin 

käytännön näkökohdat eikä asioiden teoretisoiva pohtiminen.  Johtajan on usein pakko tehdä 
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yksinkertaistuksia ja tyypitellä asioita, koska yksinkertaisesti ei ole aikaa asioiden 

yksityiskohtaisempaan tutkimiseen. Tehtävien kiireisyys ja käytännönläheisyys heijastuvat johtajien 

arvostaman tiedon piirteissä. Hyödyllisimpänä pidetään tiivistä ja selvää vastausta kysymyksiin. 

Tiedon konkreettisuus ja välitön sovellettavuus tiettyyn tilanteeseen ovat tärkeitä. Tämän vuoksi 

johtajat arvostavat tiedon helppoa ja nopeaa tavoitettavuutta. Myös tiedon luotettavuus on tärkeää. 

Suodatettua tietoa arvostetaan, koska tämäntyyppinen tieto säästää aikaa ja antaa myös takeita tiedon 

laadukkuudesta. (Haasio & Savolainen 2004, 93–94.) 

 

2000-luvulla on alettu kiinnittää huomiota myös tietojohtajiin erillisenä ryhmänä. Asllanin ja 

Luthansin (2003) tutkimus paneutui johtajien ja erityisesti tietojohtajien työnkuvassa tapahtuneisiin 

muutoksiin. Tutkimus toteutettiin kyselyllä, johon saatiin vastaus 307 tietojohtajalta. Tutkimuksen 

tavoitteena oli tutkia, mitä johtajat päivittäisessä työssään tekevät. Erityistä huomiota kiinnitettiin 

työssään menestyvien tietojohtajien toimintaan. Artikkelissa verrattiin nyt saatuja tuloksia johtajien 

käytöksestä 1980-luvulla saatuihin tuloksiin, ja uusien tietojohtajien toimintaa pyrittiin vertaamaan 

perinteisten johtajien toimintaan. Informaatioteknologian vaikutukseen johtajien työssä pyrittiin 

kiinnittämään erityistä huomiota. (Asllani & Luthans 2003, 53.) 

 

Tutkimus osoitti, että 2000-luvun tietojohtajat käyttivät yhtä paljon aikaa perinteisiin johtajan tehtäviin 

(esim. suunnittelu, koordinointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu ja monitorointi) ja 

verkostoitumiseen kuin 1980-luvun johtajat. Tietojohtajat käyttivät enemmän aikaa ihmisten väliseen 

viestintään, mutta 1980-luvun johtajia vähemmän aikaa tarkasti määriteltyyn informaatioon sekä 

rutiini-informaation vaihtoon ja käsittelyyn. Uusista johtajista 30 % käytti viestinnässä 

ihmiskontakteja, kun taas ”perinteiset johtajat” käyttivät ihmiskontakteja vain 20 % tapauksista. 

Verkostoitumiseen sekä tietojohtajat että perinteiset johtajat käyttivät yhtä paljon aikaa. Tutkimuksen 

valossa näytti siltä, että kehittynyt informaatioteknologia vapautti tietojohtajille enemmän aikaa 

ihmiskontakteihin. Yllättävää oli myös se, että tietojohtajat käyttivät kaiken kaikkiaan vähemmän 

aikaa viestintään kuin 1980-luvun johtajat. (Asllani & Luthans 2003, 58–60; 63–64.) 
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6 JOHTAJIEN TIEDONTARPEET 

 

Tom Wilson (1993, 15) näkee johtajien tiedontarpeet ensisijaisesti tuloksena tilanteista, joissa 

päätöksentekoa ei voida tehdä ilman tiettyä informaatiota, ja tästä tilanteesta syntyy tiedontarve. Hän 

toteaa, että tiedontarpeet syntyvät tietyissä ennustamattomissa tilanteissa, joihin ei voida valmistautua 

strategisella suunnittelulla. Choon (1998a, 26) mukaan tiedontarpeet syntyvät organisaation 

kohtaamien ongelmatilanteiden, monitulkintaisuuksien sekä epävarmuuden kokemusten myötä. Ei 

pitäisi yksinkertaisesti kysyä, mitä yksilö tai organisaatio kussakin tilanteessa haluaa tietää. Pitäisi 

pohtia myös, miksi tietoa tarvitaan, millainen on kohdattu ongelma, mitä aiheesta tiedetään jo 

ennestään ja millaista informaatiota aiheesta voidaan olettaa löytyvän. Tärkeää on myös pohtia, 

millaisessa muodossa tieto on parasta hankkia.  

 

Henry Mintzbergin teos The nature of managerial work on tärkeimpiä johtajia käsitteleviä teoksia. 

Siinä ei kuitenkaan tarkastella kovinkaan perusteellisesti johtajien tiedontarpeita. Mintzbergin 

tutkimuksessa kävi selkeästi ilmi, että johtajien kannalta tärkeintä oli saada ajankohtaista tietoa ja 

saada se mahdollisimman nopeasti. Johtajat muuttivat aikataulujaan ja keskeyttivät kokouksia 

saadakseen alan uusinta, usein epävirallista, informaatiota. Tätä informaatiota johtajat saivat lähinnä 

puhelinkeskusteluissa ja epävirallisissa tapaamisissa. Johtajat eivät olleet erityisen kiinnostuneita 

rutiininomaisista raporteista. Heidän kannaltaan tärkeintä oli saada käsiinsä uusin informaatio, vaikka 

se ei olisikaan luotettavaa. Johtajan kannalta erityisen kiinnostavia olivatkin huhut ja spekulaatiot. 

(Mintzberg 1980, 36.) 

 

John F. Rockart pyrki vuoden 1979 tutkimuksessaan selvittämään, millaisia ovat johtajien todelliset 

tiedontarpeet. Rockart otti motivaation tutkimukselleen johtajien kokemasta 

informaatioylikuormituksesta. Hänen mukaansa johtajille tyrkytettiin jatkuvasti informaatiota, josta 

väistämättömänä seurauksena on informaatioylikuormitus. Rockart otti esimerkiksi Heinzin 

pääjohtajan Anthony O`Reillyn. O`Reilly oli esittänyt, että informaatiojärjestelmät tarjosivat johtajille 

liikaa informaatiota ja suurin osa informaatiosta oli epäolennaista tai vain osittain jalostettua. Hän 

käytti tilanteessa nimitystä informaatioräjähdys. Rockart lähti etsimään ratkaisua ongelmaan neljän 

erilaisen lähestymistavan avulla. (Rockart 1979, 81–82.) 
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Rockart (1979) esitteli neljä eri tapaa lähestyä johtajien tiedontarpeita. Ensimmäisestä tavasta Rockart 

käytti nimitystä ”Sivutuote-tekniikka”. Tässä ajattelu- ja toimintatavassa kiinnitetään vähän huomiota 

johtajien todellisiin tiedontarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on järjestää rutiininomaiset paperityöt 

mahdollisimman helposti ja edullisesti, jotta johtajan rutiinityöt vähenisivät. Tuloksena saattaa olla se, 

että johtaja saa tarpeellisen informaation, mutta pieninä palasina. Johtajalle olisi hyödyllistä käsitellä 

toisiinsa kytköksissä olevat asiat yhtenä kokonaisuutena. ”Nolla-lähestymistapa” kiinnittää huomiota 

johtajan tiedontarpeiden moninaisuuteen ja suureen vaihtuvuuteen. Rockartin näkemyksen mukaan 

monet organisaatiot ovat säästyneet turhien informaatiojärjestelmien rakentamiselta noudattaessaan 

tätä metodia. Toisaalta tämä lähestymistapa ylenkatsoo johtajan työhön kuuluvia rutiinitehtäviä. 

”Avainindikaattori-järjestelmien lähestymistavassa” pyritään kokonaisvaltaiseen informaation 

tarjoamiseen ja ”koviin datatarpeisiin” vastaamiseen. Ongelmana on liiallisen informaation 

tarjoaminen ja tällöin ratkaisun löytäminen johtajan yksittäiseen tiedontarpeeseen vaikeutuu 

huomattavasti. ”Kokonaisvaltaisen tutkimuksen prosessin” avulla voidaan osoittaa puuttuvia 

järjestelmiä, joista olisi hyötyä johtajalle. Tässä metodissa ongelmana on kalleus ja kerättävän datan 

suuri määrä. Kerättävän datan suuri määrä tekee myös tarvittavan tiedon löytämisestä vaikeaa. 

(Rockart 1979, 82–84.) 

 

McKinnon ja Bruns tekivät vuonna 1992 tutkimuksen, jossa haastateltiin kahdentoista amerikkalaisen 

ja kanadalaisen teollisuusyrityksen johtajia. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin 

kysymyksiin ”Millaista tietoa johtajat sanovat itse käyttävänsä ja tarvitsevansa?”, ”Mistä johtajat 

saavat käyttämänsä informaation?”, ”Ovatko jotkin johtajat muita valmiimpia käyttämään 

informaatiota?” ja ”Miten henkilökohtaiset tietokoneet, tietoteknologian kehitys ja johtamisen 

tietojärjestelmät ovat vaikuttaneet tapaan jolla johtajat hankkivat ja saavat informaatiota?” (McKinnon 

& Bruns 1992, 8-9.) 

 

Tutkimuksen mukaan johtajat tarvitsivat informaatiota saadakseen toiminnalleen suuntaa. Johtajat 

eivät yleensä olleet kiinnostuneita menneisyyttä koskevasta tiedosta ja toisaalta tulevaisuutta koskevaa 

luotettavaa tietoa oli vaikeaa hankkia. Niinpä johtajien tiedontarpeet keskittyivät hyvin voimakkaasti 

tämänhetkiseen tietoon. Tutkittujen teollisuusyritysten johtajien kannalta oleellisia olivat tuotannon 

tehokkuus ja sujuvuus sekä niihin liittyvät tekijät, kuten raaka-aineet, kustannukset, työvoima ja 

työhön käytetty aika. Näihin tekijöihin liittyvä tieto oli johtajille erityisen tärkeää.  Johtajien piti olla 
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jatkuvasti ajan tasalla. Oli tärkeää tietää hintakehityksestä, tuotantosuunnitelmista, varastotilanteesta, 

raaka-aineiden saatavuudesta ja tavarantoimittajasuhteista. (McKinnon & Bruns 1992, 19; 23–30.) 

 

Johtajat tarvitsivat hyvin erilaista tietoa riippuen siitä, tarvittiinko tietoa jokapäiväisissä tehtävissä vai 

pitkän aikavälin strategioiden laatimisessa. Pitkän aikavälin suunnittelussa olennaista oli myös 

menneisyyttä koskeva tieto. Menneisyyttä koskevat tiedon avulla voitiin pyrkiä ennakoimaan tulevia 

tapahtumia. Tulevaisuutta ennustettaessa aikajänne vaikutti suuresti siihen, millaisia analyysejä ja 

millaista dataa tarvittiin. Muutaman kuukauden päähän sijoittuvat ennustukset olivat luonteelta hyvin 

erilaisia verrattuna useiden vuosien päähän ulottuviin ennustuksiin. Johtajat kokivat toimivansa 

vahvasti tässä hetkessä. Tästä johtuen menneisyyden tapahtumia koskeva tieto jäi toissijaiseksi. 

Johtajat joutuivat usein tekemään päätöksiä ehtimättä perehtyä asiaan perusteellisesti. Ainoastaan, jos 

käsittelyssä oleva asia vaikutti hämmentävältä tai ristiriitaiselta, johtaja koki tarpeelliseksi perehtyä 

asiaan perusteellisemmin. (McKinnon & Bruns 1992, 73; 82; 204.) 

 

Peter Drucker (1995, 58–60) korostaa, että yritysjohtajien ensisijainen tehtävä on taloudellisen 

tuloksen tekeminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olennaisinta johtajien kannalta on saada tietoa, 

joka mahdollistaa hyvien päätösten tekemisen. Drucker jakaa johtajien tarvitseman informaation 

kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisenä hän mainitsee yrityksen taloudellista perustaa koskevan tiedon, 

joka sisältää keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja. Toisena on tuottavuutta käsittelevä tieto. Tässä 

kohdin Drucker korostaa benchmarkkauksen merkitystä eli oman toiminnan vertailua alan parhaan 

toimijan kanssa. Jos joku toinen yritys pystyy tekemään asiat hyvin, myös oman yrityksen on 

mahdollista pystyä samaan. Kolmantena listassa on kompetenssitieto; olennaista on tehdä asioita, joita 

muut eivät pysty tekemään yhtä hyvin tai lainkaan.  

 

Tom Wilsonin (1993) mukaan johtajien tiedonhankinnan käynnistävänä tekijänä on yleensä tarve 

tehostaa strategista suunnittelua. Wilson näkee, että tiedontarve ei niinkään ole yksilön sisäinen tarve, 

vaan yritys löytää tietoa päätöksenteon tueksi.  Wilsonin tutkimuksessa haastateltiin 19 korkeassa 

asemassa olevaa johtajaa elintarvikealalta. Heiltä tiedusteltiin millaista informaatiota he erityisesti 

arvostivat. Tutkimuksessa selvisi, että johtajien tiedontarpeet olivat hyvin moninaisia ja he arvostivat 

sekä sisäisiä että ulkoisia tiedonlähteitä. Tutkimuksen tärkein tulos oli, että liike-elämän tiedontarpeet 

voidaan jakaa kahteen ryhmään. Yhtäältä on tiedontarpeita, jotka syntyvät yksilöiden tarpeesta täyttää 
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roolinsa organisaatiossa. Toisaalta organisaatiolla on omat tiedontarpeensa, joiden tyydyttämiseen ei 

riitä organisaatiossa toimivien yksilöiden tiedontarpeiden tyydyttäminen. Wilsonin mukaan 

organisaatio pitää nähdä omana tiedonkäyttäjänään, jolla on omat tiedontarpeensa. (Wilson 1993, 11–

19.) 

