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Aineetonta pääomaa pidetään tietoyhteiskunnan yhtenä tärkeimpänä tuotannontekijänä. Alun perin 
yritystasolta lähtöisin oleva tutkimus on pyrkinyt tunnistamaan organisaatioiden aineettomia resursseja, 
jotka liittyvät tietoon ja joiden avulla on mahdollista luoda arvoa. Aineettoman pääoman tutkimukseen on 
liittynyt olennaisesti erilaisten mittausmallien kehittäminen aineettoman pääoman johtamisen tueksi. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkimus on siirtynyt organisaatiotasolta myös kansalliselle tasolle ja 
tutkijat ovat kehittäneet mittausmalleja kansallisen aineettoman pääoman tunnistamiseksi. Mittausmallien 
uskotaan tarjoavan arvokasta tietoa politiikanteon tueksi. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää 
millainen rooli kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleilla on politiikanteossa valtion 
keskushallinnon näkökulmasta. Tutkimusongelmaa lähestyttiin soveltamalla löyhästi relevanssin -käsitettä, 
jolla haluttiin selvittää kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien aiheenmukaisuutta (onko 
kansallisen aineettoman pääoman mittaamiselle tarvetta) ja hyödynnettävyyttä (miten kansallisen 
aineettoman pääoman mittausmallit hyödyttävät politiikantekoa).  
 
Tutkimuksen kohteeksi valittiin valtion keskushallinnon virkamiehiä kuudesta eri ministeriöistä. Tutkimuksen 
metodina käytettiin teemahaastattelua ja empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa 
keskushallinnon virkamiestä kesällä 2011. Haastateltavat olivat ministeriöiden päällikkö- ja johtotason 
edustajia, joiden työhön kansallisen aineettoman pääoman tematiikka nähtiin liittyvän tai joiden uskottiin 
olevan erityisesti tekemisissä virkamiesvalmistelua tukevan tutkimustiedon kanssa arvo- tai 
ammattinimensä johdosta.  
 
Tutkimuksen tulosten mukaan kansallinen aineeton pääoma ja sen tunnistaminen koetaan tärkeäksi, 
joskaan kehitettyjä kansallista aineetonta pääomaa mittaavia malleja ei tunneta eikä niitä näin ollen myös 
hyödynnetä. Kansalliseen aineettoman pääomaan liittyvät teemat eivät ole kuitenkaan uusia asioita 
virkamiesvalmistelussa tai politiikanteossa, mutta niitä ei tarkastella aineettoman pääoman osatekijöiden 
yhteisvaikutuksen näkökulmasta eikä niistä käytetä termiä kansallinen aineeton pääoma. Haastattelussa 
esitetty kansallisen aineettoman pääoman viitekehys herätti haastateltavissa kiinnostusta ja ilmiön 
mittaaminen toivotettiin tervetulleeksi. Kansallisen aineettoman pääoman teoreettista perustaa tulisi 
kuitenkin täsmentää ja rajata mittausmallien hyödynnettävyyden lisäämiseksi. Hyödynnettävyyttä voidaan 
lisätä myös tunnistamalla erilaiset tiedon hyödyntäjät ja kehittämällä malleja palvelemaan eri 
käyttötarkoituksia. Haastateltavat osoittivat mielenkiintoa erityisesti kansallisen aineettoman pääoman 
mittaamiseen strategisen johtamisen tueksi. 
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 1  SAATTEEKSI 

Tämä tutkielma on tehty toimeksiantotyönä Tekesin rahoittamalle SAIKA-hankkeelle (Suomen aineeton 

pääoma kansantalouden ajurina). Hankkeessa on tarkasteltu kansallista aineetonta pääomaa mittaavia 

empiirisiä menetelmiä ja niiden tuloksia tutkimuskirjallisuudessa sekä sitä, miten aineeton pääoma on 

vaikuttanut Suomen talouskasvuun vuosina 2001–2007. SAIKA-hanke toteutettiin yhteistyössä Turun 

kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston PMteam-

tutkimusryhmän kanssa vuosina 2010–2011. Hankkeen vastaavana johtajana toimi professori Pirjo Ståhle. 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkijat uskovat mittausmallien olevan hyödyllisiä politiikanteossa, sillä 

yhä useamman valtion ja alueen menestyminen perustuu aineettomiin resursseihin, mutta jotta 

aineettomia resursseja voidaan johtaa, ne tulisi ensin tehdä näkyväksi. Hankkeen edetessä 

tutkimusryhmässä syntyi ajatus, että kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen lisäksi olisi hyvä 

selvittää, millainen rooli kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleilla on politiikanteossa. Tutkija 

päätti selvittää millainen kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssi on valtion 

keskushallinnossa ja tuoda ns. käyttäjälähtöisen näkökulman mittausmalleihin. Tutkijalle annettiin pitkälti 

vapaat kädet työn suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tutkija osoittaa lämpimimmät kiitokset professori Antti Lönnqvistille ja tutkija Jonna Käpylälle johdatuksesta 

kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksen maailmaan ja ennen kaikkea hyvistä ja värikkäistä 

keskusteluista, joita ilman työ ei olisi koskaan valmistunut. Vähintään yhtä lämpimät kiitokset tutkija 

osoittaa koko PMteamille eli tuttavallisemmin Mittaritiimille korvaamattomasta kannustuksesta ja tuesta 

aloittelevan tutkijan hataralla alkutaipaleella. Ja koska tälle kiittelyn tielle on lähdetty, suurin kiitos tulee 

osoittaa Jamille, joka vuonna 2009 päätti investoida puolisonsa aineettomaan pääomaan rohkaisemalla 

häntä hyppäämään kokopäiväisestä palkkatyöstä kokopäiväiseen opiskeluun hallintotieteen maisterin 

tutkinnon suorittamiseksi. 
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 2  JOHDANTO 

Aineettomalla pääomalla uskotaan olevan merkittävä rooli erityisesti kehittyneiden maiden menestymisessä. 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on vertailujen mukaan eniten aineetonta pääomaa koko maailmassa (Lin 

& Edvinsson 2008; 2011). Suomi on pärjännyt hyvin myös muissa aineetonta pääomaa läheisesti sivuavissa 

vertailuissa (World Economic Forum 2011; IMD 2011). Kansallinen aineeton pääoma on nimensä mukaisesti 

laaja aihe ja siihen on hankala tarttua. Tutkijoilla ja kasvavalla joukolla asiantuntijoita on kuitenkin ymmärrys 

siitä, että aineettomalla pääomalla on merkittävä rooli yhteiskunnan menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta. 

Kansallisen aineettoman pääoman merkityksen uskotaan kasvavan koko ajan. Suomeen viitatessa puhutaan 

tietoyhteiskunnasta, globalisaatiosta, palveluviennistä, tietointensiivisyydestä, innovaatioista, maabrändistä, 

kilpailukyvystä, hyvinvoinnista, ja nykyään erityisesti resurssien niukkuudesta; Suomen kansallinen aineeton 

pääoma liittyy näihin kaikkiin. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana aineettoman pääoman tutkimus on laajentunut organisaatiotasolta 

myös kansalliselle tasolle, mutta kansallisesta aineettomasta pääomasta ei vielä juuri puhuta muualla kuin 

tutkimuspiireissä (Käpylä 2011). Tutkimuspiireissäkin aihe on varsin tuore ja etsii vielä muotoaan.   

Tutkijayhteisö on kehittänyt erilaisia malleja kansallisen aineettoman pääoman mittaamiseen ja niillä on 

pyritty tunnistaa aineetonta pääomaa, jonka uskotaan selittävän taloudellisesti (bruttokansantuotteella 

mitattuna) hyvin suoriutuvien valtioiden toimintaa. Mittausmallien uskotaan siten tarjoavan hyödyllistä 

tietoa politiikantekoa varten. Tutkimuksen edetessä kansalliselle tasolle huomion keskipisteessä on pitkälti 

ollut juuri aineettoman pääoman mittausmallien kehittely kansallista politiikantekoa palvelemaan. Tutkimus 

on kuitenkin pääosin rajautunut mittausmallien kehittämiseen ja niiden on ainoastaan oletettu tarjoavan 

arvokasta tietoa politiikanteon tueksi.  Kansallisen aineettoman pääoman tutkimus näyttää menneen näin 

ollen hieman takaperoisesti, sillä ei tiedetä käytetäänkö mittausmalleja ja mikä niiden merkitys on 

politiikkatoimissa. 

Tämä tutkielma on eräänlainen tutkimusalojen triangulaatio, sillä tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan 

tietojohtamisen ja arviointitutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi ilmiön kontekstia pyritään hahmottamaan 

kevyesti myös globalisaatiotutkimuksen näkökulmasta. Tutkielman ydin perustuu tietojohtamisen 

näkökulmaan, koska aiheena on aineeton pääoma kansallisella tasolla. Kansallisen aineettoman pääoman 

tutkimus on vielä nuori tutkimussuuntaus ja tutkimusta on tehty pitkälti soveltamalla organisaatiotason 

aineettoman pääoman tutkimusta kansalliselle tasolle. Aineettoman pääoman tutkimuksen tarkoitus on 

pitkälti tunnistaa ja kehittää aineettoman pääoman johtamisen malleja (Mäkäräinen-Suni & Valkokari 2007, 

19). 
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Koska kansallisen aineettoman pääoman tutkimus on lähtöisin organisaatioiden aineettoman pääoman 

tutkimuksesta (Käpylä 2011), työssä tarkastellaan ensin aineettoman pääoman yleisiä periaatteita, jotta 

voidaan ymmärtää miten kansallista aineetonta pääomaa on tutkimuksessa lähestytty. Yhtenä tutkijaa 

erityisesti askarruttaneena seikkana on ollut pääoman käsite. Ennen tutkielman aloittamista ja pääoma 

käsitteen problematisointia tutkijalla oli epäilys käsitteen soveltumattomuudesta ilmiön kuvaamiseen. 

Kirjallisuuskatsauksen tehtyään tutkija on voinut helpottuneemmin mielin jatkaa aiheen parissa, sillä 

käsitteen soveltuvuus ilmiön kuvaamiseen on pitkälti aikaan sidoksissa oleva asia (Dean & Kretschmer 2007). 

Aikakaudesta riippuen pääoma -käsite on saanut erilaisia määritelmiä ja merkityssisältöjä. 

Aineettoman pääoman yleisten periaatteiden jälkeen tutkielmassa luodaan katsaus kansallisen aineettoman 

pääoman tutkimukseen ja kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen problematiikkaan. Kansallisen 

aineettoman pääoman tutkimusta on viety eteenpäin pitkälti erilaisia mittausmalleja kehittämällä ja 

voidaan ehkä karrikoidusti todeta, että käsitteellisen pohdinnan kustannuksella. Kansallista aineetonta 

pääomaa on tutkittu myös kansantalouden tilinpidon näkökulmasta tarkastelemalla yritysten aineettomaan 

pääomaan tehtyjen investointien vaikutusta kansalliseen talouskasvuun (Corrado ym. 2006; Piekkola 2011), 

joskaan tätä näkökulmaa ei tutkielmassa käsitellä. 

Teoreettisen viitekehyksen kahdella jälkimmäisellä näkökulmalla tarkastellaan kansallisen aineettoman 

pääoman mittaamisen relevanssia sillä mittausmallien relevanttiutta kansallisessa kontekstissa ei ole 

juurikaan problematisoitu. Tutkielmassa pyritään valottamaan mittausmallien relevanssia kahdesta eri 

näkökulmasta. Toisaalta ollaan kiinnostuneita siitä millainen potentiaali kansallisen aineettoman pääoman 

mittausmalleilla on kuvata sitä yhteiskunnallista tilaa, joka Suomea koskettaa erityisesti globalisaation 

näkökulmasta (aiherelevanssi) ja toisaalta pyritään selvittämään millainen kansallista aineetonta pääomaa 

koskeva tieto olisi hyödyllistä mittausmallien oletettujen käyttäjien, tässä tutkielmassa valtion 

keskushallinnon virkamiesten, näkökulmasta (käyttäjärelevanssi). Aiherelevanssia tarkastellaan 

globalisaatiotutkimuksen näkökulmasta; miten globaali työnjako on muuttanut Suomen asemaa 

kansainvälisessä taloudessa ja millainen vaikutus globalisaatiolla on ollut kansallisvaltioiden rooliin ja 

politiikanteon toimintaympäristöön.  Eli toisin sanoen pyritään luomaan ymmärrystä siitä, onko kansallisen 

aineettoman pääoman mittaaminen Suomessa aiheellista.  

Toinen näkökulma relevanttiuteen on käyttäjälähtöinen, jossa pyritään selvittämään kansallisen 

aineettoman pääoman mittausmallien hyödynnettävyyttä Suomessa. Tällä näkökulmalla luodaan 

ymmärrystä siitä, millainen kansallista aineetonta pääomaa koskeva tieto hyödyttää oletettuja tiedon 

hyödyntäjiä. Käyttäjänäkökulmaa jäsennetään arviointitoiminnan näkökulmasta, joka on yksi hallintotieteen 

kiinnostuksen kohteista. Arviointitoiminnan näkökulmaa soveltamalla luodaan ymmärrystä siitä, millaisia 

edellytyksiä tutkimustiedolla, tässä tutkielmassa kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleilla, on 

poliittisessa ympäristössä. Virkamiesten ja asiantuntijoiden vastuulla oleva valmistelu- ja toimeenpanotyö 
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edellyttää monipuolista asioiden selvittelemistä, kokoamista ja arviointia. Heidän tehtävänään on varmistaa, 

että päättäjien saatavilla on paras mahdollinen politiikkatoimia koskeva tieto. Tässä tutkielmassa pyritään 

selvittämään, miten kansallisen aineettoman pääoman tutkimus on onnistunut yhdessä tavoitteistaan eli 

auttamaan politiikantekoa kehittämällä kansallista aineetonta pääomaa kuvaavia mittausmalleja.  
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 3  TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT 

 3.1  Tutkimuksen päätehtävän asettaminen 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkimus on suhteellisen nuori tutkimushaara. Ensimmäiset kansallista 

aineetonta pääomaa koskevat tutkimukset on julkaistu 2000-luvun alussa. Tutkimus ja käsitteenmärittely 

ovat lähtöisin mikrotason eli organisaatioiden aineettoman pääoman tutkimuksesta (Käpylä, Kujansivu & 

Lönnqvist 2011). Tutkimuksessa on keskitytty pitkälti kansallisen aineettoman pääoman tilan mittaamiseen 

eri valtioiden kesken ja tutkijat ovatkin luoneet erilaisia mittausmalleja kansallisen aineettoman pääoman 

tilan kuvaamiseksi sekä aineettoman pääoman yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamiseksi (Bontis, 2004; 

Hervas-Oliver & Dalmau-Porta, 2007; Lin & Edvinsson, 2011; Stam & Andriessen, 2009; Weziak, 2009). 