 

James Wetherbe (1991) on tarkastellut johtajien kykyä tunnistaa tiedontarpeensa. Wetherben näkemys 

johtajien kyvyistä on varsin negatiivinen, sillä hänen mielestään johtajat eivät tiedä, mitä informaatiota 

he todella tarvitsevat. Wetherben tutkimuksessa analysoitiin 26 eri organisaatiossa kehitettyjä 

informaatiojärjestelmiä. Kaikissa tapauksissa informaatiojärjestelmiin jouduttiin jälkikäteen tekemään 

muutoksia, jotta ne vastaisivat paremmin johdon todellisiin tarpeisiin. Johtajat yrittivät parhaansa 

mukaan kuvailla tiedontarpeitaan tietokonejärjestelmille, mutta tästä huolimatta valmis järjestelmä ei 

pystynyt tarjoamaan johtajille heidän tarvitsemaansa tietoa. Jälkikäteen tehdyt muutokset valmiiseen 

järjestelmään vaativat aikaa ja muutosten tekeminen tulee äärimmäisen kalliiksi.  (Wetherbe 1991, 51–

52.) 

 

Johtajien kyvyttömyys määritellä tiedontarpeitaan on johtanut siihen, että systeemianalyytikot 

turvautuvat muihin tapoihin. Yhtenä tapana pyrkiä vastaamaan johtajien tiedontarpeisiin on ”katalogi-

lähestymistapa”. Tässä vaihtoehdossa ideana on tarjota johtajille joukko valikoituja raportteja, joista 

he voivat valita sellaiset, joita uskovat tarvitsevansa. Wetherben mukaan tämäkään tapa ei kuitenkaan 

toimi, koska johtajilla näyttää olevan tapana ottaa vastaan päällisin puolin relevanteilta vaikuttavia 

raportteja, jotka ovat todellisuudessa täysin hyödyttömiä. Eräässä tapauksessa johtajille tarjottiin 20 

raporttia, joista 8 oli relevantteja ja 12 oli hyödyttömiä. Suurin osa johtajista otti vastaan kaikki 20 

raporttia. (Wetherbe 1991, 53.) 

 

Wetherben tutkimus (1991) antoi selkeän kuvan siitä, että johtajilla ei ollut kykyä tai aikaa arvioida 

luotettavasti omia tiedontarpeitaan. Suurin osa johtajista otti vastaan kaiken informaation, joka edes 

saattoi olla tarpeellista. Johtajat halusivat välttyä siltä mahdollisuudelta, että he jäisivät vaille jotakin 

olennaista tietoa. Tämä on kuitenkin ongelmallista, koska marginaalisesti hyödyllisen informaation 

vastaanottaminen johtaa helposti informaatioylikuormitukseen.  
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Monet johtajat tuntevat tarvetta saada jatkuvasti uutta informaatiota. Mairead Browne (1993) katsoo, 

että kyse on lähinnä turvallisuudenhalusta ja halusta hallita tilannetta. Taustalla on pelko, että jokin 

olennainen tieto jää vastaanottamatta ja päätökset joudutaan tekemään ilman jotakin olennaista tietoa. 

Johtajat ovat mieltyneet fokusoituun informaatioon. He haluavat, että tieto liittyy täsmällisesti juuri 

käsillä olevaan ongelmaan.  Päätöksentekijät ovat kiinnostuneita informaatiosta, joka antaa tietoa siitä, 

mitä erilaisten vaihtoehtojen valitsemisesta seuraa. Ratkaisu saattaa vaikuttaa useiden työntekijöiden 

toimintaan organisaatiossa, ja johtaja haluaa tietää, millä tavalla tehtävä ratkaisu kunkin työntekijän 

työhön vaikuttaa. Johtajat haluavat informaatiota, joka käsittelee asioita useammasta eri näkökulmasta, 

ja joka antaa tiivistetyn kuvauksen tilanteesta sekä tarjoaa numeerisia faktoja. Browne nostaa 

tutkimuksessaan esiin myös informaatikoiden merkityksen johtajien tiedontarpeiden tunnistamisessa ja 

tiedonhankinnassa avustamisessa. Brownen mukaan informaatikon on oltava valmiina palvelemaan 

johtajaa tämän taajasti muuttuvissa työtehtävissä. Johtajien tiedontarpeet vaihtelevat hyvin paljon ja 

tietoa tarvitaan päätöksenteon kaikissa vaiheissa. (Browne 1993, 196–201; 214–215.) 

 

Maureen Mackenzie (2002) tarkasteli tutkimuksessaan johtajia erityisenä tiedonkäyttäjäryhmänä. 

Johtajien tiedontarpeet eivät olleet yleensä helposti kuvattavissa. Johtajat etsivät usein tietoa, jolle 

heillä ei ollut akuuttia tai selvää tarvetta. Mackenzien mukaan johtajien tiedonhankinnalle onkin 

tyypillistä navigoiminen eri henkilöiden, työtehtävien ja tapahtumien välillä. Tutkimuksen mukaan 

johtajat haluavat kerätä mahdollisimman paljon tietoa ympäristöstään. Johtajat tallentavat löytämänsä 

informaation tietovarantoonsa, josta he tarpeen vaatiessa ottavat käyttöönsä tilanteessa tarvittua tietoa. 

Johtajilla on siis tapana kerätä informaatiota, jolle heillä ei ole tarvetta kyseisellä hetkellä, mutta 

saattaisi olla tulevaisuudessa. Tämä tiedonpaljous antaa johtajille tunteen, että he hallitsevat tilannetta. 

Johtajat eivät halua joutua tilanteisiin, joissa heillä ei ole mitään tietoa käytettävissään ja tästä syystä 

he näkevät tiedon varastoinnin järkevänä. Taustalla on ajatus, että hyvä johtaja ei lamaannu 

päätöksenteko- tai ongelmatilanteessa ja pystyy toimimaan tehokkaasti yllättävässäkin tilanteessa. 

(Mackenzie 2002, 164–169.) Chun Wei Choo (1998a, 78–79) onkin todennut, että tiedon keräämisellä 

on johtajille symbolinen arvo, jonka avulla johtaja vahvistaa asemaansa organisaation hierarkiassa ja 

muiden johtajien keskuudessa. Tämä johtajien tapa varastoida tietoa saattaa kuitenkin aiheuttaa 

informaatioylikuormitusta.  
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7 JOHTAJIEN TIEDONHANKINTA 

 

Johtajien tiedonhankintaa käsittelevän luvun aluksi käsittelen lyhyesti kahta varhaista johtajien 

tiedonhankintaa käsittelevää tutkimusta. Tämän jälkeen käsittelen 1970-luvulla ja sen jälkeen tehtyjä 

tutkimuksia aihealueiden mukaisesti. Olen lajitellut tutkimukset aihealueittain siten, että 

ensimmäisessä alaluvussa käsittelen johtajien käyttämiä tiedonlähteitä, toisessa johtajien 

mediavalintoja, kolmannessa johtajien kontaktiverkostoja ja viimeisessä johtajien ulkoisen 

toimintaympäristön seurantaa. 

 

Sune Carlsonin (1969) tutkimuksen mukaan suunnittelemattomat tapaamiset ja neuvottelut olivat 

johtajille erittäin tärkeitä. Toimistossa ollessaan johtaja saattoi työskennellä vain lyhyitä jaksoja 

puhelinsoittojen tai puheille pyrkijöiden häiritsemättä. Johtajat pitivät epävirallisia kanssakäymisiä 

tärkeinä ja virallisia kommunikaatiokanavia täydentävinä. Mitä suurempi yritys, sitä tärkeämmäksi 

muodostui kirjallinen kommunikaatio toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan välisissä suhteissa. 

Pääosa toimitusjohtajia koskevasta kirjallisesta kommunikaatiosta oli toimitusjohtajille tulevaa 

kommunikaatiota. Kun toimitusjohtajilla oli asiaa alaisilleen, he käyttivät kirjallista ilmaisua 

suhteellisen harvoin. (Carlson 1969, 75–76.) 

 

Toimitusjohtajat käyttivät yhteydenpitokeinona tavallisesti neuvotteluja ja käyntejä, jotka 

toimitusjohtaja teki asianomaisen henkilön luo. Myös puhelinyhteydet, kirjeet ja raportit olivat 

johtajien usein käyttämiä keinoja. Organisaation ulkopuolisiin henkilöihin johtajat olivat yleensä 

välillisessä yhteydessä. Asiakkaisiin, hankkijoihin ja muihin organisaation ulkopuolisiin johtajat olivat 

yhteydessä pääasiallisesti kirjeiden, muistioiden ja raporttien avulla. Täydennyksenä toimitusjohtajat 

käyttivät puhelinkeskusteluja, satunnaisia neuvotteluja ja henkilökohtaisia tapaamisia. Puhelimen 

käytössä kommunikaatiovälineenä oli johtajien välillä suuria eroja. Osa johtajista otti vastaan itse 

kaikki puhelut, kun taas toiset johtajat antoivat sihteerin tai keskuksenhoitajan ottaa ensin selvää 

soittajasta. Häiritsevät puhelinsoitot olivat monen johtajan mielestä yksi pahimmista harminaiheista. 

Carlson huomautti, että Ruotsissa oli tuolloin eniten puhelimia Euroopassa, mikä saattoi vaikuttaa 

asiaan. (Carlson 1969, 77- 79.) 
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Brewerin ja Tomlinsonin tutkimus vuodelta 1964 osoitti, että johtajat käyttivät suuren osan työajastaan 

erilaiseen verbaaliseen kommunikointiin. Eniten aikaa meni tiedonhankintaan (24 % työajasta), 

alaisten neuvomiseen (18 %) ja systematisointiin eli asioiden analysointiin ja syy-seuraussuhteiden 

etsintään (15 %). Toisaalta päätöksentekoon kului vain 13 % työajasta. Tutkijat totesivat 

yhteenvedossa, että ”johtaja hallitsee erittäin kompleksista systeemiä, josta huokuu hälyn ja signaalien 

sekoitus”. Ensin johtajan piti valikoida signaalit hälystä. Sen jälkeen hänen piti asettaa 

vastaanottamansa signaalit tärkeysjärjestykseen, vaikka signaalit olivat usein vaillinaisesti 

prosessoituja. Tätä taustaa vasten ei olekaan ihme, että johtajan päivästä suuri osa kului verbaalisen 

kommunikoinnin avulla tapahtuvaan informaation hankintaan ja sen systematisointiin. (Brewer & 

Tomlinson 1964, 192–194; 197.) 

 

 

7.1 Johtajien käyttämät tiedonlähteet  

 

Warren J. Keeganin tutkimus vuodelta 1974 tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen johtajien työhön 

ennen tietokoneiden yleistymistä. Keeganin työ on empiirinen tutkimus, jonka tutkimusaineisto 

kerättiin henkilökohtaisissa haastatteluissa kansainvälisten yritysten johtajilta Yhdysvalloissa. Johtajia 

pyydettiin kuvailemaan enintään neljää tiedonhankintatapahtumaa. Heitä pyydettiin myös kertomaan, 

mikä oli heidän käyttämänsä tiedonlähde, miksi he tarvitsivat kyseistä informaatiota, mikä oli 

tiedonhankintakanava ja kenelle he mahdollisesti jakoivat informaatiota edelleen. Tutkimuksessa 

jätettiin pois sellainen tiedonhankinta, joka koski ainoastaan yrityksen Yhdysvaltojen sisällä 

tapahtuvaa toimintaa. (Keegan 1974, 411.) 

 

Tutkimuksen mukaan johtajat saivat 67 % informaatiosta henkilölähteistä. Organisaation sisäisistä 

henkilölähteistä saatiin 24 % ja organisaation ulkopuolisista henkilölähteistä saatiin 43 % kaikesta 

informaatiosta. Vastaavasti tiedonlähteistä organisaation ulkopuolisia oli 65 % ja organisaation sisäisiä 

35 %. Ulkoisen informaation hankinnassa keskeisiä olivat organisaatioon kuuluvat, mutta ulkomailla 

asuvat henkilöt. Heiltä saatiin lähes neljäsosa kaikista henkilölähteiden kautta saadusta tiedosta. 

Yleensä tietojenvaihto tapahtui saman alan johtajien kesken. Esimerkiksi yhdysvaltalainen 

markkinoinnista vastaava johtaja sai informaatiota erityisesti muilta ulkomailla olevilta 

markkinoinnista vastaavilta johtajilta. Sen sijaan alemman tason työntekijöiltä johtajat eivät juuri 
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saaneet informaatiota. Tutkimus osoittikin, että informaatio liikkui lähinnä saman alan ja samalla 

organisaation tasolla olevien ihmisten kesken. Organisaation ulkopuolisista henkilölähteistä 

tärkeimmäksi nousivat palveluorganisaatioiden henkilökunta ja kilpailijoiden työntekijät. (Keegan 

1974, 414–416.) 