Kansallinen aineeton pääoma on suora käännös englanninkieliselle termille national intellectual capital. 

Tutkielman päätavoitteena on kartoittaa kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen nykytilaa ja 

haasteita sekä lisätä ymmärrystä kansallista aineetonta pääomaa koskevien mittausmallien käytettävyydestä 

valtion keskushallinnon ministeriöiden virkamiesten ja asiantuntijoiden tulkitsemana. Tutkimus toteutettiin 

osana Tekesin rahoittamaa hanketta ”Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina”, jonka 

tarkoituksena on tuottaa tietoa aineettoman pääoman roolista kansallisen tuottavuuden kehittymiselle. 

Hankkeen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa aineettoman pääoman roolista kansallisen tuottavuuden 

kehitykselle mm. rakentamalla luotettavampaa teoriaperustaa sekä siihen perustuvia laskentamenetelmiä ja 

indikaattoreita aineettoman pääoman vaikutusten mittaamiselle kansallisella tasolla. Hankkeen aikana 

ilmeni kuitenkin tarve kartoittaa myös mittausmallien hyödyntäjien näkökulmaa, sillä vaikka mittausmallien 

oletetaan tarjoavan arvokasta tietoa politiikantekoon, ei mittausmallien ja niiden tarjoaman informaation 

hyödyllisyyttä käyttäjien näkökulmasta ole empiirisesti vielä kartoitettu. Tutkielman alustavia tuloksia 

esiteltiin aineettoman pääoman konferenssissa ”7th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles, 

Intellectual Capital & Extra-Financial Information” Varsovassa syyskuussa 2011, jossa se sai kiinnostuneen 

vastaanoton. Konferenssipaperin pohjalta Saloniuksen ja Lönnqvistin kirjoittama artikkeli ”Exploring the 

Policy Relevance of National Intellectual Capital Information” on hyväksytty julkaistavaksi Journal of 

Intellectual Capital -lehdessä.  

Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien uskotaan tarjoavan arvokasta tietoa politiikantekoon. 

Koska tutkimuksen empiirisessä osiossa ollaan kiinnostuneita kansallisen aineettoman pääoman 

mittausmallien relevanssista Suomen suhteen, on luontevaa kohdistaa tutkimus tahoihin, jotka osallistuvat 

kansalliseen politiikantekoon. Reinin (1976) ja Waldon (1990) mukaan ministeriöt ovat avainasemassa olevia 



 

10 

politiikanteon instituutioita, missä politiikka ja hallinto kohtaavat säännöllisesti. Demokraattisen hallinnan 

periaatteen mukaisesti poliittisen johdon tehtävä on määrittää valtion strategiset tavoitteet ja suunta ja 

ministeriöiden tehtävä on etsiä ja kehitellä keinot niiden saavuttamiseksi (Harisalo & Stenvall 2003). 

Ministeriöiden vastuulla oleva valmistelu- ja toimeenpanotyö edellyttää siis erilaisten asioiden 

selvittelemistä, kokoamista ja arviointia. Virkamiesten ja asiantuntijoiden tehtävänä on varmistaa, että 

poliittisilla päättäjillä on käytettävissään paras mahdollinen tieto ja yhä enenevässä määrin on alettu puhua 

myös tietoon perustuvasta politiikanteosta (evidence-based policy making), jonka mukaisesti päätöksenteon 

tulisi perustua tieteellisesti todennettuun tietoon (ks. esim. Harrinvirta 2010). 

Tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on selvittää, mitä tutkimuksessa tiedetään 

kansallisesta aineettomasta pääomasta eli mikä on kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksen nykytila. 

Toinen tavoite on selvittää, millainen on kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssi 

Suomessa ministeriöiden näkökulmasta. 

Tutkielman päätehtävänä on vastata kysymyksiin: 

Mikä on kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksen nykytila? 

Millainen on kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssi Suomessa? 

Tutkielman alakysymyksiä ovat: 

Mitä kansallisella aineettomalla pääomalla tarkoitetaan teorioiden valossa? 

Miten kansallinen aineeton pääoma ja sen merkitys ymmärretään ministeriöissä? 

Millaista kansallista aineetonta pääomaa koskevaa tietoa ministeriöillä on käytettävänä? 

Millainen kansallista aineetonta pääomaa koskeva tieto olisi ministeriöille hyödyllistä? 

Informaatiotutkimuksessa käytetään termiä relevantti viitatessa tiedonhaun tarkoitukseen löytää relevanttia 

tietoa sitä tarvitsevalle. Relevanssin käsitteestä ei ole yksimielisyyttä, mutta se on rinnastettu 

yhteenkuuluvuuteen, vastaavuuteen, aiheenmukaisuuteen, osuvuuteen, hyödyllisyyteen ja 

käyttökelpoisuuteen (Harter 1986). Relevanssin määrittelyssä on ollut tunnistettavissa kaksi pääsuuntaa: 

aiherelevanssi ja käyttäjärelevanssi. Aiherelevanssissa ollaan oltu yksinkertaistaen kiinnostuneita siitä, 

kuinka aiheenmukainen löydetty tieto on, ja käyttäjärelevanssissa ollaan oltu kiinnostuneita käyttäjän 

arvioista tiedon käyttökelpoisuudesta. (ks. esim. Xu & Chen 2006.) Tässä tutkielmassa kansallisen 

aineettoman pääoman mittausmallien relevanttiutta pyritään selvittämään sekä aiheenmukaisuuden että 

käyttökelpoisuuden näkökulmasta (kuvio 1). Aiheenmukaisuutta eli kansallisen aineettoman pääoman 

tunnistamisen merkitystä tarkastellaan tietoyhteiskunnan ja talouden rakenteen muutoksen näkökulmasta 

sekä kartoittamalla virkamiesten näkemyksiä. Käyttökelpoisuutta kartoitetaan ensisijaisesti virkamiesten 
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näkökulmasta. Relevanssin käsitteeseen ei syvennytä tarkemmin vaan se tarjoaa jäsennyksen tavalle, jolla 

kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanttiutta tässä tutkimuksessa arvioidaan. 

 

Tutkielman tulosten uskotaan tuovan lisää ymmärrystä kansallisen aineettoman pääoman tutkimukseen 

erityisesti kansallisen aineettoman pääoman mittausproblematiikan ja sen hyödynnettävyyden 

näkökulmasta. 

 3.2  Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Tutkimusta tehdessä tutkijan on otettava kantaa tutkimuksen tieteenfilosofisiin kysymyksiin, jotka koskevat 

ihmistä, maailmaa, tiedonhankintaa jne. Tutkijan on pyrittävä perustelemaan tutkimuksensa filosofiset 

perusoletukset, jotka ohjaavat tutkimuksellisia ratkaisuja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 117.) 

Todellisuus aukeaa tutkijalle eri tavoin riippuen siitä, millä tavoin ja millä välineillä ilmiötä tutkitaan (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 12). 

Tiedon intresseillä voidaan eritellä tiedonhankinnan lähtökohtia ja perusteita. Habermas (1976, 130) erottaa 

kolme tiedonintressiä: tekninen, praktinen ja emansipatorinen.  Teknisen tiedonintressin lähtökohtana on 

tuottaa potentiaalista tietoa ennustamiseen ja kontrolloimiseen, joka periaatteessa mahdollistaa 

inhimillisen toiminnan rationaalisen suunnittelemisen ja ohjaamisen. Teknisellä tiedonintressillä on näin 

välinearvoa. Tekninen tiedon intressi ei ole kuitenkaan tutkijan motiivi eikä yhteiskunnallisesti asetettu 

tutkimuksen tavoite, vaan pikemminkin objektiivinen rationaalisuusperusta tieteelliselle käytännölle. 

(Niiniluoto 1980, 70–71.) Teknisen tiedonintressin perusteisesti tosiseikat tavoitetaan deduktiivisella 

päättelyllä eli johtamalla yleistyksestä yksittäistä tapausta koskeva johtopäätös (Habermas 1976, 132). 

Praktisen tiedonintressin periaatteen mukaisesti tosiseikat tavoitetaan merkityksen ymmärtämisen kautta. 

Kuvio 1 Tutkielman näkökulma 
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Tutkija pyrkii muodostamaan tulkinnan yhdistämällä oman esiymmärryksensä tutkittavaan 

merkitysmaailmaan muodostamalla kommunikaatioyhteyden näiden kahden merkitysmaailman välille. 

Tutkijan ja tutkittavan kohteen yhteisymmärrys saavutetaan tutkijan itseymmärryksen kautta. (Habermas 

1976, 132.) Emansipatorinen tiedonintressi liittyy ideologiakritiikin kautta tapahtuvaan väärästä tiedosta 

vapautumiseen. Tämän näkemyksen mukaan esimerkiksi kriittisen yhteiskuntatieteen tehtävänä on 

yhteiskunnallisten säännönmukaisuuksien rikkominen eikä niiden löytäminen. (Niiniluoto 1980, 71–72.) 

Tämän tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta edustaa praktista tiedonintressiä, sillä tarkoituksena on 

muodostaa ymmärrystä siitä, miten kansallinen aineeton pääoma ja sen merkitys ymmärretään 

ministeriöissä ja millaista informaatiota ministeriöillä on käytettävänään kansallisen aineettoman pääoman 

tilasta. Lisäksi ollaan kiinnostuneita myös siitä, miten kansallisen aineettoman pääoman tutkimusta tulisi 

kehittää vastaamaan enemmän oletettujen tutkimuksen hyödyntäjien tarpeita. Praktisen tiedon intressinsä 

johdosta tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 9,25) mukaan laadullisen tutkimuksen kirjallisuudesta löytyy useita eri tapoja 

eritellä, luokitella ja tyypitellä laadullisen tutkimuksen kokonaisuutta ja he kuvaavatkin laadullista 

tutkimusta sateenvarjoterminä, jonka alla on useita toisistaan myös paljon poikkeavia laadullisia tutkimuksia. 

Tämä tutkielma edustaa hermeneuttista laadullisen ihmistutkimuksen perinnettä, sillä tavoitteena on 

ymmärtää ja kuvailla inhimillistä merkityksenantotodellisuutta eli sitä millaisia merkityssisältöjä 

ministeriöiden virkamiehillä on kansallisesta aineettomasta pääomasta ja sen mittaamisen 

mahdollisuuksista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 31). Merkityssisältöjä tutkimalla pyritään löytämään toisaalta 

myös uusia näkökulmia kansallisen aineettoman pääoman tutkimukseen ja sen hyödynnettävyyteen ja näin 

ollen tutkielma on myös kartoittava (ks. esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 134). Hermeneutiikka on 

ymmärtämisen ja tulkinnan teoria, jossa yritetään etsiä tulkinnalle mahdollisia sääntöjä, joita noudattaen 

voidaan puhua vääristä tai oikeammista tulkinnoista. Hermeneuttisella ymmärtämisellä tarkoitetaan 

ilmiöiden merkityksen oivaltamista. Ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä ja sen perustana on 

esiymmärrys eli se mitä kohteesta ymmärretään ennestään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35.) 

 3.3  Tutkimuksen menetelmät 

Tutkielman empiirinen aineisto kerätään haastattelemalla valittujen ministeriöiden virkamiehiä. Analyysissä 

keskitytään pieneen määrään tapauksia ja niitä pyritään tarkastelemaan mahdollisimman perusteellisesti. 

Pyrkimyksenä on tuottaa ymmärrystä kansallisesta aineettomasta pääomasta, sen merkityksestä ja 

mittaamismahdollisuuksista ministeriöiden virkamiesten ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Laadullisen 

tutkimuksen aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole määrä vaan laatu. Tutkimuksessa on siten kyse 

harkinnanvaraisesta näytteestä erotukseksi tilastollisista otantamenetelmistä. (Eskola & Suoranta 2000, 18.) 
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Tutkimuksen harkinnanvarainen näyte koostuu kahdeksasta ministeriön päällikkö- ja johtotason edustajasta, 

joiden työhön kansallisen aineettoman pääoman tematiikka liittyy tai jotka ovat tekemisissä 

virkamiesvalmistelua tukevan tutkimustiedon kanssa (esim. ministeriöiden suunnittelu- ja tutkimusyksiköt). 

Haastateltavat ovat ministeriöiden virkamiehiä tai asiantuntijoita. Tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin 

virkamiehiä ja asiantuntijoita seuraavista ministeriöistä: Valtiovarainministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja 

kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtioneuvoston kanslia 

(taulukko 1). Kyseiset ministeriöt valittiin, koska niiden edustamien hallinnonalojen oletettiin erityisesti 

liittyvän kansallisen aineettoman pääoman viitekehykseen. 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja 

erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Tässä tutkimuksessa 

empiirinen aineisto kerätään haastatteluilla, koska halutaan lisätä ymmärrystä virkamiesten ja 

asiantuntijoiden käsityksistä kansallisesta aineettomasta pääomasta ja kansallisen aineettoman pääoman 

mittaamiseen liittyvistä asioista. Haastattelun etuna voidaan pitää sen joustavuutta, sillä haastattelijalla on 

tarvittaessa mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja 

käydä keskustelua haastateltavan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). 

Tutkimushaastatteluita voidaan tehdä usealla eri menetelmällä. Haastattelumenetelmät eroavat toisistaan 

lähinnä niiden strukturoinnin suhteen eli riippuen siitä, kuinka tarkasti kysymykset on muotoiltu ja missä 

määrin haastattelija jäsentää tilannetta. Hirsjärvi & Hurme (2004, 43–48) toteavat, että 

haastattelunimikkeiden valikoima on laaja ja osin sekava. He jakavat tutkimushaastattelut karkeasti kolmeen 

lajiin: lomakehaastattelu, strukturoimaton haastattelu ja teemahaastattelu. 

Lomakehaastattelu on haastattelumuoto, jossa haastattelu etenee lomakkeessa esitettyjen kysymysten ja 

Taulukko 1 Tutkimuksen kohteena olevat ministeriöt 
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väitteiden mukaisesti.  Vaikka strukturoitu haastattelu on usein helppo ja nopea toteuttaa, saattaa 

haastattelulomakkeen ja kysymysten muotoilu aiheuttaa vaikeuksia. Miten luoda lomake, jonka kysymyksillä 

on sama merkitys kaikille? Useimmiten valitut käsitteet ja vaihtoehdot heijastavat enemmän tutkijan kuin 

haastateltavien maailmaa. Strukturoimaton haastattelu muistuttaa paljon keskustelua, jossa haastattelija 

rakentaa seuraavan kysymyksen edellisen vastauksen perusteella. Näin ollen aiheen määrittely on väljää ja 

siirtyminen aiheesta toiseen tapahtuu haastateltavan ehdoilla. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 44–46.) Tiittulan ja 

Ruusuvuoren (2005, 12) mukaan täysin strukturoimatonta haastattelua ei ole olemassakaan. Jos näin olisi, 

haastattelija jättäisi haastateltavan harhailemaan ilman suuntaa antamatta vihjettä siitä, mikä tutkijaa 

kiinnostaa. Tässä tutkielmassa käytetään teemahaastattelua, joka on puolistrukturoitu haastattelu. 

Teemahaastattelu ei edellytä tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta, vaan kaikkia yksilön 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelussa 

tärkeintä on, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten kaikille 

samojen teemojen varassa. Teemahaastattelussa ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset ovat keskeisiä. Merkitykset nähdään syntyvän vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 

47–48.) 

Valitsin haastattelumenetelmäkseni teemahaastattelun seuraavin perusteluin. Lomakehaastattelu ei olisi 

soveltunut tutkielmani empiirisen aineiston keräämiseen, koska valmiiksi laaditut kysymykset ja väitteet 

olisivat saattaneet jättää jotain sellaista pois, jota ei osattu edes etsiä. Strukturoimaton haastattelu taas olisi 

ollut tutkielman kannalta resursseja tuhlaava, sillä tutkijalla oli esiymmärrys siitä, millaista tietoa haluttiin 

löytää. Teemahaastattelu oli soveltuva menetelmä kerätä empiiristä aineistoa ilmiöstä, josta on 

kirjallisuudessa tehty vain oletuksia. 

Haastattelussa kieli on keskeisessä asemassa, sillä sen avulla ihminen voi ylittää oman fyysisen maailmansa 

rajat ja toisaalta toteuttaa itseään eri alueilla intellektuaalisena, rationaalisena ja sosiaalisena olentona. 

Teemahaastattelussa ihminen nähdään aktiivisena subjektina, joka on kieltä käyttäessään monella tavoin 

aloitteellinen ja kantaa ottava. Kielen ulkoisten säännönmukaisuuksien tutkiminen ei kuitenkaan riitä, vaan 

samalla on selviteltävä niitä ehtoja ja rajoja, joiden varassa ihmisen toiminta sosiaalisissa yhteisöissä 

muotoutuu ja saa merkityksensä. Tutkija on siis kiinnostunut miten haastateltavalla jonkin objektin tai 

asiaintilan merkitykset rakentuvat. Haastattelutilanteeseen liittyy myös yhteisrakentaminen, jossa 

molemmat osapuolet osallistuvat uusien ja yhteisten merkitysten luomiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että haastateltavan antama vastaus heijastaa aina myös haastattelijan läsnäoloa ja tapaa kysyä asioita 

samoin kuin edeltäviä kysymyksiä ja vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 48–49.) Hermeneuttista 

paradigmaa edustava tutkija hyväksyy sen, että hänen persoonallisuutensa ja tunteensa vaikuttavat 

tutkimukseen (Gummesson 1991). 
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 4  KANSALLINEN AINEETON PÄÄOMA 

 4.1  Aineettoman pääoman määrittely 

Yksi suurimmista ihmismielen haasteista on ymmärtää ja päästä käsiksi asioihin, joiden tiedetään olevan 

olemassa, mutta joita ei voi nähdä. Kautta historian ihmiset ovat keksineet edustuksellisia järjestelmiä, joilla 

ihmismieli pystyy ymmärtämään sellaista, mitä ei voi käsin kosketella. Esimerkiksi aika on asia, joka on 

todellista, mutta sitä voidaan tehokkaammin hallita kun sitä havainnollistetaan kellolla tai esimerkiksi 

kalenterilla. (De Soto 2001, 8.) Aineettoman pääoman tutkimus pyrkii juuri tähän; sen avulla yritetään luoda 

edustuksellisia järjestelmiä ilmiöstä, joka tiedetään olevan olemassa ja jolla on arvoa tuottava potentiaali, 

mutta ei varsinaisesti fyysistä olomuotoa. Aineettoman pääoman omaksuminen taloudellisena hyödykkeenä 

tai arvoa tuottavana asiana on haastavaa, koska ihmisillä on taipumus rinnastaa se mitä ei tiedetä sellaiseen 

mitä tiedetään. Tullakseen hyväksytyksi sellaisenaan, aineettomilla hyödykkeillä tulisi olla samankaltaisia 

ominaisuuksia kuin fyysisillä hyödykkeillä. (Boisot 1999, 2.) 

Aineeton pääoma ei ole vakiintunut termi kuvaamaan ilmiötä (Choong 2008). Aineetonta pääomaa 

käytetään synonyyminä aineettomalle varallisuudelle ja tietoresursseille (Stewart 1997). Kansainvälisissä 

tutkimuspiireissä käytetään esimerkiksi termejä intellectual capital, knowledge capital, intangible capital, 

intellectual assets ja knowledge assets. Suomessa ilmiöstä on käytetty pääosin termejä aineeton pääoma ja 

tietopääoma (ks. esim. Ståhle & Grönroos 1999; Lönnqvist ym. 2005). Kaikille termeille on yhteistä se, että 

aineellisten resurssien ohella organisaatioilla tai yhteisöillä on olemassa aineettomia resursseja, jotka 

liittyvät tietoon ja joiden avulla on mahdollista luoda arvoa. Aineeton pääoma nähdään yleisesti 

positiivisena ja tavoiteltavana asiana (Mouritsen 2006, 823). 

Martín-de-Castro ym. (2011, 649) tunnistavat aineettoman pääoman tutkimuksessa kaksi vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa, noin 1990 luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen asti, pääosin 

ammatinharjoittajat ja konsultit kehittivät malleja aineettoman pääoman mittaamiseen. Toisessa vaiheessa, 

2000 luvun alusta lähtien, aihe on herättänyt kasvavasti myös tiedeyhteisön mielenkiinnon. Aineettoman 

pääoman tutkimuksen huomio on siirtynyt aineettomien resurssien tunnistamisesta ja arvonmäärittelystä 

kohti aineetonta pääomaa strategisena resurssina ja sen potentiaalia arvioivana tutkimusalana. Mourtisenin 

(2006) mukaan aineettoman pääoman tutkimuksessa on tunnistettavissa kaksi suuntausta. Toinen (IC1-

ostensive) suuntauksista ja huomattavasti yleisempi on keskittynyt aineettoman pääoman ja sen 

osatekijöiden tunnistamiseen ja mittaamiseen. Tutkimussuuntauksessa aineettoman pääoman 

arvonmuodostuslogiikka pyritään todentamaan tilastollisin analyysein. Toinen (IC2-performative) suuntaus 
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tarkastelee aineetonta pääomaa konfiguraationa tai yhdistelmänä organisaation tietämyksen hallintaa ja 

aineetonta pääomaa, ja aineettoman pääoman tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan suhteessa 

organisaation tavoitteisiin. Suuntaus pyrkii ymmärtämään aineettomaan pääomaan ja suorituskykyyn 

vaikuttavia toimintoja ja prosesseja ja aineetonta pääomaa kuvataan narratiiveilla, laadullisella 

informaatiolla ja kuvauksilla. Martín-de-Castron ym. tunnistamat aineettoman pääoman tutkimuksen 

vaiheet sekä Mouritsenin (2006) tunnistamat suuntaukset (IC1-ostensive ja IC2-performative) kuvaavat 

samaa asiaa. Aineetonta pääomaa on pyritty lähestymään toisaalta laskentatoimen näkökulmasta 

staattisena ilmiönä ja toisaalta strategisen johtamisen näkökulmasta enemmän dynaamisena ilmiönä. 

Mouritsenin huomio aineettoman pääoman tutkimuksesta eli tutkimussuuntausten eriytymisestä lienee 

osuvampi, sillä vaikka tutkimuksessa huomio on paljon kiinnittynyt aineettoman pääoman arvoon 

strategisena resurssina, tarkastellaan aineetonta pääomaa edelleen myös laskentatoimen näkökulmasta. 

Aineeton pääoma on organisaation tietämystä ja kollektiivista kykyä muuntaa tietämystä toiminnaksi 

hyödyntämällä organisatorista oppimista (Reinhardt ym. 2001; Roos ym. 1998). Lönnqvist ym. (2005, 12) 

mukaan aineeton pääoma käsittää kaiken sellaisen, mikä ei ole organisaation fyysistä tai taloudellista 

omaisuutta. Youndt ym. (2004, 337) määrittävät aineettoman pääoman kokonaisuudeksi tietoa, jonka 

ymmärretään sijaitsevan eri tasoilla sekä organisaatiossa että organisaation ulkopuolella. Kun tietoa 

hyödynnetään kilpailuedun saavuttamiseksi, sen voidaan katsoa olevan aineetonta pääomaa. Vaikka 

aineettoman pääoman voidaan todeta olevan ihmisistä riippuvaista, se nähdään sijaitsevan monella eri 

tasolla: yksilöissä, organisaatiossa ja verkostoissa.  Aineeton pääoma ei ole kuitenkaan ainoastaan ihmisiin 

sitoutunutta tietoja ja taitoja vaan myös tietoa, joka on varastoitunut organisaation tietokantoihin, 

prosesseihin, dokumentteihin, järjestelmiin ja suhteisiin. (Youndt ym. 2004, 337.) Aineetonta pääomaa on 

tarkasteltu mikrotasolla (organisaatiot), mesotasolla (alueet) ja makrotasolla (esim. kansallisvaltiot) (ks. esim. 

Lönnqvist ym. 2005, 47). 

Aineeton pääoma on käsite, jolla pyritään mallintamaan organisaatioiden tai yhteisöjen tietoon perustuvia 

usein vain välillisesti havaittavia resursseja, jotka vuorovaikutuksessa keskenään voivat tuottaa 

organisaatiolle lisäarvoa. Andriessenin (2006, 105–106) mukaan suurin osa aineettoman pääoman 

määritelmistä perustuu joko metaforaan ”tieto resurssina” tai ”tieto pääomana”. Tieto on käsitteenä 

abstrakti eikä sillä ole tarkoitetta reaalimaailmassa, mutta metaforat auttavat aineettoman pääoman 

tunnistamisessa, käsitteellistämisessä ja tarvittaviin toimiin ryhtymisessä. Andriessenin mukaan 

aineettoman pääoman metaforiset tulkinnat ”tieto resurssina” ja ”tieto pääomana” saattavat kuitenkin olla 

harhaanjohtavia, mikäli niitä tulkitaan kirjaimellisesti. Boisotin (1998, 6) mukaan abstrakteja malleja, joita 

tietoresursseihin liittyvät käsitteellistykset ovat, voidaan ajatella kognitiivisina yksinkertaistuksina, jotka 

helpottavat toimintaa ja säästävät vaativilta ja perusteellisilta ajatusprosesseilta. Abstraktien mallien 

kehittäminen auttaa lisäämään ymmärrystä monimutkaisista asioista pelkistämällä ne hallittaviksi osiksi 
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siitäkin huolimatta, että niille ei ole yksiselitteistä vastinetta fyysisessä todellisuudessa. 

 4.2  Tiedon lajit ja olomuodot 

Tiedon käsitteellistäminen ja määrittely ovat olleet kautta historian filosofien ja tutkijoiden pyrkimyksenä. 

Niiniluoto (1997, 8) on tehnyt filosofisen käsiteanalyysin informaatiosta, tiedosta ja yhteiskunnasta, ja 

toteaa että eri tieteenalat käyttävät erilaisia tietoon liittyviä termejä omien intressiensä mukaisesti. Tiedon 

ja informaation käsitteiden kohtalona on hänen mukaansa saada uusia merkitysvivahteita ja -ulottuvuuksia 

todellisuuden muuttuessa. 

Tiedon käsitteellistäminen ei ole yksiselitteistä myöskään aineettoman pääoman tutkimuksessa. Vlismas ja 

Venieris (2011, 76) ovat kritisoineet, että aineettoman pääoman tutkimuksessa ei ole esitetty täsmällisiä 

ontologisia ehdotuksia eli ehdotuksia ilmiön perimmäisestä olemuksesta. Ontologiset puutteet ovat olleet 

heidän mukaansa esteenä aineettoman pääoman teorioiden epistemologisille määrittelyille eli miten ja 

millaista tietoa aineetonta pääomaa tutkimalla voidaan saada. Schneiderin (2007) mukaan ei ole 

kannattavaa upota tiedon määrittelyn ”filosofiseen suohon” täsmällisen tulkinnan saavuttamiseksi, vaan 

aineettoman pääoman näkökulmasta on järkevämpää hyväksyä pikemminkin epämääräinen käsitys tiedosta. 

Schneider kehottaa huomioimaan, että tiedon määrittelyn ongelma on luonteeltaan filosofinen ja riippuu 

siitä miten ymmärrämme todellisuutta, oivaltamista, kieltä ja toimintaa. Hänen mukaansa ”valistunut” 

käsitys tiedon epämääräisyydestä on riittävä, jos se auttaa organisaatioita rakentamaan ja parantamaan 

tietojohtamiseen liittyviä toimintoja. 