 

Keeganin tutkimuksen tärkein tulos oli, että johtajat arvostivat erityisesti henkilölähteitä ja 

organisaation ulkopuolisia tiedonlähteitä. Informaationkulun kannalta tutkimuksessa löydettiin paljon 

ongelmia. Yritysorganisaation eri osat eivät näyttäneet jakavan informaatiota keskenään riittävän 

tehokkaasti. Tästä huonosta informaation jakamisesta näytti olevan merkittävää haittaa työn 

tehokkuudelle. Keeganin tutkimus oli siitä poikkeuksellinen, että se keskittyi erityisesti käsittelemään 

monikansallisia yrityksiä niiden monikansallisuuden näkökulmasta. Yhtenä tärkeänä huomiona oli, 

että monikansallinen yritys muodostaa maailmanlaajuisen järjestelmän, joka kerää ja käsittelee 

tehokkaasti informaatiota. (Keegan 1974, 420–421.) 

 

Fred Luthans ja Janet Larsen käsittelivät vuoden 1986 artikkelissaan johtajien viestintää. Luthansin ja 

Larsenin tutkimuksessa empiirisen datan keräysmetodina käytettiin havainnointia. Lisäksi johtajat 

raportoivat itse omasta toiminnastaan. Tutkimuksessa selvisi, että johtajilla oli runsaasti viestintää 

organisaation ulkopuolisten kanssa, johtajien kommunikaatiosta suurin osa tapahtui kasvokkain ja 

suurin osa viestinnästä tapahtui epävirallisissa yhteyksissä tai spontaanisti. (Luthans & Larsen 1986, 

172–173.) 

 

Choon artikkeli Perceptions and use of information sources by chief executives in environmental 

scanning vuodelta 1994 on eräs parhaista johtajien tiedonlähteiden valintaa käsittelevistä artikkeleista. 

Referoidussa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitä tiedonlähteitä johtajat käyttävät, mitä 

tiedonlähteitä he pitävät laadukkaina sekä mikä on suhde laadukkaina pidettyjen tiedonlähteiden ja 

todellisuudessa käytettyjen lähteiden välillä. Lisäksi tutkittiin, millainen oli johtajien käsitys 

yrityskirjastosta ja elektronisista tiedonlähteistä ja miten he käyttivät niitä. Tutkittavat johtajat olivat 

kanadalaisten telekommunikaatioalan yritysten palveluksessa. Kysely lähetettiin 113 johtajalle, joista 

67 vastasi kyselyyn. Lisäksi tehtiin haastatteluja 11 halukkaan johtajan kanssa, joista kahdeksan 

johtajaa valikoitui 10 viikon periodin aikana tehtyihin tarkempiin haastatteluihin. Tutkimus vahvisti 

aiempia tutkimuksia sen suhteen, että myös tämän tutkimuksen mukaan johtajat suosivat 
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henkilölähteitä. Erittäin harvat johtajat käyttivät yrityksen kirjastoa tai online-tietokantoja. (Choo 

1994, 23–24; 27.) 

 

Johtajille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin johtajien käsityksiä tiedonlähteiden relevanssista ja 

luotettavuudesta. Johtajien käsityksen mukaan yrityskirjasto, elektroniset tietopalvelut ja sähköinen 

media tarjosivat laadultaan heikointa informaatiota. Vastaavasti johtajat kokivat asiakkaat, alijohtajat, 

alaiset ja yrityksen sisäiset raportit luotettavimmiksi tiedonlähteiksi. Kyselyssä valittavana olevista 

tiedonlähteistä johtajat kertoivat käyttävänsä eniten sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja alijohtajia. Vähiten 

johtajat käyttivät tiedonlähteenä viranomaisia, konferensseja ja matkoja, yrityksen kirjastoa ja 

elektronisia informaatiopalveluja. (Choo 1994, 28–30.) 

 

Elektronisia informaatiopalveluita tiedonlähteenä vähintään kerran kuussa käytti 67 johtajasta vain 26. 

Elektronisiin palveluihin luettiin tässä tutkimuksessa online-tietokannat, sähköposti ja muut vastaavat 

elektroniset palvelut. Tutkituista yrityksistä 25 % käytti online-tietokantojen palveluita ja vain kolme 

johtajaa käytti niitä itsenäisesti. Choon tutkimus esitti kolme erilaista selitystä elektronisten 

informaatiopalveluiden käytön vähäisyydelle: ne ovat liian hankalia käyttää, niiden tarjoama tieto on 

liian yleisluontoista ja ne eivät ole hyviä hinta-laatusuhteeltaan. Tutkimuksen mukaan elektronisten 

informaatiopalveluiden tekeminen helppokäyttöisemmiksi ja informaation suodattamiseen liittyvien 

toimintojen kehittäminen voisivat lisätä elektronisten informaatiopalveluiden käyttöä. (Choo 1994, 

34–37.) 

 

67 kyselyyn vastanneesta johtajasta 50 kertoi heidän yrityksessään olevan yrityskirjasto, mutta 

ainoastaan 15 yrityksellä oli varsinainen kirjasto, jossa oli töissä kirjastonhoitaja. 15 yrityksessä, joissa 

oli kirjastonhoitaja, peräti 13 johtajaa käytti kirjaston palveluja. Useimmat johtajat näkivät kirjaston 

yksinkertaisesti kirja- ja lehtivarastona. Vaikutti siltä, että johtajien käsitys yrityskirjastojen 

käyttömahdollisuuksista oli varsin rajoittunut. Yksikään haastatelluista johtajista ei myöskään 

ilmaissut tarvetta informaatioalan ammattilaisen palveluille. Choo arvelee, että yrityskirjastoissa 

työskentelevät informaatioalan asiantuntijat voisivat kuitenkin tehostaa huomattavasti johtajien 

ulkoisen toimintaympäristön seurantaa. Pääjohtajat käyttivät runsaasti informaaleja ja painettuja 

tiedonlähteitä, mutta valittivat samaan aikaan epäolennaisen informaation tulvasta. Epärelevantin 

tiedon suodattaminen onkin johtajien kannalta hyvin olennaista. Yrityskirjastossa toimivat 
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informaatioalan ammattilaiset voisivat olla suureksi avuksi tunnistamalla johtajien tiedontarpeita. 

Toimiakseen menestyksellisesti johtajien apuna, informaatikoiden tulisi saavuttaa johtajien 

henkilökohtainen luottamus tiedonlähteenä. Johtajien apuna toimivien informaatikoiden tulisi hankkia 

itselleen vahva tietämys taustaorganisaation toiminnasta, tavoitteista ja kilpailuolosuhteista. 

Tuntemalla organisaation, informaatikot voivat paremmin tarjota johtajien käyttöön sellaista 

informaatiota, joka täyttää organisaation sisäiset tiedontarpeet. Voidaankin todeta kriittisesti, että 

kirjasto ja -informaatiotieteissä ei tarpeeksi ymmärretä johtajia erillisenä 

informaationkäyttäjäryhmänä. (Choo 1994, 33–34; 37–38.) 

 

Edellä mainitun tutkimuksen (Choo 1994) haastatteluihin perustuva Austerin ja Choon (1994) 

tutkimus keskittyy lähinnä johtajien tiedonkäyttöön. Artikkelissa käsitellään kuitenkin myös johtajien 

tiedonlähteiden valintaa. Tutkimuksen mukaan johtajat hankkivat tietoa useista toisiaan täydentävistä 

lähteistä. Henkilölähteet olivat johtajille tärkeitä, kun hankittiin tietoa kuluttajista ja kilpailijoista. 

Suullisia lähteitä käytettiin myös silloin, kun tarvittiin tietoa jostakin hyvin spesifistä aiheesta, mutta 

laajempiin kysymyksiin liittyvän tiedon hankkimisessa kirjalliset lähteet olivat tärkeämpiä. Kirjalliset 

lähteet ja formaalit lähteet olivat tärkeitä, kun johtajat tarvitsivat tietoa teknisistä ja talouselämän 

sääntelyyn liittyvistä asioista. Johtajat käyttivät tutkimuksen perusteella myös melko paljon painettuja 

lähteitä, kuten sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja ulkoisia raportteja. (Auster & Choo 1994, 607; 616–

618.) 

 

Oppenheimin (1997) referoimissa Reutersin kolmessa johtajia käsittelevässä tutkimuksessa selvitettiin 

millaisia tiedonlähteitä johtajat käyttivät. Tulokset vahvistivat melko hyvin aiemmista tutkimuksista 

syntynyttä kuvaa. Henkilölähteet, sanomalehdet ja aikakauslehdet nousivat tärkeimmiksi ja eniten 

käytetyiksi tiedonlähteiksi. Reutersin tutkimukseen vastanneista johtajista vain alle 1 % käytti 

yrityksen kirjastoa. Joissakin yrityksissä oli kilpailutilanne, joka esti tärkeän informaation jakamisen 

muille työntekijöille. Reutersin tutkimusten keskeisimmäksi yksittäiseksi tulokseksi Oppenheim 

nostaakin työntekijöiden haluttomuuden jakaa informaatiota, koska he itse eivät hyödy siitä ja he 

pelkäävät etulyöntiaseman menettämistä suhteessa muihin työntekijöihin. Telekommunikaation ja 

intranettien kehitys ei tutkimuksen mukaan automaattisesti tarkoita tiedon jakamisen lisääntymistä 

merkittävästi, koska kyseessä on inhimillinen halu ajatella omaa etua. (Oppenheim 1997, 242.) 
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Leckien ja Pettigrewn (1997) mukaan ongelman määrittelyn ja tiedontarpeiden tunnistamisen jälkeen 

johtaja etsii tietoa useista lähteistä, jotka voivat olla kirjallisia lähteitä tai henkilölähteitä. Keskeinen 

tekijä tiedonhankintaprosessissa on johtajan tottumus tai mieltymys tiettyihin tiedonlähteisiin. 

Johtajien tiedonhankintaan vaikuttaa myös tapa, jolla johtaja hahmottaa informaatioympäristönsä. 

Johtajalla on aina jonkinlainen käsitys tiedonlähteistä ja tiedonhankintaprosessin kulusta, mikä 

vaikuttaa suoraan siihen, millaiseksi tiedonhankintaprosessi muodostuu. Leckie ja Pettigrew nostavat 

esiin useita tekijöitä, jotka vaikuttavat johtajan tiedonlähteiden valintaan: tiedonlähteiden 

tavoitettavuus ja niiden käytön vaivattomuus, aiemmat tiedonlähteiden käyttökokemukset sekä arvio 

tiedonlähteen käytön kannattavuudesta kustannus-hyödyn näkökulmasta. (Leckie & Pettigrew 1997, 

102–103.) 

 

David Keanen (1999) tutkimuksen mukaan 30 % johtajien vastaanottamasta informaatiosta tuli 

ulkoisista lähteistä, kuten yrityskumppaneilta, konsulteilta ja muilta neuvonantajilta. Seuraavaksi 

tärkein tiedonlähde olivat suoraan pääjohtajalla raportoivat alemmat johtajat. 80 % informaatiosta tuli 

johtajille ilman heidän omaa panostaan tai toivettaan ja informaation tuottajat olivat suodattaneet vain 

20 % johtajien vastaanottamasta informaatiosta. Vastaanotettu informaatio jakautui lähes tasan 

formaalin ja informaalin informaation välillä. Johtajat näyttivät käyttävän formaaleja kontakteja 

sisäisen informaation saamiseksi ja vastaavasti informaaleja kanavia saadakseen informaatiota 

organisaation ulkopuolelta. Kaikkiaan 56 % johtajien vastaanottamasta informaatiosta oli syntynyt 

organisaation ulkopuolella. Suullinen viestintä oli erittäin tärkeää johtajille ja suurin osa johtajista piti 

kasvokkain tapahtuvaa viestintää parhaana tapana vastaanottaa informaatiota, jos se vain suinkin oli 

mahdollista. 81 % informaationvaihdosta tapahtui suullisesti. 45 % informaatiosta saatiin ennalta 

sovituista tapaamisista ja 21 % lyhyellä varoitusajalla järjestetyistä tapaamisista. Suoraan 

tietokoneiden välityksellä johtajat saivat vain 1 % informaatiosta. (Keane 1999, 437–438.) 

 

Johtajien käyttämästä informaatiosta puolet oli faktatietoa, 40 % mielipiteitä ja 10 % huhupuheita. 

Faktojen, mielipiteiden ja huhujen suhde vaihteli organisaatioiden välillä. Vain 10 % informaatiosta 

käsitteli menneitä tapahtumia, loput 90 % jakautui tasaisesti tämänhetkisen ja tulevaan liittyvä tiedon 

välillä. Ulkoinen informaatio oli useammin tulevaisuuteen liittyvää ja organisaation sisäinen 

informaatio keskittyi enemmän tämänhetkisiin tapahtumiin. Kaksi kolmasosaa informaatiosta liittyi 

organisaation sisäisiin asioihin ja kolmasosa organisaation ulkoisiin asioihin. (Keane 1999, 438–439.) 
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Keanen havainnot tukevat aiempien empiiristen tutkimusten löydöksiä, joiden mukaan johtajat 

suosivat henkilölähteitä, koska ne täyttävät johtajien vaatimat kriteerit. Tarvittu tieto saadaan heti, kun 

turha informaatio on suodatettu pois, ja tietoon voi useimmissa tapauksissa myös luottaa. Suullisessa 

tiedossa on myös se etu, että se auttaa ylläpitämään kontaktiverkostoa ja joissakin tapauksissa myös 

vahvistamaan johtajan näkyvyyttä, arvostusta ja valtaa tässä verkostossa. Useimmiten johtajan 

hyödyntämien tietolähteiden lukumäärä on pieni eli johtajat käyttävät vain muutamaa hyväksi 

havaittua lähdettä ongelmatilanteesta toiseen. (Haasio & Savolainen 2004, 94.) 

 

Johtajat suosivat työssään henkilölähteitä, koska niiden kautta saatu tieto täyttää heidän 

vaatimuksensa. Henkilölähteet ja kasvokkain tapahtuva informaation vaihto on tehokkaampaa kuin 

välitteinen kommunikointi, kuten puhelimen tai sähköpostin kautta tapahtuva viestintä. Vielä 

tehokkaampaa kasvokkain tapahtuva viestintä on verrattuna kirjallisesti saatuun informaation eli 

esimerkiksi muistiinpanojen ja raporttien kautta saatavaan informaatioon. Suullisessa viestinnässä 

henkilöt voivat tulkita ja täydentää toistensa viestintää elein ja ilmein. Mitä monimutkaisemmasta 

ongelmasta on kyse, sitä tärkeämpää johtajalla on saada ilmaisuvoimaista informaatiota. Johtajan on 

reagoitava nopeasti, eikä aikaa ole systemaattiselle tiedonhankinnalle. Suullisesti kommunikoitaessa 

tieto on heti käytettävissä ja johtajan on mahdollista tehdä lisäkysymyksiä. Suullisessa viestinnässä 

myös väärinymmärryksen mahdollisuus on pienempi. Johtajien käyttämien suullisten tiedonlähteiden 

määrä ei yleensä ole suuri, vaan johtaja käyttää tiedonlähteenä ainoastaan muutamaa luotettavaksi 

toteamaansa henkilöä. (Choo 1998a, 147–150.) 

 

2000-luvun informaatiokäyttäytymistä käsittelevässä tutkimuksessa ovat korostuneet uudet 

tiedonlähteet, kuten Internet ja yritysportaalit. De Alwis, Majid ja Chaudhry (2006, 370–371) nostavat 

esiin erityisesti Maureen Mackenzien tutkimukset. Mackenzie kuvasi vuoden 2002 artikkelissaan 

perusteita, joilla johtajat valitsevat tiedonlähteenä käyttämänsä henkilöt. Sekä kokemattomat että 

kokeneemmat johtajat näyttivät käyttäytyvän hyvin samaan tapaan kun kyse oli tiedonhankinnasta. 

Kaikki johtajat suosivat luottohenkilöitään asiantuntijoiden kustannuksella. Mackenzie esittelee 

artikkelissaan kriteereitä, joiden mukaan johtajat valitsevat henkilötietolähteensä. Tärkein kriteeri on 

henkilön suhde johtajaan ja muihin organisaation jäseniin. Toinen kriteeri liittyy henkilön 

kommunikaatiokäyttäytymiseen eli miten henkilö kommunikoi ja osaa esittää asiansa. Muita 
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kriteereitä ovat tiedon hankkimiseen menevä aika, tiedonlähteenä toimivan henkilön 

auktoriteettiasema, informaation hankkimisen vaivattomuus ja taloudelliset tekijät. (Mackenzie 2002, 

164–169.) 

 

 

7.2 Johtajien mediavalinnat  

 

Robert Lengel, Richard Daft ja Linda Trevino julkaisivat 1980- ja 1990-luvulla useita tutkimuksia, 

joiden mielenkiinnon kohteena olivat erityisesti johtajien median käyttö ja mediavalinnat. Trevinon, 

Daftin ja Lengelin tutkimukset vahvistivat, että Mintzbergin lähes 20 vuotta vanhat tutkimukset 

antoivat edelleen varsin oikeanlaatuisen kuvan johtajan työstä. 

 

Vuonna 1987 tekemässään tutkimuksessa Trevino, Lengel ja Daft haastattelivat 65 johtajaa, jotka 

olivat kaikilta hierarkian tasoilta ja edustivat 11 yritystä. Johtajia pyydettiin kuvaamaan viimeisimmät 

kommunikaatiotilanteet, joissa he olivat käyttäneet kasvokkain tapahtuvaa viestintää, puhelinta, 

sähköpostia tai kirjallisessa muodossa olevaa mediaa. Kaikilla johtajilla ei kuitenkaan ollut 

sähköpostia käytössään. Kussakin tapauksessa johtajia pyydettiin kertomaan syyt mediavalinnalleen. 

Johtajia pyydettiin kuvailemaan tilanne, joissa he olivat viestin lähettäjä, ja myös sellainen tilanne, 

jossa he olivat viestin vastaanottaja.  Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää syyt johtajien 

mediavalinnoille. Kukin johtaja sai kuvailla useampaakin tapausta. Tutkimusaineistoksi muodostui 

335 kommunikaatiotilannetta ja lähes 1400 syytä mediavalinnalle. (Trevino, Lengel & Daft 1987, 

560–563.) 

 

Tutkimusten perusteella johtajat kommunikoivat organisaation sisällä ja sen ulkopuolella olevien 

ihmisten kanssa tulkitakseen ympäristöään, koordinoidakseen toimintaansa, ratkaistakseen 

ristiriitatilanteita, saavuttaakseen asetettuja tavoitteita ja antaakseen ohjeita. Tutkijat esittävät, että 

kasvokkain tapahtuva viestintä on ilmaisuvoimaisin kommunikaation muoto, sen jälkeen tulevat 

puhelimen avulla tapahtuva viestintä ja kolmantena ovat kirjalliset dokumentit. Kasvokkain tapahtuva 

viestintä on ilmaisuvoimaisinta, koska se mahdollistaa välittömän palautteen, sisältää sanatonta 

viestintää ja kasvokkain tapahtuvassa kommunikaatiossa käytetään helposti ymmärrettävää ja 

tavanomaista kieltä. Näistä syistä kasvokkain tapahtuva viestintä on tehokkain tapa estää 
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monitulkintaisuutta. Myös puhelinkeskustelut mahdollistavat nopean palautteen antamisen ja ne 

tapahtuvat helposti ymmärrettävällä kielellä. Puhelinkeskustelut eivät kuitenkaan mahdollista 

sanattomia viestejä, kuten katsekontaktia ja kehon viestintää. (Trevino, Lengel & Daft 1987, 553, 

557.) 

 

Työssään menestyneet johtajat olivat herkempiä median valinnassa suhteessa viestin 

monitulkintaisuuteen. Tutkimus osoitti, että viestin sisällön monitulkintaisuus oli tärkeä tekijä median 

valinnassa. Johtajien kohdatessa monitulkintaisia viestejä he yleensä turvautuivat kasvokkain 

tapahtuvaan viestintään. Viestin ollessa selkeä ja rutiininomainen johtajat käyttivät kirjallista tai 

elektronista kommunikaatiota. Sähköpostin käytölle esitettiin tutkimuksessa syitä, kuten mahdollisuus 

tarkempaan lukemiseen ja mahdollisuus tallentaa saatu informaatio. Johtajien ajattelussa sekä 

kasvokkain tapahtuva viestintä että puhelimen välityksellä tapahtuva kommunikaatio saattoivat 

symboloida kiireellisyyttä, osoittaa henkilökohtaista huolestumista jostakin asiasta tai osoittaa 

kunnioitusta viestin vastaanottajalle, joka suosii puhelinviestintää. Vastaavasti johtajat kokivat, että 

kirjallisen median avulla näytettiin auktoriteettia, saatiin huomiota, tehtiin voimakas vaikutus tai oltiin 

virallisia ja legitiimejä. Kirjallisen median valinnalla katsottiin toisaalta viestitettävän, että asia ei ole 

kiireellinen tai vakava ja osoitettiin mukautumista protokollaan. (Trevino, Lengel & Daft 1987, 557–

558; 563–564.) 

 

Suuri henkilöiden välinen etäisyys ja kiire johtivat puhelimen ja sähköpostin käyttöön. Kasvokkain 

tapahtuvaa viestintää käytettiin lähinnä silloin, kun kohdehenkilö oli hyvin lähellä. Sähköpostia 

johtajat käyttivät, koska vastaanottaja suosi sitä kommunikaatiovälineenä, teknologisten 

mahdollisuuksien takia tai koska sähköpostilla voitiin ottaa yhteyttä ihmiseen, joka sillä hetkellä oli 

tavoittamattomissa. (Trevino, Lengel & Daft 1987, 564.) 

 

Vuonna 1987 julkaistussa tutkimuksessa Daft, Lengel ja Trevino tutkivat keskijohdon ja ylemmän 

johdon mediavalintoja. He keräsivät empiirisen aineiston osana laajempaa tutkimusta, joka käsitteli 

median käyttöä suuressa petrokemian alan yrityksessä. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin perusteellisia 

haastatteluja joukolle pääjohtajia. Haastattelijat pyrkivät tunnistamaan johtajien tiedontarpeet ja 

toisaalta toiminnot, joilla johtajat yrittivät vastata tiedontarpeisiinsa. Haastatteluista tunnistettiin yli 

200 kommunikaatiotapahtumaa. Toisessa vaiheessa tunnistetuista johtajien 
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kommunikaatiotapahtumista karsittiin pois päällekkäisyydet ja toisto, jolloin jäljelle jäi 60 

kommunikaatiotapahtumaa. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa 95 petrokemianteollisuuden 

yritysjohtajaa osallistui tehtävään, jossa he valitsivat 60 eri kommunikaatiotapahtumassa tarvittavia 

medioita. Nämä 95 johtajaa eivät olleet mukana tutkimuksen aiemmissa vaiheissa. Neljännessä 

vaiheessa valikoitiin 30 johtajan joukko, jotka oli arvioitu yrityksen toimesta neliportaisella asteikolla 

heidän työmenestyksensä perusteella. Lisäksi nämä 30 johtajaa jaettiin kahteen 15 johtajan ryhmään 

sen mukaan olivatko he ”mediasensitiivisiä” vai ”mediaintensiivisiä”. Mediasensitiiviset johtajat 

valitsivat median kommunikaatiotilanteen monitulkintaisuuden perusteella. Mediaintensiivisten 

johtajien mediavalinnat olivat sen sijaan varsin satunnaisia, eivätkä he kiinnittäneet huomiota 

kommunikaatiotilanteeseen sisältyvään monitulkintaisuuteen. (Daft, Lengel & Trevino 1987, 360–

361.) 

 

Johtajilta kysyttiin, mitä mediaa he käyttäisivät 60 erilaisessa esimerkkitilanteessa. Johtajien käyttämä 

media jaoteltiin kasvokkain tapahtuvaan viestintään, puhelinviestintään ja kirjalliseen viestintään. 

Kommunikaatiotilanteen monitulkintaisuus oli arvioitu neliportaisella asteikolla. Tutkimuksessa 

valtaosa johtajista (84,1 %) turvautui kasvokkain tapahtuvaan viestintään silloin, kun kyse oli erittäin 

monitulkintaisesta tai paljon epäselvyyttä sisältävästä työtilanteesta. Puhelinviestintää käytti tällaisissa 

tapauksissa 5,6 % ja kirjallista viestintää 11,3 %. Vastaavasti luonteeltaan kaikkein 

yksiselitteisimmissä ja yksinkertaisimmissa kommunikaatiotilanteissa johtajista vain 13,5 % valitsi 

kasvokkain tapahtuvan viestinnän. Yksiselitteisissä kommunikaatiotilanteissa yleisin käytetty media 

oli kirjallinen viestintä (67, 9 %). Puhelinviestintää tämänkaltaisissa tilanteissa johtajista käytti 18,6 

%. (Daft, Lengel & Trevino 1987, 361–362.) 

 

Tutkimus todisti, että monitulkintaisissa kommunikaatiotilanteissa yleisin kommunikaatiotapa oli 

kasvokkain tapahtuva viestintä. Yhtä selkeää oli, että yksiselitteisissä tilanteissa johtajat käyttivät 

kirjallista mediaa. Aiemmassa tutkimuksessa oli usein todettu yksinkertaistaen, että johtajat suosivat 

kasvokkain tapahtuvaa viestintää. Daftin, Lengelin ja Trevinon tutkimus kuitenkin todisti, että johtajat 

suosivat kasvokkain tapahtuvaa viestintää ainoastaan silloin, kun kyse on monitulkintaisuutta 

sisältävästä kommunikaatiotilanteesta. Tutkimuksessa verrattiin myös mediasensitiivisten ja 

mediaintensiivisten johtajien välisiä eroja median käytössä.  15 mediasensitiivisestä johtajasta peräti 

13 johtajaa kuului työssään menestyneimpien ryhmään. 15 mediaintensiivisen johtajan joukossa sen 
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sijaan vain 7 kuului tähän menestyneimpien johtajien joukkoon. Näytti siis siltä, että parhaiten 

työssään menestyvät johtajat osasivat kommunikoida tehokkaammin kuin vähemmän menestyneet 

johtajat. (Daft, Lengel & Trevino 1987, 361–363.) 

 

Tutkimus osoitti myös, ettei teknologia voi olla vastaus kaikkiin johtajien kohtaamiin ongelmiin. 

Kasvokkain tapahtuvalla viestinnällä on ominaisuuksia, joiden takia se säilyy tärkeänä 

kommunikaatiotapana myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen tärkeimpiä huomioita oli se, että 

menestyneet johtajat valitsivat keskimäärin käyttämänsä median tarkemmin, kuin huonosti menestyvät 

johtajat. Tässä tutkimuksen osassa oli kuitenkin niin vähän tutkittavia, ettei varmoja päätelmiä voitu 

tehdä. Tutkimuksessa ei vielä ollut mukana ”uutta mediaa”, esimerkiksi telekonferensseja tai 

sähköpostia. Tutkijat arvelivat kuitenkin aivan oikein, että tulevaisuudessa niiden merkitys tulisi 

kasvamaan huomattavasti. (Daft, Lengel & Trevino 1987, 363–364.) 