Tiedon täsmällisistä määrittelyhankaluuksista riippumatta tietoa on pyritty jäsentämään eri tavoin. Tietoa 

voidaan tarkastella esimerkiksi sen jalostusasteen tai olomuotojen mukaan. Tiedon jalostusasteella voidaan 

kuvata erilaisia tiedon lajeja, joiden ajatellaan muodostavan ikään kuin arvoketju tiedon sisältämän arvon 

mukaan. Kuusi (1986) luokittelee tiedon seuraavasti: data, informaatio, osaaminen ja viisaus. Data on hänen 

mukaansa aineistoa, joka on koottu tiedon lisäämiseksi. Informaatio on yksittäisiä ja erittelemättömiä 

tiedon palasia. Osaamisella hän tarkoittaa tietoa, joka auttaa tietyn ongelman ratkaisemisessa. Viisaus on 

yhdennettyä osaamista ja hän kuvaa sitä superhyödylliseksi teoriaksi. Arvoketju ajattelulla pyritään 

kuvaamaan yksinkertaistaen sitä, että esimerkiksi yksilön hallussa oleva data ei ole hyödyllistä, mikäli hän ei 

osaa tulkita sitä. Tulkinnan myötä tiedon jalostusarvo kasvaa.  

Tiedon olomuotojen tarkastelulla voidaan kiinnittää huomiota siihen, miten tieto liikkuu yksilöiden ja 

organisaatioiden välillä ja millaisia olomuotoja tiedolla kulloinkin voi olla. Yksi vakiintuneimmista tavoista 

kuvata tiedon olomuotoja on jako hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon.  Hiljaisen tiedon määritelmän esitti 

ensimmäisenä Michael Polanyi (1966), jonka mukaan ihmiset tietävät enemmän kuin pystyvät sanoin 

kertomaan. Ihmisillä on hänen mukaansa paljon tietoisuutta, jota he eivät osaa ilmaista, mutta joka näkyy 
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heidän toiminnassaan erilaisina tapoina, rutiineina, käytäntöinä ja tuntemuksina. Hiljainen tieto on 

henkilökohtaista ja sitä on vaikea kuvailla ja ilmaista sanoin. Hiljaista tietoa on hankala muotoilla sanoiksi tai 

numeroiksi ja siten sen jakaminen tai siirtäminen muille on vaikeaa. Eksplisiittinen tieto voidaan ilmaista 

sanoin tai numeroin ja sitä on mahdollista jakaa ja siirtää esimerkiksi yksilöiden välillä. (Nonaka & Konno 

1998, 42.) 

Salmela (2008) puhuu rakenteellistetusta tiedosta ja korostaa informaatiotekniikan roolia tiedon 

keräämisessä, hallinnassa, kerryttämisessä ja jakelussa.  Salmela jakaa tiedon neljään olomuotoon tiedon 

rakenteellisuuden mukaan: hiljainen tieto, puhuttu tieto, dokumentoitu tieto ja tietojärjestelmiin 

tallennettu rakenteellinen tieto. Hiljainen tieto on vähiten rakenteellinen tiedon luokka ja hän määrittelee 

sen Polanyin (1966) mukaisesti. Puhuttu tieto ilmentää hiljaisen tiedon strukturointiprosessia seuraavalle, 

puhutun kielen kieliopin säännöin rakenteellistetulle tasolle. Puhetta muodostettaessa olemassa oleva 

hiljainen tieto saa uuden ryhmittelyn ja vanhan tiedon pohjalta syntyy uutta, uudella tavalla jäsentynyttä 

tietoa. Kielen ja keskustelun avulla hiljaisen tiedon eritasoiset uskomukset ja mielikuvat saavat yhteisen 

tulkinnan organisaatiossa. Puhutun tiedon hallintamekanismeja ovat puhutun kielen syntaksi, kielitaito, 

retorinen hahmottaminen, kielellistäminen, opettaminen, keskusteleminen ja kuunteleminen. 

Dokumentoitu tieto on astetta rakenteellisempaa ja täsmällisempää tietoa kuin puhuttu tieto, mutta sen 

merkittävin ero puhuttuun tietoon nähden liittyy tiedon säilyvyyteen ja tallentamiseen. Dokumentoituun 

tietoon kuuluu myös rakenteellisuusluokalta eritasoista tietoa. Dokumentoidun tiedon hallintamekanismeja 

ovat kirjoitus- ja kirjapainotaito, kirjoittaminen, lukeminen, kirjallisuus ja kuvaamataiteet. Neljäs ja 

rakenteellistetuin tiedon olomuoto on tietojärjestelmiin ja tietokantoihin tallennettu tieto eli data. 

Tietojärjestelmiin ja tietokantoihin tallennettu tieto on määritelty yksikäsitteisellä tarkkuudella eikä tietoon 

tai sen käsittelysääntöihin sisälly monitulkintaisuutta. 

Salmela (2008) toteaa, että tiedon rakenteellisuusluokkien välinen rajanveto ei ole täysin yksiselitteinen; 

rajat ovat usein tulkinnanvaraisia ja saattavat vaihdella yksilöittäin. Jonkun henkilön puhe saattaa olla yhtä 

rakenteellista kuin jonkun toisen henkilön tuottama kirjallinen teksti ja toisaalta samassa tietokannassa 

saattaa olla sekä rakenteellistettua että jäsentymätöntä dataa. Salmelan perusviesti on kuitenkin se, että 

mitä rakenteellisempaa tieto on, sitä helpommin se on varastoitavissa, löydettävissä ja liikuteltavissa 

paikasta toiseen tai varastosta toiseen. Tiedon rakenteellistamisessa informaatiotekniikalla on merkittävä 

rooli. Ellei toisin mainita, tässä tutkielmassa tietoon viitattaessa tieto käsitetään laajasti, ymmärtäen siihen 

liittyvät moninaiset määritelmät. 
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 4.3  Tieto pääomana 

Pääoma käsitteen soveltuvuutta aineettoman pääoman tutkimuksessa voidaan tarkastella käsitteen 

merkityksen muuttumisen kautta ajan saatossa. Deanin ja Kretschmerin (2007, 576) mukaan 

markkinatalouden kasvun ja omistusoikeuksien kehittymisen myötä yleinen käsitys pääomasta muuttui 

suppeammaksi, kun teollisesta tuotannosta tuli vallitseva tuotantotapa. Maatalousyhteiskunnassa 

pääomalla oli tarkoitettu yksilön (tai yrityksen) kaikkea varallisuutta, mutta teollisessa yhteiskunnassa termi 

rajoittui vain siihen osaan varallisuutta, joka oli sidottuna taloudelliseen toimintaan. Dean ja Kretschmer 

(2007) esittävät, että pääoma termin käyttäminen ei sovellu ilmiön kuvaamiseen, mikäli sillä viitataan 

vallalla oleviin käsityksiin pääomasta yhtenä tuotannontekijöistä (työvoima, maa, pääoma); he myös 

kyseenalaistavat perinteisen jaon tuotannontekijöihin. Myös Vähämäki (2009, 102) kyseenalaistaa tiedon 

palauttamisen perinteisiin tuotannontekijöihin. Hänen mukaansa tiedolla on aina ollut itsenäinen asema 

tuotannossa, mutta ei koskaan suoraan omine ominaispiirteineen. De Soto (2001, 40–41) viittaa Simonde de 

Sismondin, Jean Babtiste Sayn, Karl Marxin ja Adam Smithin ajatuksiin pääomasta ja uskoo pääoman 

olennaisen merkityksen hävinneen. Pääoma ei ole varanto omaisuutta, vaan potentiaalia muuttaa omaisuus 

arvoa tuottavaksi. Pääoman potentiaali taas, on abstraktia, näkymätöntä ja aineetonta. Hänen mukaansa 

pääoma sekoitetaan usein rahan kanssa, joka on vain yksi pääoman ilmenemisen muoto. 

Tieto on Vähämäen (2009, 102) mukaan ollut taloustieteissä outo vieras tai kummajainen ja se on joko 

torjuttu kokonaan tai hyväksytty taloudellisen arvon muodostumiseen vain eri tavoin pääomaksi 

naamioituna. Aluksi tieto oli pääomaa, joka otti koneen muodon, sittemmin tiedosta on tullut aineetonta 

omaisuutta yritysorganisaatiossa ja lopulta inhimillistä pääomaa, tietoa jota työntekijä kantaa mukanaan. 

Pääoma termin käyttäminen on ollut tarkoituksenmukainen tapa kiinnittää yleistä huomiota tiedon 

merkitykseen lisäarvon tuottamisessa, johtuen pääomaan liittyvistä ennakkokäsityksistä (Dean & 

Kretschmer 2007). 

Tiedon erityisyys pääomana havainnollistuu, kun sen ominaisuuksia verrataan perinteisiin käsityksiin 

pääomasta. Perinteisen käsityksen mukaan pääoma on jotakin käsin kosketeltavaa ja staattista. Pääoma 

kuluu myös käytössä, joka tekee siitä niukan resurssin. Pääomalla on omistaja, ja omistussuhde on selkeästi 

osoitettavissa ja se voidaan siirtää. Pääoma on mitattavissa oleva varanto, jonka arvo voidaan ilmoittaa 

rahamääräisesti. Perinteiset käsitykset pääomasta liittyvät siis konkreettisuuteen, staattisuuteen, 

niukkuuteen, omistussuhteisiin ja rahamääräiseen arvottamiseen (Dean & Kretschmer 2007.)   

Yksi ilmeisimmistä eroista aineellisen ja aineettoman pääoman välillä on luonnollisesti niiden konkreettisuus. 

Aineeton pääoma eli laajasti käsittäen tieto, on perimmäiseltä luonteeltaan abstraktia eikä sitä voida käsin 
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koskettaa. Rajanveto aineellisen ja aineettoman pääoman välillä ei aina kuitenkaan ole yksiselitteinen ja 

usein keskustelua herättää esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietokantojen sisältyminen aineettomaan 

pääomaan ja siinä tarkemmin rakennepääomaan. (Lönnqvist ym. 2005, 19.) 

Aineettoman pääoman dynaamisuus ilmenee siinä, että aineetonta pääomaa täytyy hyödyntää, jotta sen 

avulla voidaan luoda arvoa. Olemassa oleva aineeton pääoma ja aineettomaan pääomaan tehtävät 

investoinnit eivät sinällään vielä kerro kattavasti organisaation menestymisestä, vaan aineettoman pääoman 

merkitys riippuu käytettävissä olevista resursseista ja organisaation kyvystä hyödyntää niitä 

tarkoituksenmukaisesti. (Schneider 2007, 630.) Aineettoman pääoman muuttuvaan ja dynaamiseen 

luonteeseen kuuluu myös se, että aineeton pääoma ei käyttäydy lineaarisesti. Aineettomaan pääomaan 

tehtävien investointien tuotto-odotusten aikajänne on pitkä ja usein hankalasti ennustettavissa (Väisänen 

ym. 2007). Investointien välitön vaikutus tuottavuuteen on yleensä negatiivinen, mutta pienenee 

voimakkaasti kahden vuoden sisällä (Lönnqvist 2007). Toisaalta voidaan pohtia myös sitä, missä määrin 

organisaation aineellinen pääoma tai investoinnit aineelliseen pääomaan ennustavat tulevaa menestymistä. 

Perinteiselle taloustieteelle pääoman niukkuus on ollut arvonmuodostuksessa olennaista, sillä se antaa 

tuotteille arvon ja arvostetun aseman. Tieto pääomana ei kuitenkaan ole niukkaa, ellei sitä pyritä 

keinotekoisesti sellaiseksi tekemään. Tietoa voidaan jalostaa, siirtää ja välittää organisaatioissa ja 

organisaatioiden välillä, eikä se kulu näiden toimintojen seurauksena. Tietoa voidaan myös monistaa melko 

vaivattomasti ja se on skaalautuvaa eli sitä voidaan hyödyntää useassa paikassa samanaikaisesti. (Lönnqvist 

ym. 2005, 20.) Tieto ei ole siis niukka resurssi, mutta perinteistä niukkuudelle perustuvaa 

arvonmuodostuksen logiikkaa on pyritty soveltamaan myös tietoon rajoittamalla sen kopioimista ja 

levittämistä erilaisin juridisin sopimuksin kuten patenteilla, lisensseillä ja tekijänoikeuksilla. Keinotekoisesti 

luotu niukkuus saattaa vaikuttaa tiedon arvonmuodostukseen ja oppimistalouksien toimintaan. (Vähämäki 

2009,105–106.) 

Perinteinen käsitys pääomasta on myös se, että pääoman omistajuus on selkeästi osoitettavissa ja että 

omistajuus on myös erotettavissa pääomasta. Teollisen ajan käsitykseen pääomasta liittyy vahvasti 

olettamus omistusoikeudesta ja sen hyödyntämisestä lisäarvon tuottamisessa. De Soton (2001, 63) mukaan 

ainoa tapa saada varat tuottamaan lisäarvoa on asianmukaisesti ymmärretty ja suunniteltu 

omistusjärjestelmä, joka omistusoikeuksien kautta rekisteröi pääoman taloudelliset ominaisuudet ja 

ankkuroi ne tiettyyn paikkaan ja omistajaan. Suurimman osan aineettomasta pääomasta omistaa yksilö tai 

yksilöt, jotka aineetonta pääomaa käyttävät. Aineettoman pääoman omistajuus on organisaation 

näkökulmasta hankalaa, sillä suuri osa aineettomasta pääoma sijaitsee yksilöissä tai yksilöiden välisissä 

suhteissa, jolloin esimerkiksi inhimillinen pääoma on yksilöiden omaa ja sosiaalinen pääoma on yhteisesti 

omistettavissa. Näitä ei kuitenkaan voida lukea virallisen omistusjärjestelmän piiriin eikä niitä voida siirtää 

omistussuhteita vaihtamalla. Aineettoman pääoman osatekijöistä pääosin vain rakennepääomaan kuuluvia 
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tekijöitä voidaan lukea virallisen omistusjärjestelmän piiriin, jolloin tiedon hyödyntämistä pyritään 

rajoittajaan immateriaalioikeuksilla (esimerkiksi patentit ja lisenssit). Vähämäen (2009, 101) mukaan tiedon 

erityisluonnetta talouden resurssina ei ymmärretä, mikäli tieto pyritään normalisoimaan tavaratalouden 

logiikan mukaiseksi vaihdettavaksi ja omistettavaksi informaatioksi. Tiedon normalisointi saattaa tuhota 

tiedon erityisluonteen arvoa tuottavana ja kilpailuetua tuovana resurssina. 