 

Robert Lengel ja Richard Daft käsittelivät johtajien kommunikaatiovälineiden valintaa myös vuoden 

1988 artikkelissaan. Artikkeli pohjautuu suurelta osin Lengelin, Daftin ja Trevinon aiemmissa 

tutkimuksissa tekemiin huomioihin. Johtajille tarjolla olevien tiedonlähteiden määrä oli tutkijoiden 

mukaan selvässä kasvussa vuonna 1988. Tuohon aikaan sähköposti, telekonferenssit ja kuvapuhelimet 

tulivat osaksi johtajien käyttämiä tiedonlähteitä. Tutkijat nostivat esiin useita ongelmia, joita ilmeni 

tässä muutosvaiheessa. Tutkimukset osoittivat, että johtajat eivät ottaneet uusia tiedonlähteitä 

välittömästi omakseen, vaan suosivat vanhoja tiedonvälitystapoja. Esimerkiksi sähköposti ei ollut 

johtajien kokemusten perusteella paras kommunikaatioväline kaikissa viestintätilanteissa, vaan useasti 

ongelmanratkaisuun vaadittiin henkilökohtainen tapaaminen tai yhteydenotto puhelimen välityksellä. 

(Lengel & Daft 1988, 225.) 

 

Lengel ja Daft (1988) nostavat artikkelissaan esiin ajatuksen median ilmaisuvoimaisuudesta (media 

richness), jolla tarkoitetaan median kykyä kuljettaa erilaista informaatiota. Lengel ja Daft jakoivat 

mediat neljään kategoriaan sen mukaan kuinka paljon informaatiota ne pystyivät kuljettamaan 

mukanaan. Eniten ilmaisuvoimaa on kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä. Toiseksi ilmaisuvoimaisin 

viestinnän muoto on puhelimen tai sähköpostin kautta tapahtuva interaktiivinen viestintä. Kolmantena 

tulee henkilökohtainen, mutta luonteeltaan staattinen media, kuten muistiot ja kirjeet. Vähiten 

ilmaisuvoimainen on luonteeltaan ei-henkilökohtainen staattinen media, esimerkiksi tiedotteet tai 
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yleisluontoiset raportit. Lengel ja Daft nimesivät tutkimuksessaan johtajille kuusi sääntöä, joiden 

mukaan heidän tulisi toimia Tässä jaottelussa ilmaisuvoimaisen ohella he puhuvat myös niukasta 

mediasta (lean media), joka kuljettaa mukanaan vain vähän informaatiota. (Lengel & Daft 1988, 226–

231.) 

 

Ensimmäisen säännön mukaan vaikeaselkoiset ja monitulkintaiset asiat kannattaa kommunikoida 

mahdollisimman ilmaisuvoimaisen median avulla, mieluiten kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä. 

Kasvokkain tapahtuvaan viestintään kuuluvat eleet ja ilmeet paljastavat paremmin ihmisten todelliset 

tunteet, kuin esimerkiksi kirjallinen viestintä. Toisen säännön mukaan rutiininomaiset ja yksinkertaiset 

asiat vastaavasti kannattaa kommunikoida niukkaa mediaa käyttäen. Rutiininomaisten asioiden 

viestintään sopivia välineitä ovat esimerkiksi raportit ja muistiot.  (Lengel & Daft 1988, 229.) 

 

Kolmas sääntö kehottaa johtajia laajentamaan läsnäoloaan organisaatiossa käyttämällä 

ilmaisuvoimaista mediaa. Ilmaisuvoimainen media tuo paremmin esiin johtajan persoonan ja oman 

tyylin. Kirjoitettu viesti tavoittaa ihmiset hyvin, mutta siitä puuttuu Lengelin ja Daftin sanoin 

”emotionaalinen sensitiivisyys”. Tapaamalla kasvokkain työntekijöitä johtaja on enemmän läsnä 

organisaation toiminnassa. Neljännen säännön mukaan johtajien tulisi käyttää ilmaisuvoimaista 

mediaa myös organisaation strategian toteuttamiseen. Johtajien olisi hyödyllistä uutta strategiaa 

toimeenpantaessa tavata työntekijöitä ja keskustella kasvokkain strategiasta heidän kanssaan. (Lengel 

& Daft 1988, 230.) 

 

Viides sääntö kehottaa johtajia pitämään huolta siitä, että media on luonteeltaan sellainen, että se ei 

kadota keskeistä informaatiota. Erityisesti kirjallinen ja formaali media saattavat antaa 

yksinkertaistetun kuvan todellisuudesta. Parasta olisikin tukeutua useampiin medioihin, jos haluaa 

välttää informaation menettämisen ja saada hyvän kokonaiskuvan asiasta. Virallisen informaation 

lisäksi pitäisi hankkia tietoa myös epävirallisista lähteistä ja kasvokkain tapahtuvan viestinnän avulla. 

Joskus johtajan voi olla tarpeellista tehdä henkilökohtaisesti vierailu sen sijaan, että luottaa ainoastaan 

viralliseen tietoon. Virallista informaatiota olisi syytä täydentää kasvokkain tapahtuvien keskustelujen 

avulla, koska pelkästään kirjallisen informaation varassa olevat johtajat saattavat menettää 

kosketuksensa organisaation ja organisaation työntekijöiden todellisuuteen. (Lengel & Daft 1988, 

230–231.) 
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Kuudes sääntö kehottaa evaluoimaan uuden kommunikaatioteknologian yhdeksi mediatarjonnan 

tiedonhankintakanavaksi muiden joukkoon. Lengel ja Daft varoittelivatkin jo vuonna 1988, että 

nopeasti kehittynyt kommunikaatioteknologia saattaisi lumota johtajat. Vaikka 

kommunikaatioteknologia on hyvin kätevä väline monien tehtävien suorittamisessa, 

kommunikaatioteknologiaa ei saisi nähdä itsestään selvänä välineenä kaikissa 

kommunikaatiotilanteissa. (Lengel & Daft 1988, 231.) 

 

Trevino, Daft ja Trevino korostivat, että vuonna 1990 johtajilla oli käytössään aiempaa enemmän 

kommunikaatiovälineitä kommunikaatioteknologian kehittyessä. Esimerkiksi sähköposti ja 

telekonferenssit tarjosivat uusia mahdollisuuksia kommunikaatioon. Tutkijat asettivat tavoitteekseen 

pohtia millaisia mediavalintoja johtajien tulisi erilaisissa tilanteissa tehdä. He tiivistivät tutkimustensa 

tulosten perusteella kolme tekijää, jotka selittivät johtajien mediavalinnat; viestien monitulkintaisuus, 

kontekstuaalisesti merkittävät tekijät ja mediasymbolismi. Viestien monitulkintaisuus näytti 

vaikuttavan myös johtajien yleiseen tehokkuuteen, sillä työssään menestyvät johtajat vastasivat 

viestien monitulkintaisuuteen kommunikaatiomedian monipuolisella käytöllä. (Trevino, Daft & 

Lengel 1990, 71; 92.) 

 

 

7.3 Johtajien verkostot 

 

John Kotter käsitteli verkostoja osana johtajan työtä vuoden 1982 laajassa tutkimuksessaan. Hän 

korostaa, kuinka organisaatioiden verkostot ovat hyvin erilaisia. Parhaimmillaan verkostot perustuvat 

hyvin tiiviiseen luottamukseen ja pitkään yhteistyöhön. Hyvä johtaja osaa vaikuttaa positiivisesti oman 

organisaationsa verkostoihin. Johtaja voi esimerkiksi siirtää, irtisanoa tai palkata alaisia verkoston 

toimivuuden parantamiseksi. Kotterin mukaan menestyvä johtaja osaa rakentaa ympärilleen verkoston, 

joka rakentuu kollegoista, asiakkaista ja tavarantoimittajista. Verkoston luomisessa johtajien tulee 

käyttää taitavasti sosiaalisia taitojaan, henkilökohtaisia kontaktejaan sekä tehdä palveluksia keskeisille 

henkilöille. (Kotter 1982, 124–131.) 
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Grosser käsitteli vuoden 1991 katsauksessaan organisaatioiden verkostoja. Hän korostaa, että 

inhimilliset verkostot ovat keskeisiä informaation levittämisen kannalta organisaatiossa. Useimmat 

turvautuvat ongelmatilanteessa mieluummin henkilölähteisiin kuin kirjallisiin lähteisiin, koska 

henkilölähteet ovat tehokkain ja nopein tapa vaihtaa informaatiota. Verkostoilla ei ole selvää 

rakennetta, koska ne muuttuvat jatkuvasti työtehtävien muuttuessa ja organisaation työntekijöiden 

vaihtuessa. Tällaisissa verkostoissa keskeisiä ovat niin sanotut portinvartijat, joilla on organisaation 

kannalta keskeisintä informaatiota. Nämä portinvartijat ovat avainasemassa yhdistäessään 

organisaation eri hierarkiatasoja, luoden näin yhteyksiä organisaation sisälle ja myös organisaation 

ulkopuolelle. (Grosser 1991, 350–353.) 

 

Rob Cross, Andrew Parker, Laurence Prusak ja Stephen Borgatti tutkivat vuoden 2001 

tutkimuksessaan verkostojen toimintaa ja niiden merkitystä organisaatioille sekä johtajien käyttämiä 

tiedonlähteitä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 40 johtajaa. Tutkimuksen ensimmäisessä 

vaiheessa tarkasteltiin suhteita, joita johtajat käyttivät oppimisessa ja tiedonjakamisessa tärkeissä 

projekteissaan. Johtajia pyydettiin kuvaamaan uransa kannalta tärkeää projektia ja kertomaan, mistä he 

saivat projektin onnistumisen kannalta tärkeimmän informaation. Tutkimus paljasti, että johtajat saivat 

tärkeän informaation henkilölähteistä selvästi useammin kuin muista lähteistä, kuten esimerkiksi 

internetistä. Johtajat näyttivät käyttävän muita kuin henkilölähteitä lähinnä silloin, kun he eivät olleet 

saaneet tarvitsemaansa tietoa kollegoiltaan. Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoitiin johtajien 

sosiaalisia verkostoja sekä niissä tapahtuvaa tiedon tuottamista ja jakamista. Korkean asemansa takia 

johtajat olivat usein tietämättömiä alemmalla tasolla olevien työntekijöiden sosiaalisista verkostoista. 

Virtuaalityön ja telekommunikaation yleistymisen myötä rivityöntekijät voivatkin jäädä johtajille 

suorastaan näkymättömiksi. (Cross et al. 2001, 100–103.) 

 

Tutkimuksessa pyydettiin johtajia myös kuvailemaan tiedonhankinnan kannalta tärkeimpiä henkilöitä 

ja johtajien suhdetta näihin henkilöihin. Voitiin tunnistaa neljä tekijää, jotka erottivat hyvät 

henkilötiedonlähteet huonoista. Ensimmäinen tekijä oli henkilön tietämyksen tunteminen, jotta johtaja 

saattoi tietää millaisessa tilanteessa kyseisen henkilön puoleen kääntyä. Toinen tekijä henkilölähteen 

valinnassa oli henkilön tavoitettavuus. Tärkeää oli, että henkilön tavoittaminen ei vaatinut 

kohtuuttoman paljon aikaa. Kolmas tärkeä tekijä henkilölähteen valinnassa oli henkilön halu 

aktiivisesti ratkaista ongelma, eikä ainoastaan tarjota jalostamatonta informaatiota. Neljäntenä 
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mainittiin oppimiseen ja luovuuteen kannustava ilmapiiri henkilöiden välillä. Haastatellut johtajat 

esittivät, että nämä neljä tekijää olivat keskeisiä tiedonhankinnan, ongelmanratkaisun ja oppimisen 

kannalta. (Cross et al. 2001, 102–103.) 

 

Tutkimuksessa tehtiin analyysi johtajien sosiaalisista verkostoista. Tarkastelun kohteeksi otettiin 

öljyteollisuuden alalla toimivan yrityksen keskeisen osaston 20 johtajaa. Keskeinen huomio oli, että 

osastolta löytyi yksi henkilö, joka vaikutti olevan selvästi muita tärkeämpi sosiaalisen verkoston 

kannalta. Tämä yksi henkilö oli keskeinen informaation jakamisen kannalta ja hän oli myös ainoa 

linkki osaston sisäisten ryhmien välillä. Tästä yhdestä henkilöstä oli tullut eräänlainen tiedon 

jakamisen keskus. Seurauksena olisi ollut valtavasti ongelmia, jos tämä yksi avainhenkilö olisi 

poistunut sosiaalisesta verkostosta. Ongelmaksi oli muodostunut hänen työtaakkansa kasvaminen 

kohtuuttomaksi ja hänestä oli myös täten muodostunut ”pullonkaula” informaationkulun kannalta. 

Analyysi paljasti, että yrityksessä oli paljon päteviä ihmisiä, joiden potentiaalia ei ollut käytetty, koska 

tiedonjakaminen oli tapahtunut lähinnä yhden avainhenkilön kautta. (Cross et al. 2001, 104–106.) 

 

Tutkimuksen tärkeimpiä ajatuksia oli, että ihmisten tietämystä voidaan käyttää hyödyksi vain jos siitä 

ollaan laajasti tietoisia. Tiedonhankinnan kannalta on keskeistä, että organisaatiossa ollaan tietoisia 

henkilöiden erikoistietämyksestä. Tällöin ihmiset osaavat tiedontarpeineen kääntyä oikeiden 

henkilöiden puoleen. Johtajien tiedonhankinnan näkökulmasta oli keskeistä, että heillä oli ymmärrys 

tiedonlähteenä toimivan henkilön tietämyksestä. (Cross et al. 2001, 108.) 

 

Tiedon tavoitettavuus nousi tutkimuksessa esiin ongelmana, josta monet organisaatiot kärsivät. 

Ongelmia syntyy kun ihmiset työskentelevät maantieteellisesti etäällä toisistaan. Ongelman ratkaisuksi 

tarjotaan yleensä sähköpostia, videotapaamisia ja muita teknisiä ratkaisuja. Tärkeintä 

ongelmanratkaisussa oli johtajien mielestä, että avustava henkilö ja tietoa hankkiva johtaja olivat 

kognitiivisessa yhteydessä toisiinsa. Ongelmanratkaisussa mukana olevan henkilön oli olennaista 

ensin syvällisesti ymmärtää mistä ongelmassa oli kyse ja tämän jälkeen pyrkiä auttamaan ongelman 

ratkaisemisessa. Tällaisessa tilanteessa kyse ei ole niinkään passiivisesta tiedonjakamisesta, vaan 

aktiivisesta opetustilanteesta. Tutkijat arvelevat, että tällainen tiiviiseen kanssakäymiseen perustuva 

ongelmanratkaisu voisi lisätä työn tehokkuutta. (Cross et al. 2001, 114.) 
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Myös Maureen Mackenzie (2004) on tutkinut verkostoja johtajien työn osana. Hänen mukaansa 

sosiaalisten verkostojen luominen vaatii johtajalta jatkuvaa aktiivisuutta. Johtajan tulee seurata 

toimintaympäristöään ja hänen on luotava kontakteja keskeisiin henkilöihin. Tavallisesti johtajat 

valitsevat itselleen kollegoistaan yhden tai useamman kognitiivisen auktoriteetin, joiden valintoja ja 

toimintaa he seuraavat tavanomaista tarkemmin. (Mackenzie 2004, 184.) 

 

 

7.4 Ulkoisen toimintaympäristön seuranta 

 

Yksi varhaisimpia tutkimuksia johtajien ulkoisen toimintaympäristön seurannasta on Donald 

Hambrickin artikkeli vuodelta 1982. Tutkimus toteutettiin niin, että kunkin siihen valitun 

organisaation pääjohtajaa pyydettiin valitsemaan mukaan tutkimukseen itsensä lisäksi joukko 

organisaation muita korkean tason johtajia. Kustakin organisaatiosta oli tutkimuksessa mukana 

enintään 12 johtajaa. Kyselylomake lähetettiin kaikkiaan 170 johtajalle, joista 165 vastasi siihen. 

Lisäksi tehtiin haastatteluja kuuden organisaation johtajille. Hambrickin mukaan johtajien 

toimintaympäristön seurannan tutkiminen oli hankalaa, koska johtajien seuranta oli luonteeltaan 

pirstoutunutta, informaalia ja tehtäväkohtaista. Johtajat eivät myöskään pystyneet kovin tarkasti 

kuvailemaan omaa ulkoisen toimintaympäristön seurantaansa. Ylimmän tason johtajien 

toimintaympäristön seuranta ei ollut kiinteässä yhteydessä organisaation strategiaan, eivätkä johtajat 

myöskään näyttäneet syvällisesti olevan tietoisia organisaation strategioista. Johtajat näyttivät yleensä 

seuraavan toimintaympäristöä ensisijaisesti omista henkilökohtaisista lähtökohdistaan tai vastatakseen 

eteen tulleisiin käytännön kysymyksiin. (Hambrick 1982, 163; 169–170.) 

 

Daft, Sormunen ja Parks (1988) haastattelivat 50 teollisuusyrityksen johtajaa analysoidakseen heidän 

ulkoisen toimintaympäristön seurantaansa. Tutkimuksessa selvitettiin johtajien tapoja ja menetelmiä 

seurata kuuden organisaationsa ulkoisen ympäristösektorin tapahtumia. Tutkimuksen tarkoitus oli 

esitellä keinoja, joilla johtajat selviytyvät ulkoisen toimintaympäristön epävarmuuden aiheuttamista 

vaatimuksista yritystoiminnalle. Lisäksi haluttiin selvittää tapoja, joilla taloudellisesti hyvin ja heikosti 

menestyneiden yritysten johtajat seurasivat ulkoista toimintaympäristöä. Tutkimuksen mukaan 

päätöksentekijöiden oli oltava jatkuvasti tietoisia tärkeimpien tehtävä- ja ympäristötekijöiden 

kehityksestä ja muutoksista. Ympäristötekijöiden epävarmuus oli yhteydessä johtajien suorittaman 
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toimintaympäristön seurannan määrään. Tämä epävarmuus selitti eroja sisäisten ja ulkoisten sekä 

henkilöiden välisten ja kirjallisten lähteiden käytön välillä. Tutkimustulokset osoittivat, että hyvin 

menestyvissä yrityksissä johtajat harjoittivat enemmän ulkoisen toimintaympäristön seurantaa kuin 

huonosti menestyvien yritysten johtajat. Menestyvien yritysten johtajat myös käyttivät hyvin ajan 

tasalla olevaa tietoa ongelmatilanteissa. Tutkijat olettivat, että hyvin menestyneiden yritysten johtajilla 

on paremmat mahdollisuudet ulkoisen toimintaympäristön seurantaan kuin huonosti menestyvien 

yritysten johtajilla. Menestyvien yritysten johtajat näyttivät myös olevan innovatiivisempia ja 

joustavampia ulkoisen toimintaympäristön seurannassa. (Daft, Sormunen & Parks 1988, 123–128; 

136–137.) 

 

Smeltzer, Fann ja Nikolaisen tutkivat vuonna 1988 pienten yritysten johtajien ulkoisen 

toimintaympäristön seurantaa. Empiirinen aineisto koottiin teemahaastatteluin, joihin osallistui 88 

johtajaa. Tutkijat halusivat selvittää oliko johtajien ulkoisen toimintaympäristön seuranta 

epäsäännöllistä, jaksottaista vai jatkuvaa. Selvisi, että lähes puolet johtajista harjoitti säännöllistä 

ulkoisen toimintaympäristön tarkkailua ja vain 16 johtajaa teki tätä epäsäännöllisesti. Johtajat pitivät 

henkilölähteistä saatavaa informaatiota huomattavasti muuta informaatiota tärkeämpänä. Tärkeimpiä 

henkilölähteitä olivat perhe, asiakkaat ja ystävät. Tutkittavat siis käyttivät epävirallisia henkilölähteitä 

enemmän kuin formaaleja henkilölähteitä. Erityisesti operatiivisesta ja strategisesta suunnittelusta 

vastuussa olevat johtajat harjoittivat toimintaympäristön seurantaa säännöllisesti. Johtajat katsoivat, 

että erityisesti epäviralliset henkilölähteet olivat heidän kannaltaan tärkeitä. Muista kuin 

henkilölähteistä tärkeimpiä olivat aikakauslehdet ja sanomalehdet. Tärkeä huomio oli, että tutkitut 

pienten yritysten johtajat näkivät toimintaympäristön vakaana. Tutkijat eivät tarjonneet vastausta 

siihen, miksi johtajat arvostivat niin paljon informaaleja lähteitä, ja toivoivatkin lisätutkimuksia 

aiheesta. (Smeltzer, Fann & Nikolaisen 1988, 56–61.) 

 

Austen ja Choo tekivät Kanadassa vuonna 1993 haastattelu- ja kyselytutkimuksen kustannus- ja 

telealoilla toimivien yritysjohtajien ulkoisen toimintaympäristön seurannasta. Tutkimuksen mukaan 

ympäristön epävarmuustekijöiden lisääntyminen kasvatti johtajien suorittaman seurannan määrää, 

samoin kuin se, että johtajat käyttivät seurannassa monenmuotoisia lähteitä. Lähteen käyttöön 

seurannan apuvälineenä vaikutti olennaisesti tiedonlähteen laatu. Tutkimuksessa henkilölähteet 

sijoittuivat tärkeimpien tiedonlähteiden joukkoon. Tällaisia henkilölähteitä olivat esimerkiksi 
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asiakkaat, alaiset ja liiketuttavat. Johtajat käyttivät paljon myös sanoma- ja aikakauslehtiä 

työympäristön seurantaan. Vähiten johtajat käyttivät tiedonlähteenä esimerkiksi konferensseja ja 

elektronisia tietopalveluita. Laadukkainta ja relevanteinta tietoa johtajat kokivat saavansa 

alaisuudessaan työskenteleviltä johtajilta ja asiakkailtaan. Elektronisia tiedonlähteitä ja 

joukkoviestimiä ei pidetty johtajien parissa erityisen tärkeinä. Johtajat näyttivät korostavan lähteiden 

laadullisia ominaisuuksia helpon saatavuuden kustannuksella. Tämän tutkimuksen perusteella 

laadulliset ominaisuudet olivat nousseet tärkeimmäksi kriteeriksi helpon saatavuuden tilalle johtajien 

tiedonhankinnassa. (Auster & Choo 1993, 195–198; Choo 1994, 28–36.) 
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8 INFORMAATIOYLIKUORMITUS 

 

Valmius työskennellä suurten informaatiomäärien kanssa on usein katsottu johtajan tärkeimmäksi 

kyvyksi. Se, millaista informaatiota johtajat pitävät arvossa, ohjaa suuresti heidän muuta ajatteluaan. 

Johtajan työssä vaaditaan jatkuvasti kykyä hankkia, käyttää ja jakaa tehokkaasti tietoa. 

Merkittävimmäksi johtajien tiedonhankinnan ongelmaksi useissa tutkimuksissa nousee kuitenkin 

liiallisen tai vääränlaisen informaation aiheuttama informaatioylikuormitus.  

 

Johtaminen on suurelta osin verkostossa tapahtuvaa kielellistä toimintaa, kuten viestintää, neuvottelua 

ja sopimusten tekemistä. Johtamistehtävissä on usein kyse sitoumusten tekemisestä ja siitä 

huolehtimisesta, että organisaatiossa tehdään se, mitä on luvattu. Johtajan työn tyypillinen piirre on 

kiireisyys ja yksittäistä tehtävää varten voidaan käyttää vain vähän aikaa. Tehtävät myös keskeytyvät 

usein, kun hoidettavaksi tulee vielä kiireisempiä asioita. Hyvä johtaja kykenee reagoimaan nopeasti 

myös yllättäen esiin nouseviin tehtäviin ja pystyy tekemään nopeita päätöksiä tilanteissa, joita on 

hankala määrittää yksiselitteisesti. Haasion ja Savolaisen (2004, 93–94) kuvaus konkretisoi hyvin 

johtajan työn informaatiointensiivisyyden, sirpaleisuuden ja kiireisyyden. Johtajat näyttävät olevan 

poikkeuksellisen alttiita informaatioylikuormitukseksi kuvatulle ilmiölle. 

 

Viitteitä johtajien kokemasta informaatioylikuormituksesta voidaan löytää jo Sune Carlsonin 

tutkimuksesta vuodelta 1951. Tutkimuksen mukaan sisäisten pöytäkirjojen ja raporttien käyttö 

tiedotusvälineenä vaihteli suuresti yrityksestä riippuen. Eräät johtajat saivat vuodessa enintään 

parisataa sivua raportteja, kun taas toiset johtajat saivat tuhansia sivuja. Vaihtelun selitti yritysten 

erilaisen luonteen lisäksi johtajien erilaiset mieltymykset vastaanottaa informaatiota. Jotkin johtajat 

halusivat lukea enemmän ja pystyivät myös käsittelemään suuremman määrän raportteja kuin toiset. 

(Carlson 1969, 76.) 

 

Carlson pohti olivatko kaikki johtajille lähetetyt selostukset todella tarpeellisia. Eräät toimitusjohtajat 

valittivat, että raporteilla oli taipumus lisääntyä ja ettei heillä ollut aikaa lukea niitä kaikkia. Yksi 

johtaja kertoi, että hän olisi halunnut saada ainoastaan sellaista aineistoa, joka osoitti poikkeamia 

normaalista tilanteesta. Carlson kiinnitti tutkimuksessaan huomiota johtajien kokemaan 

informaatioylikuormitukseen, vaikka ei käsitettä käyttänytkään. Hän kertoo, kuinka johtajien pöydälle 
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ja postilaatikkoon kertyi sisäisiä raportteja, joita ei luettu koskaan. Carlsonin näkemyksen mukaan 

olisikin ollut aiheellista järkiperäistää raportointia, jotta olisi voitu helpottaa toimitusjohtajan työtä ja 

säästää hänen aikaansa. (Carlson 1969, 76–77.) 

 

Informaatioylikuormitus mielletään lähinnä nykyajan ongelmaksi, mutta aihetta käsiteltiin laajemmin 

jo Warren J. Keeganin tutkimuksessa vuonna 1974. Tutkimuksessa havaittiin johtajien selvästi 

kokevan informaatioylikuormitusta. Haastatteluissa selvisi, että johtajien kokemassa 

informaatioylikuormituksessa oli pohjimmiltaan kyse alan julkaisujen rajusta lisääntymisestä. Monet 

tutkitut johtajat kokivat turhauttavana, että he eivät pystyneet riittävän paljon seuraamaan alan 

julkaisuja. Julkaisujen suuren määrän takia joissakin organisaatioissa olikin luotu järjestelyjä, joissa 

työntekijät saivat luettavakseen joukon artikkeleita, joista kukin saattoi suositella muille työntekijöille 

kaikkein hyödyllisimpiä. (Keegan 1974, 417–418.) 