Perinteiseen käsitykseen pääomasta kuuluu myös, että pääomalle voidaan määrittää taloudellinen arvo.      

Aineettoman pääoman taloudellisen arvon määrittäminen on kuitenkin hankalaa, koska se ei käyttäydy 

ennustettavasti. Aineetonta pääomaa pidetään tärkeänä kilpailuetuna, mutta sen taloudellinen arvo riippuu 

pitkälti siitä miten sitä osataan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti. Se millainen aineeton pääoma tuottaa 

arvoa yhdessä organisaatiossa, ei välttämättä tuota arvoa toisessa organisaatiossa. (Martín-de-Castro ym. 

2011, 652.) Aineettoman pääoman taloudellinen arvo on siis kontekstisidonnaista ja sen vuoksi 

tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota pikemminkin aineettoman pääoman tarkoituksenmukaisuuteen.   

Pääoma –käsitteen soveltuminen aineettoman pääoman viitekehykseen voi olla harhaanjohtavaa, mikäli 

pääomalla viitataan sen teollisessa yhteiskunnassa saamaan merkitykseen eli tuotannontekijänä työn ja 

maan ohella. Jos pääomaa verrataan Simonde de Sismondin, Jean Babtiste Sayn, Karl Marxin ja Adam 

Smithin ajatuksiin pääomasta, jossa pääoma ei ole varanto omaisuutta, vaan potentiaalia muuttaa omaisuus 

arvoa tuottavaksi, käsite soveltuu hyvin koskettamaan myös aineetonta pääomaa. 

 4.4  Aineettoman pääoman osatekijät 

Aineetonta pääomaa on pyritty luokittelemaan eri osatekijöihin, jotta voidaan paremmin ymmärtää 

millaisia elementtejä se pitää sisällään. Tutkimuksessa ei ole saavutettu yksimielisyyttä osatekijöiden 

luokittelusta, mutta luokittelu kolmeen osatekijään, inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja 

rakennepääomaan näyttää vakiintuneen. (Martín-de-Castro ym. 2011, 651–653; Puusa & Reijonen 2011, 12.) 

Youndt ym. (2004, 336) mukaan aineettoman pääoman tutkimuksessa on jopa liiaksi keskitytty 

osatekijöiden luokitteluun ja niiden mahdollisimman tarkkaan määrittelyyn. Tämä on johtanut siihen, että 

osatekijöitä on alettu kohdella erillisinä ja yksiulotteisina ilmiöinä. Luokittelut ovat heidän mukaansa 

johtaneet todellisuuden yksinkertaistamiseen ja samalla on unohdettu osatekijöiden yhteisvaikutuksesta 

muodostuva kokonaisuus eli varsinainen aineeton pääoma. Myös Alcaniz ym. (2011) kiinnittävät samaan 

asiaan huomiota ja toteavat tutkijoiden tyytyneen pitkälti vain määrittelemään aineettoman pääoman eri 

osatekijöitä sen sijaan että pyrkisivät tunnistamaan miten eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Edvinsson ja 

Malone (1997, 146) hahmottavat aineettoman pääoman osatekijöiden yhteisvaikutusta kuvion 2 mukaisesti, 

jonka mukaan organisaation aineettoman pääoman arvo muodostuu kaikkien osatekijöiden yhdistyessä. 

Näin ollen ei siis riitä, että organisaatiolla on eri osatekijöiden osoittamaa aineetonta pääomaa, vaan niiden 
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täytyy täydentää toisiaan, jolloin niiden yhteisvaikutus on arvoa tuottavaa. Lönnqvist ym. (2005, 31) 

toteavat, että aineettoman pääoman eri osatekijät eivät ole samanlaisia kaikissa organisaatioissa, sillä 

organisaation strategia ja visio määrittää millaista aineetonta pääomaa arvon luomiseen tarvitaan. 

 

 4.4.1  Inhimillinen pääoma 

Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan tietoa, jota yksilöillä on. Inhimillisellä pääomalla viitataan yksilöiden 

eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon ja heidän kykyynsä ja halukkuuteensa tuottaa tietoa, joka on 

organisaatiolle arvokasta. Inhimillinen pääoma käsittää osaamisen, arvot, asenteet ja taipumukset (Martín-

de-Castro ym. 2011, 653). 

Inhimillinen pääoma voidaan jakaa edelleen kolmeen osatekijään: muodollisen koulutuksen kautta saatuun 

osaamiseen, kokemukseen perustuvaan osaamiseen ja asiantuntemukseen ja työtehtävää, työtä tai 

organisaatiota koskeviin asenteisiin ja motivaatioon (Martín-de-Castro ym. 2011, 656). Rosenlender ja 

Fincham (2004, 11) tulkitsevat inhimillisen pääoman ensisijaiseksi ja tärkeimmäksi aineettoman pääoman 

osatekijäksi, koska se tuottaa rakennepääomaa ja suhdepääomaa. Rakennepääoman ja suhdepääoman he 

määrittävät toissijaiseksi aineettomaksi pääomaksi. 

Koska inhimillinen pääoma on yksilöiden omistamaa, se tekee siitä organisaation näkökulmasta vaikeasti 

johdettavan. Inhimillistä pääomaa voidaan omistamisen sijasta ajatella pikemminkin vuokrattavana 

pääomana. Vuokraaminenkaan ei kuitenkaan takaa sitä, että inhimillinen pääoma on organisaation 

täysimääräisesti hyödynnettävissä. Yksilön motivoituneisuus hyödyntää inhimillistä pääomaansa 

organisaation hyväksi määrittää lopulta inhimillisen pääoman lopullisen arvon (esim. Roos ym. 2006). 

Kuvio 2 Aineettoman pääoman osatekijät (Edvinsson & Malone 1997, 146) 



 

23 

 4.4.2  Suhdepääoma 

Suhdepääomalla tarkoitetaan organisaation suhteita eri sidosryhmiin, jotka ovat arvokkaita ja jotka halutaan 

säilyttää (Martín-de-Castro ym. 2011, 653). Suhdepääomaa ovat esimerkiksi verkostot, kumppanuudet, 

asiakassuhteet ja muut sidosryhmäsuhteet.  Suhdepääoman avulla organisaatio voi omaksua, hyödyntää ja 

etsiä uutta tietoa ympäristöstään edistääkseen ja ylläpitääkseen kilpailullista asemaansa. Suhdepääoma 

kertoo myös sidosryhmien asenteista ja arvostuksista organisaatiota kohtaan (Brooking 1996). 

Suhdepääomaksi voidaan lukea esimerkiksi organisaation maine ja brändi, jotka ilmentävät pitkälti sitä, 

miten organisaatio on onnistunut tavoitteissaan. Maine kokoaa yhteen sidosryhmien kokonaisnäkemyksen 

organisaatiosta, minkä se on luonut pitkälti inhimillisen pääoman ja rakennepääoman avulla. Maine on 

herkkä sekä organisaation sisäisille muutoksille että myös organisaatiosta suoraan riippumattomille 

muutoksille. Brändillä tarkoitetaan laajasti kaikkea tavaramerkkiin liittyvää positiivista mainetta, jolla on 

organisaatiolle  markkinoinnillista  arvoa.  (Lönnqvist  et  al.  2005,  39–40.)  Roos  ym.  (2006,13)  näkevät,  että  

maine ja brändi kuuluvat rakennepääoman alaisuuteen. 

Roos ym. (2006, 14) mukaan organisaatio voi hallita osittain suhdepääomaansa riippuen siitä, onko suhde 

muodollinen (esimerkiksi sopimukseen perustuva) vai epämuodollinen ja kuinka riippuvainen 

yhteistyökumppani tai sidosryhmä on organisaatiosta. Suhdepääoma voi olla myös yksittäisten 

organisaation jäsenten luomia suhteita ja niiden ylläpitämistä, jolloin niiden arvo tai pikemminkin 

hyödynnettävyys organisaatiolle saattaa muuttua henkilön poistuessa organisaatiosta. Suhdepääoman 

voidaan näin nähdä olevan osittain yksilöiden hallussa ja osittain organisaation hallussa. (Virtainlahti 2011, 

35). Suhdepääoma määrittyy siis pitkälti sidosryhmien arvostuksista ja haluista olla vuorovaikutuksessa 

organisaation kanssa. Suhdepääomaa ei pääsääntöisesti voida luoda taloudellisin investoinnein. 

 4.4.3  Rakennepääoma 

Rakennepääoman voidaan ajatella olevan ikään kuin organisaation luuranko ja liima, sillä se sisältää työkalut 

ja arkkitehtuurin tiedon tuottamiseksi, siirtämiseksi, jakamiseksi ja säilömiseksi (Cabrita & Bontis 2008).  

Rakennepääoma voidaan edelleen jakaa kahteen osatekijään: teknologiseen pääomaan ja 

organisaatiopääomaan. Teknologinen pääoma viittaa tietämyksen yhdistelmiin, jotka liittyvät suoraan 

organisaation toimintojen ja aktiviteettien kehittämiseen (T&K toiminta) tai organisaation teknologiseen 

infrastruktuuriin (ICT) tai immateriaalioikeuksiin (patentit, tuotemerkit, lisenssit jne.) (Martín-de-Castro ym. 

2011, 656.) Teknologinen pääoma kuvaa organisaation teknologisia edellytyksiä tiedon luomiseen, 

jakamiseen, siirtämiseen ja organisaation omia immateriaalioikeuksia sekä organisaation ulkopuolisen 

aineettoman omaisuuden käyttöön oikeuttavia sopimuksia. 

Organisaatiopääoma on yhdistelmä eksplisiittistä ja hiljaista, virallista ja epävirallista tietoa, joka auttaa 
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jäsentämään ja kehittämään organisaation toimintoja tehokkaammiksi. Organisaatiopääomaa ovat 

esimerkiksi organisaatiokulttuuri (hiljaista ja epävirallista tietoa), organisaatiorakenne (eksplisiittistä ja 

virallista tietoa) ja organisaation oppiminen (hiljaisia ja eksplisiittisiä, virallisia ja epävirallisia tiedon 

luomisen prosesseja). (Martín-de-Castro ym. 2011, 656.) Lönnqvist ym. (2005, 41–47) katsovat 

rakennepääoman sisältävän organisaation arvot ja kulttuurin, työilmapiirin, prosessit ja järjestelmät, 

dokumentoidun tiedon ja immateriaalioikeudet, mutta eivät jaottele sitä teknologiseen ja 

organisaatiopääomaan. Rakennepääoma sijaitsee organisaatiossa tai sen jäsenten välisissä suhteissa ja sen 

on vain osittain suojattavissa immateriaalioikeuksin. 

 4.4.4  Sosiaalinen pääoma 

Sosiaalisen pääoman sisällyttäminen aineettoman pääoman luokitteluun erillisenä osatekijänä ei ole kovin 

yleistä. Usein suhdepääomalla tai markkinapääomalla viitataan samankaltaisiin asioihin kuin sosiaalinen 

pääoma ja esimerkiksi Bontisin (2004, 23) mukaan markkinapääoma on kattavampi kuin sosiaalinen pääoma. 

Von Mutius (2005, 152, 162) pitää tärkeänä sitä, että aineetonta pääomaa ja sosiaalista pääomaa ei 

tarkastella toisistaan erillisenä. Hänen mukaansa luottamus on keskeinen pääoman muoto tietotaloudessa. 

Sosiaalisen pääoman käsitettä määriteltäessä viitataan yleisimmin Bourdieun, Burtin, Colemanin, Portesin, 

Putnamin ja Woolcockin, joskin osittain eriäviin, käsityksiin sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalisella pääomalla 

viitataan yleisimmin sosiaalisen rakenteen tiettyihin ulottuvuuksiin, kuten sosiaalisiin verkostoihin, 

normeihin ja luottamukseen, jotka edistävät verkoston jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja siten 

tehostavat yksilöiden tai organisaatioiden toimintaa. (Ruuskanen 2001, 33–34; ks. myös Bourdieu 1986; 

Burt 1992; Coleman 1988; Portes ym. 1993; Putnam ym, 1993; Woolcock 1998.) Adler ja Kwon määrittelevät 

sosiaalisen pääoman yksilöiden ja ryhmien hyväntahtoisuutena, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön 

jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Sosiaalinen pääoma on resurssi, jonka saatavuus yksilölle tai yhteisölle 

riippuu hänen sijainnistaan sosiaalisessa verkostossa. Nahaphiet ja Ghoshal (1998) käsittävät sosiaalisen 

pääoman ryhmissä ja verkostoissa olevaksi tiedoksi, joka toimii aineetonta pääomaa välittävänä tekijänä. 

Sosiaalisen pääoman käsitteeseen on kohdistettu kritiikkiä muun muassa siksi, että sitä on vaikea kuvata 

panos-tuotos-mallin kautta. Lisäksi kritiikkiä on saanut käsitteessä esiintyvät eritasoiset käsitteet, kuten 

verkostot, normit ja luottamus. (Ruuskanen 2001, 34.) Ruuskanen (2001, 45–49) tarkastelee sosiaalista 

pääomaa jakamalla sen lähteisiin, tuotoksiin ja mekanismeihin. Sosiaalisen pääoman lähteitä ovat yksilöt, 

organisaatio ja yhteiskunta. Sosiaalisen pääoman tuotoksina hän näkee sekä kulutushyödyt että 

pääomahyödyt. Kulutushyödyt ovat välittömiä hyötyjä, jotka ilmenevät ihmisten välisen vuorovaikutuksen 

miellyttävyytenä. Pääomahyödyt tehostavat suorituskykyä ja taloudellista tehokkuutta, ne helpottavat 

yhteistoimintaa, toimintojen koordinointia, ympäristön havainnointia ja kollektiivista ratkaisemista ja 
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lisäävät sosiaalista tukea. Organisaatioissa pääomahyödyt voivat ilmetä esimerkiksi transaktiokustannusten 

alentumisena, osapuolten sitoutumisena yhteisiin tavoitteisiin, hyvien käytäntöjen leviämisenä ja hiljaisen 

tiedon eksplikoitumisena. 