 

Charles O`Reilly tutki informaatioylikuormitusta organisaatioissa ja informaatioylikuormituksen 

merkitystä päätöksenteossa 1980-luvun vaihteessa. Vuonna 1980 hän saattoi vielä todeta, että 

informaatioylikuormitusta ei käytännössä ollut tutkittu organisaatioympäristössä. O`Reilly tiivisti 

päätöksentekotutkimuksesta saadut tutkimukset siten, että päätöksentekijät varsin yleisesti hankkivat 

enemmän informaatiota kuin oli tarpeellista tai hyödyllistä. Tällainen käyttäytyminen taas saattoi 

johtaa informaatioylikuormitukseen. Toisaalta yksilöiden varmuus näytti kasvavan, mitä enemmän he 

hankkivat informaatiota. (O`Reilly 1980, 685–686.) 

 

O`Reillyn tutkimuksessa tiedusteltiin oliko henkilö tuntenut työviikon aikana 

informaatioylikuormitusta eli oliko hän joutunut ottamaan vastaan enemmän informaatiota kuin pystyi 

käsittelemään. Samalla tiedusteltiin myös mahdollisia kokemuksia tilanteista, joissa yksilö oli kokenut 

saavansa liian vähän informaatiota (Information underload). Vielä kolmantena tiedusteltiin, kokiko 

henkilö, että hänen vastaanottamansa informaatio oli määrällisesti riittävää työtehtävien 

suorittamiseen. (O`Reilly 1980, 689.) 

 

Tutkimuksessa todettiin, että liiallinen informaation vastaanottaminen johti päätöksentekokyvyn 

alenemiseen, mutta toisaalta yksilön suurempaan tyytyväisyyteen. O`Reilly oletti, että organisaatiossa 

työskentelevät varastoivat informaatiota, koska he ajattelivat, että tällä hetkellä tarpeettomalle 
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informaatiolle voisi tulla myöhemmin tarvetta. Turhan informaation haaliminen vaikutti kuitenkin 

halvaannuttavan päätöksentekoa. Huolestuttavampana O`Reilly piti silti informaatioalikuormitusta, 

joka näytti laskevan työtyytyväisyyttä. Yksilö turhautuu, jos hän ei saa tarvitsemaansa informaatiota. 

(O`Reilly 1980, 692–694.) 

 

McKinnon ja Bruns taas esittivät vuonna 1992, että kokeneiden johtajien informaatioylikuormituksen 

ongelmaa oli liioiteltu. Heidän mielestään johtajien tiedontarpeiden tyydyttämiseen vaadittavat 

tiedonkäytön, tiedonprosessoinnin ja tiedon vastaanottamisen vaatimukset olivat hyvin inhimillisen 

vastaanottokyvyn rajoissa. He tosin myönsivät, että erityisesti aloittelevilla johtajilla saattoi olla 

vaikeuksia suuren informaatiomäärän kanssa työskentelyssä. (McKinnon & Bruns 1992, 210.) 

 

Mairead Browne (1993) on tarkastellut johtajien päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä.  Hänen 

mukaansa informaation laatu on merkittävä informaatioylikuormitusta määrittävä tekijä. Johtajilla 

ilmenee vähän ylikuormitusoireita silloin, kun heidän vastaanottamansa informaatio on relevanttia. On 

myös tärkeää huomata, että informaation prosessointikyky lisääntyy, jos yksilö on hyvin motivoitunut. 

Brownen mukaan kokemus päätöksenteosta auttaa informaation prosessoinnissa ja suojaa näin 

informaatioylikuormitukselta. Informaatioylikuormitusta voidaan vähentää tarjoamalla laadukasta ja 

relevanttia informaatiota. Tällöin päätöksentekoon tarvitaan vähemmän aikaa ja aika voidaan käyttää 

muihin töihin. (Browne 1993, 63–64.) 

 

Katzer ja Fletcher (1992, 227) nostavat esiin johtajan työhön olennaisesti kuuluvan 

informaatiointensiivisyyden. Johtajat joutuvat ottamaan vastaan runsaasti informaatiota joka 

suunnasta. Ongelmallista on, että informaatiota tulee usein liian paljon, liian nopeasti tai 

ongelmatilanteen kannalta liian myöhään. Esimerkiksi Chun Wei Choon (1994, 33) tutkimuksessa osa 

johtajista valitti, että toimintaympäristö oli aivan liian täynnä huhuja ja turhaa informaatiota. 

Tällaisessa tilanteessa johtajat kokivat informaation suodattamisen ja sen luotettavuuden evaluoimisen 

tärkeäksi tai suorastaan välttämättömäksi.  

 

Simpsonin ja Prusakin (1995) tutkimus kartoitti informaatioylikuormitusta organisaatioiden 

näkökulmasta. He katsoivat, että 1990-luvun alussa oltiin siirtymässä uuteen aikaan, jolloin 

informaation laatu nousisi aiempaa keskeisemmäksi tekijäksi. Johtajien ongelmana oli, että kiireen 
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vuoksi voitiin joutua joustamaan tiedon laadusta. Vaikka informaation totuudenmukaisuutta pidettiin 

tärkeänä, harvat johtajat saattoivat jäädä odottamaan absoluuttista varmuutta tiedon 

todenperäisyydestä. (Simpson & Prusak 1995, 413; 423–425.) 

 

Oppenheim käsitteli vuoden 1997 artikkelissa johtajien tapoja käsitellä ja käyttää informaatiota. 

Artikkelin pohjana oli kolme Reutersin toteuttamaa tutkimusta vuosilta 1994–1996. Tutkimuksissa 

selvisi, että johtajat tiedostavat informaation tärkeyden, mutta eivät osaa arvottaa sitä. Johtajat eivät 

saaneet haluamaansa informaatiota, mutta joutuivat vastaanottamaan liikaa ja vääränlaista 

informaatiota. Johtajat huomasivat jopa henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämänsä kärsivän 

informaatioylikuormituksen aiheuttamista ongelmista. Huomionarvoista on myös, että johtajat eivät 

nähneet informaatikkoja tai tietojohtajia ratkaisuna ongelmaan. (Oppenheim 1997, 239.) 

 

Reutersin vuoden 1996 tutkimus keskittyi enemmän informaatioylikuormitukseen. Tutkimukseen 

osallistui peräti 1313 johtajaa viidestä eri maasta (Australia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Singapore ja 

Hong Kong). Tutkimus saavutti paljon huomiota ja johti jopa uuden information fatigue syndrome -

käsitteen syntyyn. 41 % johtajista totesi työympäristönsä olevan erittäin stressaava, 94 % ei uskonut 

tilanteen paranevan tulevaisuudessa ja 56 % uskoi tilanteen vain pahenevan tulevaisuudessa. 

Pääasiallisena syynä informaatioylikuormitukselle nähtiin lisääntynyt kommunikaatio sekä 

organisaation sisällä että organisaation ulkopuolelle. Lähes puolet haastatelluista johtajista arveli, että 

internet tulee olemaan tulevaisuudessa suurin informaatioylikuormituksen aiheuttaja. (Oppenheim 

1997, 245–246.) 

 

Eniten huomiota julkisuudessa herätti Reutersin tutkimuksen perusteella tehty havainto siitä, että 

taloudellisten seurausten lisäksi informaatioylikuormituksella oli vakavia seurauksia yrityksessä 

toimiville yksilöille.  Peräti kaksi kolmasosaa koki, että informaatioylikuormitus aiheutti jännitteitä 

työntekijöiden välille ja heikensi työmotivaatiota. 42 % totesi terveydentilansa heikenneen 

informaatioylikuormituksen takia. Reutersin tutkimuksessa ratkaisuksi ehdotettiin informaation 

tarkempaa analysointia ja suodattamista, jotta johtajat saisivat vain tarvitsemansa informaation. 

Oppenheim nostaa yhdeksi tutkimuksen tärkeimmistä huomioista johtajien neuvottomuuden 

informaatioylikuormituksen edessä. Huomionarvoista oli, että johtajat eivät käytännössä puhuneet 

lainkaan informaatioalan ammattilaisista ja heidän tarjoamistaan ratkaisuista. Tutkimuksessa 
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esitettiinkin, että johtajien kokemat ongelmat tarjoavat merkittävän markkinaraon tietojohtajille. 

(Oppenheim 1997, 245–248.) 

 

Bawden, Holtham ja Courtney (1999, 253) katsovat, että johtajien kannalta on tärkeää käsitellä 

saapunut informaatio mahdollisimman nopeasti siten, ettei siihen tarvitse enää myöhemmin palata. 

Esimerkiksi vastaanotetuista sähköposteista tai papereista kannattaa säilyttää vain ne, joita 

ehdottomasti tarvitsee. Ei kannata myöskään säilyttää informaatiota, joka on tarpeen vaatiessa helposti 

saatavissa. Sähköpostilistoille ja uutisryhmiin liittymistä kannattaa harkita erittäin tarkkaan.  

 

Johtajien työ onkin muuttunut ratkaisevasti tietotekniikan kehittymisen myötä. Johtajien työ on 

muuttunut monimutkaisemmaksi, kun päätöksiä joudutaan tekemään aiempaa nopeammin. Kyky 

työskennellä runsaan informaatiomäärän kanssa on tutkimuskirjallisuudessa yleensä katsottu yhdeksi 

johtajan tärkeimmistä kyvyistä. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä erottaa laadukas ja tarpeellinen 

informaatio huonolaatuisesta tai tarpeettomasta informaatiosta. Suuri osa johtajien saamasta 

informaatiosta on sellaista, jonka avustajat ovat arvioineet olevan johtajalle hyödyllistä. Johtaja ei 

kuitenkaan ole välttämättä itse pyytänyt kyseistä informaatiota. Tällaisen käytännön myötä avustajien 

merkitys korostuu ja avustajien taidoilla on suuri merkitys johtajien kokeman 

informaatioylikuormituksen kannalta. (Keane 1999, 430–431; 437) 

 

Farhoomand ja Drury (2002) tarkastelivat tutkimuksessaan lähinnä informaatioylikuormituksen 

aiheuttamia ongelmia. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 124 johtajaa. Tutkimuksen mukaan suuri 

osa johtajista kärsi informaatioylikuormituksen aiheuttamista terveysongelmista, kuten päänsärystä ja 

masennuksesta. Harva johtaja myöskään uskoi, että tilanne tulisi paranemaan lähitulevaisuudessa. Sen 

sijaan valtaosa arveli, että informaatioylikuormitus tulisi tulevaisuudessa vielä entisestään 

pahenemaan. Ilmiön pahimmiksi seurauksiksi johtajat kokivat aikapulan, työn häiriintymisen ja 

työtehon heikentymisen. Useimmat johtajista kohtasivat informaatioylikuormitusta säännöllisesti. 

Sukupuolella, iällä tai työkokemuksella ei näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta ylikuormituksen 

kokemiseen. Ilmiö liittyi johtajien kohdalla erityisesti informaation määrän lisääntymiseen, 

informaation käsittelyn vaikeuteen ja informaation epärelevanttiuteen tai huonoon laatuun. 

Informaatioylikuormitus on liitetty myös informaation ymmärtämiseen tarvittavan ajan puutteeseen ja 

informaation liian moniin lähteisiin. (Farhoomand & Drury 2002, 127–129.)  
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Eppler ja Mengis (2004) jakoivat informaatioylikuormituksen syyt organisaatiossa viiteen osatekijään. 

Organisaation rakenne vaikuttaa informaatioylikuormituksen syntymiseen merkittävällä tavalla. 

Muutokset organisaatiossa, kuten keskittämisen tai monen alan osaajia sisältäviin työryhmiin 

siirtyminen, voivat lisätä informaatioylikuormitusta. Muutokset organisaatiossa saavat aikaan 

lisääntyneen tarpeen kommunikaatiolle ja yhteensovittamiselle. Toiseksi informaatio itsessään voi 

määrällään, voimakkuudellaan, intensiivisyydellään tai laadullaan aiheuttaa informaatioylikuormitusta.  

Myös informaatiota vastaanottavan ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten asenteet, pätevyys ja 

kokemus, vaikuttavat informaatioylikuormitukseen syntymiseen. Neljänneksi tekijäksi Eppler ja 

Mengis nostavat tehtävät, joiden suorittamiseksi vaaditaan informaatiota. Jos tehtävä on luonteeltaan 

monimutkainen, eikä sisällä rutiinitehtäviä, se aiheuttaa informaatiokuormitusta. Erityisen suurta 

kuormitusta yksilölle aiheutuu, jos työprosessi keskeytyy jatkuvasti hankaloittaen tehtävään 

keskittymistä. Viides tekijä on informaatioteknologia, joka Epplerin ja Mengisin näkemyksen mukaan 

on syynä siihen, että informaatioylikuormituksesta on tullut suuri ongelma organisaatioissa 1980- ja 

1990-lukujen kuluessa. Internet, intranetit, extranetit ja erityisesti sähköposti aiheuttavat 

ylikuormitusta. (Eppler & Mengis 2004, 330–331.) Toisaalta Edmunds ja Morris (2000, 21–22) 

esittävät, että sähköposti ei juuri aiheuta informaatioylikuormitusta, koska se ei keskeytä puhelinsoiton 

tapaan työtehtäviä, vaan viestin vastaanottaja voi käydä postin läpi parhaaksi katsomallaan hetkellä.  