Sosiaalisen pääoman mekanismeja eli sosiaalisen pääoman ydintekijöitä ovat Ruuskasen (2001, 45) mukaan 

luottamus ja kommunikaatio, jotka mahdollistavat sosiaalisen pääoman hyötyjen realisoitumisen.  

Luottamuksen oletetaan vähentävän sosiaalisiin suhteisiin liittyvää satunnaisuutta ja monimutkaisuutta 

helpottamalla toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä (Luhmann 1988, Ruuskasen 2001, 45 

mukaan.) Sosiaalinen pääoma ei ole yhden henkilön tai yhteisön omistettavissa tai yksinoikeudella 

hallinnoitavissa, vaan sillä on yhteisomistajuus. Sosiaalinen pääoma sijaitsee ihmisten välisissä suhteissa ja 

niiden joukossa. Sosiaalista pääomaa ei voida myöskään siirtää, vaan se on sidoksissa yksilöiden ja ryhmien 

suhteisiin. (Burt 1992, 9.) Tässä tutkielmassa sosiaalinen pääoma nähdään Ruuskasen nimeämien 

ydintekijöiden mukaan luottamuksena ja kommunikaationa. 

 4.5  Kansallisen aineettoman pääoman määrittely 

Määritelmät kansalliselle aineettomalle pääomalle ovat melko samankaltaista, vaikkakaan yhteistä käsitystä 

kansallisen aineettoman pääoman määrittävistä tekijöistä ei löydy (Käpylä, Kujansivu & Lönnqvist 2011). 

Kaikki määritelmät painottavat kansallisen aineettoman pääoman tulevaisuuden potentiaalia eli kansallisen 

aineettoman pääoman nähdään tuottavan hyötyjä tulevaisuudessa. Määritelmissä painotetaan sellaisia 

kansallisen aineettoman pääoman erityisiä piirteitä, jotka luovat kilpailuetua ja tekevät valtiosta 

suhteellisesti kilpailukykyisemmän kuin muut valtiot. Kansallisen aineettoman pääoman käsite nähdään 

yleisesti ottaen positiivisena, eikä aineettomaan pääomaan liitetä negatiivisia ominaisuuksia tai rasitteita 

(Käpylä 2011). 

 Bontis (2004, 14–15) määrittelee kansallisen aineettoman pääoman yksilöiden, yritysten, 

instituutioiden, yhteisöjen ja alueiden piilevinä arvoina (engl. hidden values), jotka ovat 

nykyisiä ja tulevia vaurauden luonnin lähteitä. Piilevät arvot ovat kuin juuret tulevaisuuden 

hyvinvoinnin ravitsemiseksi ja viljelemiseksi.   

 Stam ja Andriessen (2009, 490) määrittelevät kansallisen aineettoman pääoman kaikkina 

kilpailuetua tuottavina aineettomina resursseina, jotka valtiolla tai alueella on 

käytettävissään, ja jotka yhdessä voivat tuottaa hyötyjä tulevaisuudessa. 

 Linin ja Edvinssonin (2011, 3) mukaan kansallinen aineeton pääoma rakentuu tietämyksestä, 

viisaudesta, kyvykkyydestä ja asiantuntemuksesta, jotka mahdollistavat maalle kilpailuedun 

suhteessa muihin maihin ja määrittävät sen potentiaalin tulevaisuuden kasvulle. 
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 Käpylä ym. (2011) määrittävät kansallisen aineettoman pääoman valtion tietämysperustaksi, 

joka kuvaa yhteiskunnan tietämystä ja tietoon liittyviä kykyjä. 

Käpylän ym. (2011) mukaan kansallisen aineettoman pääoman käsitteellinen pohdinta on pitkälti sivuutettu 

kansallisen aineettoman pääoman mittaamista koskevissa tutkimuksissa. Heidän mielestään kansallisen 

aineettoman pääoman mittaaminen on kyseenalaista, mikäli ilmiötä ei perustellen käsitteellistetä ensin. 

Hervas-Oliverin ja Dalmau-Portan (2007, 449) mukaan kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleissa 

ei ole pyritty selvittämään miten ja mistä tekijöistä kansallinen aineeton pääoma muodostuu, vaan niissä on 

ainoastaan sovellettu yritystason mittareita kansalliselle tasolle. Tässä tutkielmassa tutkijoiden 

käsitteellistyksiä kansallisesta aineettomasta pääomasta avataan heidän luomiensa mittausmallien 

esittelyjen ohessa luvuissa 3.6.1. – 3.6.4. Käpylän (2011) mukaan kansallisen aineettoman pääoman 

tutkimuksessa aineettoman pääomaan liitetty dynaamisuus näyttäytyy myös melko yksipuolisena. Hänen 

mukaansa mittausmallit ilmentävät vain välillisesti tiedon luomiseen, jakamiseen ja säilyttämiseen liittyviä 

asioita ja hyvin teknologiakeskeisesti. Kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleissa ainoastaan 

oletetaan, että tietyt aineettoman pääoman resurssit tulevat tuottamaan arvoa. Kansallisen aineettoman 

pääoman tutkimus on keskittynyt pikemminkin luomaan mittausmalleja ilmiön tunnistamiselle kuin 

selvittämään kansallisen aineettoman pääoman johtamisen problematiikkaa. Mittausmallien kehittelyssä on 

suosittu tietoa, joka on helposti mitattavissa ja määriteltävissä. Erityisesti uuden, kaupallisesti 

hyödynnettävän tiedon luomiselle ja kehityspanoksille (esimerkiksi patentit ja TK&-menot) liittyville toimille 

annetaan mittausmalleissa painoarvoa. 

Kansallisen aineettoman pääoman yleiset määritelmät sekoittuvat helposti kilpailukyky käsitteen kanssa 

(Käpylä 2011; Hervas-Oliver & Dalmau-Porta 2007.) Käpylä (2011) epäilee, että ero kansallisen aineettoman 

pääoman ja kilpailukyvyn käsitteissä voidaan juontaa siitä, että kansallinen aineeton pääoma keskittyy 

tietoon eli aineettomiin kilpailukyvyn lähteisiin, kun taas kilpailukyky käsite sisältää myös aineelliset 

näkökulmat kilpailukyvyn lähteenä. Käpylä huomauttaa kuitenkin, että myös tämä jaottelu voi olla hankala, 

sillä tiedon voidaan nähdä liittyvän melkein mihin tahansa, jos ei ole yhteistä käsitystä siitä, mitä tiedolla 

ontologisesti ja episteemisesti tarkoitetaan. Tietoa tunnistettaessa joudutaan useimmiten mittaustasolla 

myös tyytymään tekijöihin, jotka ovat aineellisia ja konkreettisia (esim. tieteelliset artikkelien tai 

matkapuhelinten määrä) ja vain välillisesti kuvaavat tiedon luonnin ja hyödyntämisen kykyjä. Kansallisen 

aineettoman pääoman ja kilpailukyvyn ero ei Käpylän mukaan löydy ehkä kuitenkaan aineettomuudesta ja 

aineellisuudesta, vaan siitä mihin näitä ilmiöitä tunnistamalla ja kehittämällä pyritään. Kilpailukyvyn yksi 

määritelmä on nykyisten ja tulevien kansalaisten hyvinvoinnin korkea ja kasvava taso, jota tarkastellaan 

taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta kansallisvarallisuuden ja kansantulon kautta. Kilpailukyky nähdään 

välineenä hyvinvointitavoitteen saavuttamisessa (Rouvinen 2005, 32–33). Kansallisen aineettoman 

pääoman tavoite voisi Käpylän mukaan olla kilpailukykyä laajempi ja koskea hyvinvointia sekä taloudellisesta, 
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sosiaalisesta että ekologisesta näkökulmasta. Käpylän (2011) mukaan molemmat käsitteet ovat melko 

epätäsmällisiä ja toisaalta kaikenkattavia, ja osoittavat hyvin sen, että kansallinen aineeton pääoma tai 

kilpailukyky voi olla melkein mitä tahansa, joka kansallisella tasolla koetaan arvokkaaksi. 

Vaikka kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleissa ilmiön on todettu laajasti ottaen liittyvän 

kansalliseen hyvinvointiin, tutkijat ovat rajanneet hyvinvoinnin koskemaan vain taloudellista hyvinvointia 

osin sosiaalisen hyvinvoinnin kompleksisuuteen vedoten ja toisaalta todeten, että aineettomalla pääomalla 

ei nähdä olevan suoraa vaikutusta ympäristön tilaan. Kansallista aineetonta pääomaa pyritään 

tunnistamaan siis samoilla ehdoilla kuin kansallista kilpailukykyä eli suhteuttamalla sitä talouskasvuun 

bruttokansantuotteella mitattuna. (Käpylä 2011.) 

Kansallisen aineettoman pääoman viitekehyksen rajaus ei ole saanut vielä kovinkaan paljon huomiota 

tutkimuksessa. Esimerkiksi kansallisen aineettoman pääoman toimijoita eivät ole Käpylän ym. (2011) ohella 

muut tutkijat problematisoineet. Kansallista aineetonta pääomaa on tarkasteltu pelkästään julkisen ja 

yksityisen sektorin näkökulmasta. Heidän mukaansa demokraattisempaa olisi ulottaa tarkastelu koskemaan 

kaikkia yhteiskunnan sektoreita, kolmas ja neljäs sektori mukaan luettuna. Lisäksi he kiinnittävät 

tarkastelussaan huomiota siihen, että vaikka kyse on kansallisvaltion aineettomasta pääomasta, 

kansallisvaltiot linkittyvät myös globaalin aineettomaan pääomaan. 

Käsitteen täsmällisistä määrittelyhankaluuksista huolimatta aineetonta pääomaa pidetään tärkeänä 

yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Aineettomalla pääomalla nähdään olevan merkittävä rooli 

kansallisen hyvinvoinnin ja edistyksen lähteenä (Garcia-Ayuso 2003, 602; Lin & Edvinsson 2011, 347). 

 4.6  Kansallisen aineettoman pääoman mittaaminen ja mittausmallit 

Hervas-Oliver ja Dalmau-Portan (2007, 446–448) mukaan kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen 

tarkoitus on käsitteellistää kansallinen tietämysperusta, tietämysperustan dynamiikka ja aineettoman 

pääoman karttumisprosessi. Marr ja Chatzkelin (2004, 226) mukaan aineettoman pääoman mittaaminen ei 

tulisi olla ensisijainen motiivi, sillä mittaukset toimivat suorituskyvyn parantamisen apuna. Näin ollen syyt 

mittaamiselle tulee ensin olla selkeät, jotta voidaan valita oikeat mittarit ja menetelmät aineettoman 

pääoman kehittämiseen ja siihen tehtyjen investointien arvioimiseen. Malhotran (2003) mukaan 

mittaamisella pyritään tunnistamaan miten kansallinen aineeton pääoma vastaa kansallisesti asetettuihin 

tavoitteisiin. Malhotran käsitys mittaamisesta on se, että huomio kiinnitetään vain sellaiseen aineettomaan 

pääomaan, joka on tavoitteiden kannalta merkittävää. Andriessen ja Stam (2004) ovat pitkälti samaa mieltä 

ja heidän mukaansa aineetonta pääomaa tulisi arvioida suhteessa tavoitteisiin, ja että ”arvo on aina katsojan 

silmässä”. Kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen tarkoitus nähdään siis pitkälti toimena, jolla 

arvioidaan kyseessä olevan valtion tai valtioiden aineettomalle pääomalle asetettujen tavoitteiden 
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toteutumista. Ståhlen ja Bounfourin (2008, 171) mukaan kansallista aineetonta pääomaa mitattaessa tulee 

huomioida aineettoman pääoman osatekijöiden keskinäinen vuorovaikutus ja valtion sosioekonominen tilan 

vaikutus. Kaikki aineettoman pääoman osa-alueet eivät kiihdytä talouskasvua, mutta ne ovat silti tärkeitä 

tekijöitä kehittyneissä talouksissa. Toiset tekijät toimivat talouskasvun tukipilareina ja toiset ajureina. 

Tukipilarit ja ajurit ovat erilaisia riippuen talouden kehitysasteesta. Käytännössä mittaaminen kohdistuu 

asioihin, joista on saatavilla tilastoja ja indikaattoreita ylipäänsä ja jotka ovat vertailukelpoisia eri maiden 

kesken. Saatavilla oleva ja vertailukelpoinen data nähdään yhtenä merkittävänä kansallisen aineettoman 

pääoman tunnistamiseen liittyvänä haasteena (Käpylä 2011). 

Malhotran (2003, 27) mukaan kansallisen aineettoman pääoman mittaamiselle ei ole olemassa yhtä 

yleispätevää mallia. Tilanteesta riippuen voi olla järkevää soveltaa yhtä tai useampaa mallia. Toisinaan 

mallien sisältämiä indikaattoreita voidaan joutua muuttamaan tai rakentamaan koko malli alusta asti. 

Mittaamisen tarkoitus on ensisijaisesti lisätä sidosryhmien tietoisuutta siitä, kuinka haluttujen tavoitteiden 

saavuttamisessa on onnistuttu. 

Hervas-Oliver ja Dalmau-Porta (2007) ovat tunnistaneet kolme mittausmallityyppiä, joilla kansallista 

aineetonta pääomaa tai kansallista vaurauden luonnin kykyä on pyritty mittamaan. On kehitetty malleja, 

jotka mittaavat ja arvottavat kansallista kilpailukykyä1 ja jotka vain osittain sisältävät aineettoman pääoman 

osatekijöitä. Nämä kilpailukykymallit sisältävät myös aineelliseen pääomaan liittyviä tekijöitä, kuten 

teknisen infrastruktuurin. Kilpailukykyä mittaavista malleista tunnetuimmat ovat Maailman talousfoorumin 

kehittämä globaalia kilpailukykyä mittaava indeksi ja IMD:n (The International Institute for Management 

Development) kilpailukykyvertailu. Toinen mittausmallien tyyppi on varsinaiset aineettoman pääoman 

mittausmallit, jotka perustuvat aineettoman pääoman taksonomiaan. Mittausmalleja ovat muun muassa 

NICI (Bontis 2004), IC Monitor (Andriessen & Stam 2004; 2009) ja NIC40 (Lin & Edvinsson 2008; 2011) ja 

National intellectual capital performance (Käpylä ym. 2011). Kolmas mittausmallien tyyppi käsittää mallit, 

jotka keskittyvät aineettomaan pääomaan ja innovaatioiden mittaamiseen, mutta joita ei esitetä 

aineettoman pääoman taksonomian mukaisesti. Mittausmalleja ovat muun muassa World Knowledge 

Competitiveness Index (Robert Huggins Associates 2002) ja RICBS (Martins & Viedma 2004). Tässä 

tutkielmassa tarkastellaan mittausmalleja, jotka ovat ensisijaisesti kehitetty kansallisen aineettoman 

pääoman tunnistamiseen ja perustuvat aineettoman pääoman tarkasteluun eri osatekijöiden kautta. 

                                                             

1 Global Competitiveness Index (World Economic Forum - WEF) ja World Competitiveness Yearbook (Institute for 
Management Development - IMD) 
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 4.6.1  NICI™ 

Bontis (2004) on tutkinut arabivaltioiden aineetonta pääomaa kehittämällä mittariston, joka käsittää 

aineettoman pääoman osatekijät Edvinssonin ja Malonen (1997, 52) arvokaaviota soveltaen. Bontisin NICI-

malli sisältää indikaattorit inhimilliselle pääomalle, prosessipääomalle, markkinapääomalle ja 

uudistumispääomalle (taulukko 2). Mittausmallissa lasketaan indeksit jokaiselle aineettoman pääoman 

osatekijälle määriteltyjen indikaattoreiden mukaan ja näistä muodostetaan komposiitti-indeksi kuvaamaan 

kansallista aineetonta pääomaa. 

Bontis (2004, 20–24) jakaa aineettoman pääoman osatekijät neljään osaan: inhimillinen pääoma, 

prosessipääoma, markkinapääoma ja uudistumispääoma. Inhimilliseen pääomaan kuuluu yksilöiden 

tietämys, koulutus ja kyvykkyydet kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Bontis huomioi, että 

inhimillisen pääoman mittaaminen on hankalaa, mutta pitää koulutusjärjestelmän tarkastelua ensisijaisena 

inhimillisen pääoman analysoinnin kohteena. Inhimillisen pääoman jatkuva kehittyminen edellyttää hänen 

mukaansa muodollisen koulutuksen ohella elinikäistä oppimista. Prosessipääomalla Bontis tarkoittaa ei-

inhimillisiä tietämysvarastoja, joita erilaiset rakenteet ja järjestelmät välillisesti edustavat. Informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian laitteet, ohjelmat, tietokannat, laboratoriot ja organisaatiorakenteet ovat 

prosessipääomaa, jotka ylläpitävät ja ulkoistavat inhimillisen pääoman tuotoksia. Markkinapääoman Bontis 

määrittelee aineettomaksi pääomaksi, joka on sitoutunut kansainvälisiin suhteisiin ja joka edustaa valtion 

kykyä ja menestystä kilpailla globaalissa taloudessa. Valtion panostukset kansainvälisiin suhteisiin yhdessä 

laadukkaan tuote- ja palveluviennin kanssa, muodostavat hänen mukaansa merkittävän osan 

markkinapääomasta. Markkinapääoma ilmentää Bontisin mukaan valtion aineetonta pääomaa, joka on 

osattu jalostaa taloudellista arvoa tuottavaksi toiminnaksi. Uudistumispääomalla Bontis viittaa valtion 

aineettomaan varallisuuteen tulevaisuudessa. Se sisältää kyvyt ja varsinaiset investoinnit uusiutumiseen ja 

kehittymiseen kilpailuedun ylläpitämiseksi. Uudistumispääoman tärkein tekijä Bontisin mukaan on 

tutkimus- ja kehitystoiminta. Tutkimus- ja kehitystoiminta eivät hänen mukaansa ainoastaan vaikuta 

taloudelliseen menestymiseen, vaan myös väestön ”tehokkuuteen” kokonaisuutena. Uudistumispääomaan 

kuuluu tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi patentit sekä tieteelliset julkaisut, jotka indikoivat kykyä 

jalostaa aineetonta pääomaa tietämykseksi ja ideoiksi. 
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Inhimillinen pääoma Markkinapääoma Prosessipääoma Uudistumispääoma Taloudellinen pääoma
Literacy rate High-technology exports as 

percentage of GDP relative to 
the highest value

Telephone mainl ines per 
capita relative to highest 
value

Book imports as a percentage of 
GDP relative to the highest value

GDP per capita

Number of tertiary schools 
per capita relative to highest 
value

Number of patents granted by 
USPTO per capita relative to 
the highest value

Personal computers per 
capita relative to highest 
value

Periodical imports as percentage 
of GDP relative to highest value

Percentage of primary school 
teachers with required 
quali fications

Number of meetings hosted 
per capita relative to the 
highest value

Internet hosts per capita 
relative to highest value

Total R&D expenditures as 
percentage of GDP relative to 
highest value

Number of tertiary students 
per capita relative to highest 
value

Internet users per capita 
relative to highest value

Number of ministry employees in 
R&D per capita relative to highest 
value

Cumulative tertiary graduates 
per capita relative to highest 
value

Mobile phones per capita 
relative to highest value

Number of university employees 
in R&D per capita relative to 
highest value

Pecentage of male grade 1 net 
intake

Radio receivers per capita 
relative to highest value

Tertiary expenditure as a 
percentage of public education 
funding

Percentage of female grade 1 
net intake

Television sets per capita 
relative to highest value

Newspaper ci rculation per 
capita relative to highest 
value  

Taulukko 2 NICI™ indikaattorit (Bontis 2004) 

 

Bontisin (2004, 31) tulkinta mittausmallin avulla saaduista arabimaiden tuloksista on, että inhimillinen 

pääoma on kansallisen aineettoman pääoman lähde ja edellytys muiden aineettoman pääoman 

osatekijöiden kehittymiselle. Yksilöt koontavat osaamisensa kansallisiin rakenteisiin ja prosesseihin eli 

prosessipääomaan. Prosessipääomaa voidaan uusintaa investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen. 

Uudistumispääoman avulla voidaan kehittää myös inhimillistä pääomaa edelleen. Prosessipääomaan 

sitoutunut kansallinen tietämysperusta voidaan tuotteistaa (markkinapääoma) sekä kansallisilla että 

kansainvälisillä markkinoilla jolloin kansallisen aineettoman pääoman voidaan nähdä tuottavan taloudellista 

hyvinvointia. Inhimillisen pääoman jatkuvasti kehittyessä valtion kyky luoda taloudellista arvoa 

aineettomista resursseistaan johtaa korkeampaan taloudelliseen hyvinvointiin. (kuvio 3.) Bontis pitää 

tärkeänä myös muiden kuin taloudellisen näkökulman huomioimista aineettoman pääoman kehittämisessä, 

mutta rajaa kuitenkin muut hyvinvointiin liittyvät näkökulmat pois niiden kompleksisuuden vuoksi. Bontis 

(2004, 18, 34) ei ole kuitenkaan täysin tyytyväinen mittausmalliin, sillä mittaristoon valitut indikaattorit 

eivät hänen mukaansa tavoita kansallisen aineettoman pääoman olemusta. Hänen mukaansa määrällisten 

indikaattoreiden lisäksi kansallisen aineettoman pääoman kuvaamiseen tarvitaan laadullisia indikaattoreita. 

Myös saatavilla oleva tilastoaineisto arabimaista rajoitti mittariston soveltamista 
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 4.6.2  IC Monitor 

Andriessenin ja Stamin (2004) IC Monitor-malli on kehitetty mittaamaan kansallista aineetonta pääomaa 

Euroopan unionin maissa. Malli perustuu Bontisin (2004) määritelmään aineettomasta pääomasta, mutta 

osatekijät on jaettu kolmeen: inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja suhdepääomaan. Inhimillisen 

pääoman ja rakennepääoman Andriessen ja Stam määrittelevät kuten Bontis (2004, 24, 21–22), mutta 

prosessipääoman sijaan käyttävät termiä rakennepääoma. 

Inhimillinen pääoma edustaa mitä tahansa yksilöiden tietämystä, koulutusta ja kyvykkyyksiä kansallisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi, jossa koulutus nähdään perustana inhimilliselle pääomalle. Rakennepääoma 

edustaa ei-inhimillisiä tietovarastoja, jotka ovat sulautuneena teknologisissa, tieto- ja 

kommunikaatiojärjestelmissä kuten laitteissa, ohjelmissa, tietokannoissa, laboratorioissa ja 

organisaatiorakenteissa. Suhdepääomalla tarkoitetaan organisaatioiden välisiä suhteita ja linkkejä siinä 

laajuudessa kuin organisaatiot pystyvät luomaan arvoa yhteistyölle ja koordinaatiolle perustuvista 

vuorovaikutussuhteista. (Andriessen & Stam 2004, 12.) 

Andriessen ja Stam (2004, 11) ovat syventäneet ymmärrystä aineettoman pääoman osatekijöistä ja 

vaikutuksista lisäämällä eri osatekijöille toisen luokittelutason. Resurssit kuvaavat jo olemassa olevaa 

aineetonta pääomaa. Investoinnit kuvaavat panostuksia, joiden toivotaan sekä lisäävän aineettoman 

pääoman resursseja että tuottavan hyötyjä aineettomasta pääomasta. Vaikutukset kuvaavat sitä, miten 

aineettoman pääoman investoinnissa ja olemassa olevan aineettoman pääoman resurssien 

Kuvio 3 Kansallisen aineettoman pääoman kehittyminen (Bontis 2004, 31)  
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hyödyntämisessä on onnistuttu.    

Tutkiessaan 15 Euroopan unionin maan aineetonta pääomaa, Andriessen ja Stam (2004, 5–6) osoittivat, että 

inhimillisen pääoman ja rakennepääoman investoinneilla on vahva korrelaatio inhimillisen pääoman ja 

rakennepääoman resursseihin eli investoinnit inhimilliseen pääomaan ja rakennepääomaan vahvistavat 

näitä aineettoman pääoman osatekijöitä. Toinen heidän tekemänsä huomio on, että inhimillinen pääoma ja 

rakennepääoma ovat toisistaan riippuvaisia ja toisiaan täydentäviä tekijöitä. Andriessen ja Stam eivät 

havainneet merkittävää riippuvuutta suhdepääoman ja muiden aineettoman pääoman osatekijöiden kesken. 

Tutkimuksen kolmas havainto liittyi aineettoman pääoman vaikutuksiin. Runsaat aineettoman pääoman 

resurssit eivät heidän mukaansa takaa korkeaa aineettoman pääoman tuottavuutta, mutta alhaisella 

määrällä aineetonta pääomaa on vähäisiä tuottavuusvaikutuksia. Näin ollen investoinnit aineettoman 

pääomaan ja olemassa olevat aineettoman pääoman resurssit ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä 

saamaan aikaan aineettoman pääoman vaikutuksia. Andriessenin ja Stamin (2004; 2009) Euroopan unionin 

maiden välinen vertailu osoitti, että Suomella on paljon aineettoman pääoman resursseja, mutta ne eivät 

välttämättä ole realisoituneet vaikutuksiksi. Suomessa on heidän mukaansa tehty investointeja, jotka ovat 

lisänneet aineettoman pääoman resursseja, mutta niitä ei ole välttämättä hyödynnetty täysimääräisesti. 

Andriessen ja Stam (2004, 30) toteavat, että aineetonta pääomaa tulee tarkastella suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin, jotta sen arvoa voidaan arvioida. IC Monitor indikaattoreilla (taulukko 3) arvioidaan Euroopan 

unionin maiden aineetonta pääomaa Lissabonin strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, joita ovat 

talouskasvu ja työllisyyden parantaminen. 
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Inhimillinen pääoma Rakennepääoma Suhdepääoma
Investoinnit Inves tment i n knowl edge Gros s domes ti c expenditure on 

R&D
Government financed bus ines s R&D

Investoinnit Expendi ture on educati on per 
s tudent

Publ ic inves tment i n R&D Foreign fundi ng of R&D

Investoinnit Expendi ture on educati on as 
percentage of GDP

Private inves tment in R&D Foreign busi ness inves tments

Investoinnit Participation in l i fel ong learni ng SME's i nnovati ng in house Bus i nes s -funded R&D in the higher 
educati on and government s ectors

Investoinnit Adult tra i ni ng ICT expendi tures Private inves ment in educati on

Investoinnit SME's us ing organi zational 
i nnova ti on

Investoinnit Non-technologica l innovation

Resurssit Youth educati ona l atta inment (20-
24)

Brodaband penetration Innovative SME's co-operating wi th 
others

Resurssit Populati on wi th tertiary educati on Sci enti fi c publ icati ons Col laboration wi th publ ic res earch 
orga ni zations  by  i nnova ti ng  fi rms

Resurssit Occupations and ski l l s in the 
i nformati on economy

Patent appl icati ons Internati ona l col laboration i n 
science

Resurssit PISA s cores Patents i n environment-related 
technologies

Foreign col laboration on 
innovation

Resurssit Drop outs

Vaikutukset Empl oyment rate GDP per capi ta Number of foreign s tudents

Vaikutukset Empl oyment rate of older workers Labour productivi ty Number of internati onal 
res earchers

Vaikutukset Empl oyment rate of women Patents wi th forei gn co-i nves tors

 
Taulukko 3 IC Monitor indikaattorit (Andriessen & Stam 2004) 



 

34 

 4.6.3  NIC40 

Linin ja Edvinssonin (2008; 2011) kehittämä NIC40 on tässä tutkielmassa esitetyistä malleista laajimmin 

sovellettu, sillä sen avulla on arvioitu 40 valtion aineetonta pääomaa. NIC40 perustuu Bontisin (2004) 

kaltaisesti aineettoman pääoman jaotteluun Edvinssonin ja Malonen (1997) mukaan. Kansallisen 

aineettoman pääoman osatekijät ovat inhimillinen pääoma, markkinapääoma, prosessipääoma ja 

uudistumispääoma. Inhimillinen pääoma on määritelty Bontisin mukaisesti, mutta muut aineettoman 

pääoman osatekijät (markkinapääoma, prosessipääoma ja uudistumispääoma) on määritelty hieman 

eriävästi.  