 

Informaatioylikuormitusta käsittelevä kirjallisuus tarjoaa myös ehdotuksia ongelman ratkaisemiseen 

tai sen helpottamiseen. Eppler ja Mengis jaottelivat nämä keinot viiteen ryhmään. Ensimmäiseen 

ryhmään kuuluvat yksilökeskeiset keinot. Toisen ryhmän muodostavat informaation luonteeseen 

liittyvien ongelmien ratkaisukeinot. Kolmannen ryhmän muodostavat tehtävä- ja prosessilähtöiset 

ratkaisukeinot. Neljäntenä on organisatoriseen suunnitteluun liittyvät keinot. Viidentenä mainitaan 

informaatioteknologian tarjoamat keinot. Eppler ja Mengis katsoivat kuitenkin, että tutkimus ei 

tarjonnut hyviä ehdotuksia, miten yhdistää organisatoriset, tekniset sekä informaatio- ja tehtävä-

perusteiset toiminnot. Heidän mukaansa systemaattiset välineet informaatioylikuormituksen 

estämiseksi tai vähentämiseksi puuttuivat edelleen. (Eppler & Mengis 2004, 334.)  

 

John P. Girardin (2006) tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kärsivätkö jotkin keskitason 

johtajista tavallista vähemmän informaatioylikuormituksesta. Tutkimukseen osallistui kanadalaisen 
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julkisen sektorin keskitason johtajia, jotka täyttivät online-kyselyn kolmen kuukauden aikana vuonna 

2003. Kyselyyn saatiin 99 käyttökelpoista vastausta. Selvää yhteyttä tehtävien luonteen ja 

informaatioylikuormituksen välillä ei löydetty. Tutkimuksessa havaittiin yllättäen, että mitä useampia 

tehtäviä johtaja joutui suorittamaan, sitä vähemmän hän koki informaatioylikuormitusta. Näyttikin 

siltä, että uudet ja epätavanomaiset tehtävät aiheuttivat eniten ylikuormitusta. Avuksi tutkimuksessa 

tarjottiin tietostrategiaa, joka edistää tiedon jakamisen kulttuuria ja tiedon nopean löytämisen 

mahdollistavaa teknologiaa. (Girard 2006, 22; 35–36.) 

 

Klauseggerin, Sinkovicsin ja Zoun tutkimuksen tavoitteena oli analysoida informaatioylikuormituksen 

teoreettista perustaa, tarjota yleiskatsaus informaatioylikuormituksen tärkeimpiin määritelmiin, 

tilanteisiin ja vaikutuksiin. Tarkoituksena oli antaa kokonaisvaltainen ymmärrys 

informaatioylikuormitusilmiöstä. Heidän hyödyntämänsä empiirinen aineisto käsitti Reutersin kolme 

tutkimusta, joita myös Oppenheim (1997) käytti omassa artikkelissaan. Artikkeli tuo silti joitakin 

uusia näkökulmia Oppenheimin 10 vuotta vanhempaan tutkimukseen. (Klausegger, Sinkovics & Zou 

2007, 691–692.)  

 

Artikkelin mukaan johtajien kokemalla informaatioylikuormituksella oli selvä yhteys työstä 

suoriutumiseen kaikissa viidessä maassa, joissa Reutersin tutkimus suoritettiin. Erityisen suuri 

ongelma informaatioylikuormitus oli Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Tutkimuksen mukaan 

johtajat saivat kaiken kaikkiaan liian paljon informaatiota, mutta tarpeellisen informaation saamisessa 

oli ongelmia. Tutkimus vahvisti, että viime vuosikymmeninä kasvaneella informaatiokuormituksen 

kasvulla on selkeitä negatiivisia vaikutuksia johtajien kannalta. (Klausegger, Sinkovics & Zou 2007, 

691; 709–710.) 
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9. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Johtajia koskevassa tutkimuksessa on havaittavissa selviä painopisteen muutoksia. Ennen 1970-lukua 

tehdyissä tutkimuksissa keskityttiin varsin yleisluonteisiin asioihin ja niiden tulokset ovatkin 

nykynäkökulmasta varsin triviaaleja. Varhaisissa tutkimuksissa saatiin lähinnä selville, että johtajat 

ovat kiireisiä ja he käyttävät suuren osan työajastaan suulliseen kommunikointiin. Ajallisessa 

tarkastelussa on selvästi havaittavissa eroja tutkijoiden kiinnostuksen kohteissa. 1970-luvulla tehtiin 

useita tutkimuksia, jotka lähtivät liikkeelle johtajan erilaisten roolien tarkastelusta. Tämän johtajan 

erilaisiin rooleihin keskittyvän tutkimuksen isänä voidaan pitää Henry Mintzbergiä, mutta myös monet 

muut tutkijat, kuten esimerkiksi Edmond Curcuru ja James Healey, ovat tehneet tutkimusta tällä 

aihealueella.  

 

1980-luvulla johtajiin kohdistuva tutkimus monipuolistui selvästi. Tutkimuksissa alkoi esiintyä yhä 

enemmän myös informaatiotutkimuksen kannalta kiinnostavia lähestymistapoja, mutta johtajia 

käsittelevän tutkimuksen suurin mielenkiinto kohdistui edelleen johtajien yleisen työnkuvan 

selvittämiseen. Esimerkiksi John Kotterin tutkimus on ollut tärkeää johtajan työn todellisuuden 

hahmottamisessa, mutta tiedonhankintatutkimuksen näkökulmasta sillä ei ole kovinkaan paljon 

annettavaa. 1980-luvun merkittäviin uusiin lähestymistapoihin kuuluivat tutkimukset, jotka haastoivat 

vanhat käsitykset johtajista rationaalisesti ajattelevina päätöksentekijöinä. Esimerkiksi Weston Agor 

(1986) osoitti tutkimuksessaan, että intuitiolla oli keskeinen merkitys johtajien päätöksenteossa.  

 

On huomionarvoista, että varsin monissa uudemmissakin johtajia käsittelevissä analyyseissä viitataan 

Mintzbergin ja Kotterin tutkimuksiin. Näyttää siltä, että varsinkaan Mintzbergin työ ei näytä juuri 

vanhentuvan, vaikka johtajan työ on muuttunut valtavasti 1970-luvulta lähtien. Hänen lähtökohtansa 

jaotella johtajan työn eri osa-alueita erilaisten roolien kautta on vaikuttanut voimakkaasti myöhempään 

tutkimukseen. Vanhemman tutkimuksen painopiste oli selvästi johtajien käyttäytymisen analyysissä. 

Tutkimuksissa haluttiin yksinkertaisesti selvittää, mitä johtajan työ on käytännössä. Mintzbergin 

luomaa perustaa ovat myöhemmät tutkijat voineet käyttää lähtökohtana ryhtyessään tarkastelemaan 

johtajan työhön liittyviä kapeampia aihealueita. 
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Varhaisessa johtajia käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa oletettiin johtajan työ lähinnä 

rationaaliseksi päätöksenteoksi. 1970- ja 1980-luvulla tehtyjen tutkimusten myötä tämä perinteinen 

käsitys kuitenkin rikkoutui. Mintzbergin ja Kotterin tutkimukset osoittivat johtajan työn moninaiseksi 

kokonaisuudeksi, joka koostui useista yhtäaikaisista työprosesseista. 1990-luvun tutkimuksissa alettiin 

kiinnittää yhä enemmän huomiota myös tietoteknologian mukanaan tuomiin uusiin ilmiöihin, kuten 

informaatioylikuormitukseen. Jo 1970-luvulla Warren Keeganin tutkimuksissa oli huomattu johtajien 

kohtaaman kiireen lisääntyminen ja informaatiomäärän kasvu, mutta laajemmin johtajien kohtaamaa 

informaatioylikuormitusta alettiin tutkia vasta 1990- ja 2000-luvulla.  

 

Johtajia käsittelevissä tutkimuksissa on käytetty varsin monenlaisia menetelmiä. Alkuvaiheessa paljon 

käytetyistä johtajien tekemistä päiväkirjoista empiirisen tiedon keruumetodina on sittemmin 

käytännössä luovuttu. Myöhäisemmälle tutkimukselle on ollut varsin tyypillistä, että johtajia 

haastatellaan ja lisäksi havainnoidaan heidän työskentelyään. Melko yleistä on ollut myös tehdä ensin 

kysely suurelle joukolle johtajia ja tämän jälkeen valikoida pienempi ryhmä johtajia tarkempiin 

haastatteluihin. Johtajia on myös monissa tutkimuksissa laitettu tekemään erilaisia tiedonhankintaan 

liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi Daft, Lengel ja Trevino käyttivät tämäntyyppisiä menetelmiä tutkiessaan 

johtajien mediavalintoja.  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että johtajien työnkuvan sirpaleisuuden ja kiireen takia heillä ei ole aina 

mahdollisuutta tavanomaiseen tiedonhankintaan. Johtajan työ koostuu kestoltaan lyhyistä toimista, työ 

keskeytyy hyvin usein ja työlle on tyypillistä usean tehtävän samanaikainen suorittaminen. Näin ollen 

suuri osa johtajan työstä kuluu tilannekohtaisiin ongelmatilanteisiin reagoimiseen. Johtajien on 

siirryttävä nopeasti tehtävistä toisiin ja tehtävä nopeita päätöksiä. Tiedon vaivaton saatavuus onkin 

tästä syystä merkityksellinen tekijä.  

 
Johtajien tiedontarpeita käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että johtajilla on tarve saada 

mahdollisimman ajankohtaista informaatiota ja saada se nopeasti. Tutkimukset ovat myös toistuvasti 

osoittaneet, että johtajat arvostavat erityisesti henkilökohtaisten suhteiden kautta saatua epävirallista 

informaatiota. Johtavia kiinnostavat erityisesti huhut ja spekulaatiot. Toisaalta johtajien tiedontarpeet 

ovat hyvin moninaiset ja he tarvitsevat hyvin monenlaista tietoa. Johtajat tarvitsevat myös 

menneisyyttä koskevaa tietoa tehdessään pitkän aikavälin strategioita. Kaiken kaikkiaan johtajien 

mielenkiinto kohdistuu kuitenkin ensisijaisesti tämänhetkiseen tietoon. Tutkimuksissa on noussut esiin 
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myös johtajien kyvyttömyys määritellä omia tiedontarpeitaan. Tämä saattaa johtaa siihen, että johtaja 

hankkii kaiken saatavissa olevan informaation. Tällaisen käyttäytymisen taustalla on nähty johtajien 

halu hallita tilannetta ja tuntea olonsa turvalliseksi.  

 

Käsittelemissäni tutkimuksissa voidaan nähdä joitakin hyvin selkeitä ja kiistattomia tutkimustuloksia, 

jotka on havaittu useissa tutkimuksissa. Varsinkin johtajien taipumus suosia henkilölähteitä ja 

kasvokkain tapahtuvaa viestintää on todettu useissa tutkimuksissa monella eri vuosikymmenellä. 

Johtajien tiedonlähteitä koskevat arvostukset näyttävät siis pysyneen yllättävän samanlaisina jo 1950-

luvulta lähtien. Erityisesti ongelmatilanteissa johtajat turvautuvat ilmaisuvoimaisiin kommunikaation 

muotoihin, kuten puhelinkeskusteluihin tai henkilökohtaisiin tapaamisiin. Yleisesti ottaen johtajat siis 

suosivat henkilölähteitä, mutta laajoihin kysymyksiin liittyvää tietoa hankkiessaan he useimmiten 

turvautuvat kirjallisiin lähteisiin. Useissa tutkimuksissa on todettu, että johtajat arvostavat 

organisaation ulkopuolisia tiedonlähteitä jonkin verran enemmän kuin organisaation sisäisiä 

tiedonlähteitä.  Lisäksi on havaittu, että johtajat tyypillisesti käyttävät varsin vähäistä määrää 

tiedonlähteitä. Tiedonlähteen valinnassa johtajille erityisen tärkeitä ovat aiemmat tiedonlähteen 

käyttökokemukset ja tiedonlähteen käytön vaivattomuus.  

 

Useimmissa johtajien työtä käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että johtajien työ on 

poikkeuksellisen informaatiointensiivistä. Kaikki tutkijat jo Sune Carlsonista lähtien ovat huomanneet 

johtajien olevan hyvin kiireisiä ja heidän joutuvan vastaanottamaan suuria määriä informaatiota. 

Tutkijoiden näkemykset suuren informaatiokuormituksen haitallisuudesta johtajille vaihtelevat. Suurin 

osa aihetta käsitelleistä tutkijoista näkee informaatioylikuormituksen kuitenkin jonkinasteisena 

ongelmana johtajille. On esimerkiksi havaittu informaatioylikuormituksen aiheuttavan työmotivaation 

heikentymistä ja terveydentilan huonontumista. Informaation määrän lisäksi informaation laatu näyttää 

olevan merkittävä informaatioylikuormitusta määrittävä tekijä. Johtajia häiritsee eniten heille tarjottu 

epärelevantti informaatio. Onkin huomionarvoista, että vaikka johtajat altistuvat suurelle 

informaatioylikuormitukselle, kokevat he usein jäävänsä vaille tarvittavaa tietoa.  
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