Inhimillinen pääoma on heidän mukaansa yksilöiden kykyjä toteuttaa kansallisia tavoitteita ja koulutus 

nähdään inhimillisen pääoman perustana. Markkinapääomalla tarkoitetaan mikrotason samankaltaisia 

verkostoitumisen ja sosiaalisen pääoman muotoja kuin makrotasolla, mutta jotka edustavat valtion kykyjä ja 

menestystä tarjota kiinnostavia ja kilpailukykyisiä kannustimia kansainvälisille asiakkaille ja samalla jakaa 

tietämystä muun maailman kanssa. Prosessipääoma muodostuu kansallisista ei-inhimillisistä tietämyksen 

lähteistä, jotka ovat sulautettuna valtion infrastruktuuriin ja jotka edesauttavat tiedon luomista, jakamista ja 

saavutettavuutta. Uudistumispääoma määritellään valtion kyvyksi innovoida ja luoda aineetonta vaurautta, 

joka ylläpitää valtion kilpailuetua (Lin & Edvinsson 2008, 529–530). 

Mittausmalli (taulukko 4) sisältää kahdenlaista indikaattoriaineistoa: absoluuttisia arvoja, kuten ”patents per 

capita” ja suhteellisia arvoja kuten ”image of a country”. Absoluuttiset arvot on kerätty OECD:n 

tietokannoista ja IMD:n World Competitiveness Yearbook -julkaisusta. Jälkimmäiset perustuvat 

asiantuntijoiden käsityksiin ja ne on ilmoitettu asteikolla 1–10. Aineettoman pääoman eri osatekijöiden 

indikaattoreista muodostetaan indeksit, josta laskemalla keskiarvo saadaan valtion sijoitus vertailussa. (Lin 

& Edvinsson 2008, 531) 

Linin ja Edvinssonin (2008, 540) mukaan pohjoismaiden korkeaa aineettoman pääoman tilaa selittää 

yhteiskuntajärjestelmät, jotka tarjoavat maksuttoman tai tuetun korkeakoulutuksen. Julkisin varoin 

kustannettu koulutusjärjestelmä tuottaa korkeasti koulutettua väestöä, joka voi edelleen sijoittaa 

osaamistaan yhteiskunnan tarpeisiin ja aineettoman pääoman kehittämiseen. Pohjoismaat ovat 

etulyöntiasemassa suhteessa moneen muuhun maahan, sillä korkea inhimillisen pääoman taso ja sitä 

tukevat yhteiskuntajärjestelmät ja infrastruktuuri ovat vieneet aikaa ja resursseja kehittyä. 
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Inhimillinen pääoma Markkinapääoma Prosessipääoma Uudistumispääoma Taloudellinen pääoma

Ski l led  labor Corporate tax Business competi tion 
envi ronment

Busines s R&D s pending GDP (PPP) per capi ta 

Employee tra ining Cros s-border venture Government efficiency Basic research

Li teracy  rating Culture opennes s Intel lectua l property 
right protection

R&D spending/GDP

Higher education 
enrol lment

Global i zation Capi ta l  a va i labi l i ty R&D researchers

Pupi l -teacher ratio Transparency Computers in use per 
ca pi ta

Coopera tion between 
univers i ties and enterprises

Internet s ubscribers Image of a country Convenience of 
establ i s hing  new fi rms

Scienti fi c  articles

Publ ic expenditure on 
education

Exports and imports of 
services

Mobi le phone 
subs cribers

Patents per capi ta (USPTO + 
EPO)

 
Taulukko 4 NIC40 indikaattorit (Lin & Edvinsson 2008) 

 4.6.4  National intellectual capital performance 

Käpylän ym. (2011) mukaan kansallisen aineettoman pääoman todellista arvoa ei pystytä tarkastelemaan 

ikään kuin staattisena varantona, vaan kansallinen aineettoman pääoman arvo ilmenee, kun sitä 

hyödynnetään kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kansallinen aineeton pääoma voidaan heidän 

mukaansa nähdä keinona päämäärään, mutta samalla on tärkeää tunnistaa, että kansallinen aineeton 

pääoma on konstruktiivinen prosessi, joka on riippuvainen kansallisesta kontekstistaan. Kansallisen 

aineettoman pääoman kehittymisen he ymmärtävät pikemminkin iteratiivisena kuin yksisuuntaisena 

prosessina, jossa kansallinen aineeton pääoma muodostuu sekä investoinneista että olemassa olevan 

aineettoman pääoman hyödyntämisestä. Kansallinen aineeton pääoma nähdään siis jatkuvasti muuttuvana; 

dynaamisena ja kontekstisidonnaisena. 

Käpylä ym. (2011) ehdottavat kansallisen aineettoman pääomaan tunnistamista systeemisen prosessimallin 

kautta, jossa kansallista aineetonta pääomaa tarkastellaan kansallisena aineettoman pääoman 

suorituskykynä (national intellectual capital performance). Mallissa (kuvio 4) jäsennetään kansallisen 

aineettoman pääoman suorituskykyä aineettomaan pääomaan tehtyjen investointien, olemassa olevan 

aineettoman pääoman ja aineettoman pääoman vaikutusten kautta. Mittausmalli on tasapainotettu 

kansallisen aineettoman pääoman suorituskyvyn mittaristo, jossa mittaamisen lähtökohtana on kansallinen 

visio ja strategia. Mittausmalli on pikemminkin havainnollistava ja esimerkinomainen kuin yksittäisten 

indikaattoreiden osalta lukkoon lyöty, ja indikaattorit on valittu pitkälti olemassa olevien teorioiden ja 

tutkijoiden oman tulkinnan mukaisesti. Käpylä ym. mukaan kansallisen aineettoman pääoman arviointi on 

aina arvolähtöistä ja näin kansallista aineetonta pääomaa tulisi arvioida kansallisista tavoitteista lähtien.   
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Käpylä ym. (2011) jakavat kansallisen aineettoman pääoman neljään osatekijään: inhimillinen pääoma, 

sosiaalinen pääoma, rakennepääoma ja suhdepääoma. Inhimillisellä pääomalla he tarkoittavat yksilöiden 

osaamista, kykyjä, viisautta, etiikkaa, asenteita ja arvoja. Koulutuksen nähdään muodostavan perustan 

inhimilliselle pääomalle. Viisauden ja etiikan näkökulmalla he haluavat kiinnittää huomiota siihen, että 

pelkkä osaaminen ja kyvykkyys eivät riitä, jos ei ole viisautta käyttää sitä oikein. Käpylä ym. huomauttavat 

kuitenkin, että näiden asioiden mittaaminen on erityisen hankalaa. Sosiaalisella pääomalla Käpylä ym. 

tarkoittavat tietämystä ja osaamista, jota voidaan saavuttaa suhteiden ja verkostojen avulla. Sosiaalinen 

pääoma nähdään merkittävänä yhteiskunnallisena tekijänä, sillä se helpottaa tiedon jakamista, levittämistä 

ja yhdistämistä. Rakennepääomalla tarkoitetaan aineetonta pääomaa, joka on sulautuneena kansallisissa 

organisatorisissa ja teknologisissa rakenteissa (esim. ICT -infrastruktuuri, hallinnolliset ja poliittiset 

instituutiot ja innovaatiojärjestelmä). Suhdepääomalla he tarkoittavat valtion kansainvälisiä suhteita ja 

yhteistyötä. Suhdepääoma ilmentää myös valtion kytkeytymistä globaaliin aineettomaan pääomaan 

kuvaamalla esimerkiksi valtion kykyä hyödyntää ja oppia muiden valtioiden aineettomasta pääomasta. 

Käpylä ym. näkevät, että uudistumispääomaa ei tarvitse määritellä erikseen kuten Bontis (2004) ja Lin ja 

Edvinsson (2011) tekevät, vaan uudistumispääoma on sisäänrakennettuna inhimillisessä pääomassa, 

sosiaalisessa pääomassa, rakenne- ja suhdepääomassa. 

Käpylän ym. (2011) mittausmallin tasapainotus ilmenee kansallisen suorituskyvyn tarkasteluna kestävän 

kehityksen näkökulmasta. Heidän mukaansa kansallinen aineeton pääoma on konstruktiivinen prosessi, 

jossa kansallisella suorituskyvyllä (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kehitys) on ikään kuin 

takaisinkytkentä kansalliseen aineettomaan pääomaan ja kansallinen suorituskyky näin ollen vaikuttaa 

Kuvio 4 Kansallisen aineettoman pääoman suorituskyky (Käpylä ym. 2011) 
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tulevaisuuden mahdollisuuksiin investoida ja hyödyntää olemassa olevaa aineetonta pääomaa. Käpylän ym. 

tasapainotettu suorituskyvyn tarkastelu on myös toisaalta kannanotto siihen, että kansallista hyvinvointia 

voidaan tarkastella myös muista kuin taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Käpylä ym. laajentavat 

kansallisen aineettoman pääoman vaikutusten arviointia kolmeen näkökulmaan, josta menestymistä 

tarkastellaan. Näkökulmat ovat taloudellinen näkökulma, sosiaalinen näkökulma ja ympäristönäkökulma. 

Näkökulman voidaan tulkita nojaavan kestävän kehityksen periaatteisiin, jossa menestyminen nyt ei saa 

vähentää tulevien sukupolvien mahdollisuutta tavoitella menestymistä (YK 1987). 

Käpylä ym. (2011) kiinnittävät huomiota siihen, että mittausmalleissa tulisi laajentaa kansallisen 

aineettoman pääoman tarkastelu koskemaan koko yhteiskuntaa. Heidän mukaansa aiemmat mittausmallit 

keskittyvät pitkälti aineettoman pääoman tarkasteluun yksityisen ja julkisen sektorin näkökulmasta. He 

huomauttavat myös, että kansallista aineetonta pääomaa ei tulisi tarkastella ainoastaan kansallisvaltion 

rajojen sisäpuolella vaan myös suhteessa globaaliin aineettomaan pääomaan. Käpylä ym. ehdottavat 

kansallisen aineettoman pääoman tarkastelua eri sektoreiden yhteisvaikutuksen kautta. Yhteiskunnan 

sektoreiksi he määrittävät yksityisen sektorin (yritykset), julkisen sektorin, kolmannen sektorin (esim. 

kansalaisjärjestöt) ja neljännen sektorin (perheet, sukulaiset, ystävät).   



 

38 

Investoinnit Inhimillinen 
pääoma

Rakennepääoma Suhdepääoma Sosiaalinen 
pääoma

Total expendi ture on 
R&D 

Secondary s chool 
enrol l ment

Internet us ers Exports of goods Soci a l  res pons ibi l i ty

Bus ines s expenditure 
on R&D 

Higher education 
achievement

Computers per 
capita

Exports of 
commerci a l  s ervi ces

Entrepreneurs hi p

Total R&D personnel 
nationwide per capita 

Ski l l ed labor Scienti fi c  articles Image abroad Ethi ca l  pra cti ces

Total publ i c 
expendi ture on 
education 

Fl exi l i bi l i ty  a nd  
adaptabi l i ty

Patent producti vi ty Relocati on threats of 
R&D  fa ci l i ti es  

Soci a l cohes ion

Pupil -teacher ratio, 
primary educati on 

Va l ue sys tem Knowledge transfer

Pupi l -teacher ratio, 
s econdary educati on 

Trans parency

Justice

Sosiaalinen kehitys Taloudellinen kehitys Ekologinen kehitys
Empl oyment rate GDP (PPP) per capita Ecol ogica l footpri nt 

Hea l thy  l i fe  
expectancy 

Overa l l  productivity 
(PPP) 

Bi oca pa ci ty  

Qual ity of l i fe Producti vi ty i n 
s ervices (PPP) 

Tota l  ma teri al  
Requirement 

Gini coeffi ci ent Househol ds ’ 
adjus ted dis pos able 

Kansallinen suorituskyky/ tavoitteet

 
Taulukko 5 National intellectual capital performance indikaattorit (Käpylä ym. 2011) 

Useat kansallisen aineettoman pääoman mittausmallit tarkastelevat valtioiden aineetonta pääomaa ns. 

staattisesta näkökulmasta, jossa aineetonta pääomaa tarkastellaan ikään kuin varantona omaisuutta tai 

siihen tehtyinä investointeina (Käpylä 2011; Malhotra 2003). Käpylän ym. (2011) mukaan tämä saattaa 

johtaa rajoittuneeseen näkökulmaan aineettoman pääoman arvosta, sillä se ei huomioi aineettoman 

pääoman prosessuaalista, dynaamista luonnetta. Käpylän ym. pyrkivät mittausmallillaan kiinnittämään 

huomiota siihen, että kansallisen aineettoman pääoman arvo on kontekstisidonnaista ja aineettoman 

pääoman arvo riippuu kansallisista tavoitteista. Mittausmalli on Andriessenin ja Stamin (2004) mallin ohella 

pyrkimys luoda kansallisen aineettoman pääoman mittausmalli strategista johtamista varten. 

Käpylä (2011) on problematisoinut kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksen diskurssia sekä 

mittausmalleja, ja hän on tehnyt kriittisiä huomioita oletuksista, joita kansalliseen aineettoman pääomaan 

kohdistetaan. Hänen mukaansa kansallisen aineettoman pääoman määrittelyt ovat liian geneerisiä ja niiden 

perusteella kansallisen aineettoman pääoman voidaan kärjistäen nähdä olevan melkein mitä tahansa, joka 
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koetaan arvokkaaksi. Hän huomioi myös, että kansallisen aineettoman pääoman mittausmallit sisältävät 

paljon oletuksia, joiden mukaan tietyt aineettoman pääoman resurssit tuottavat arvoa. Mallit eivät 

kuitenkaan pysty selittämään miten kansallinen aineeton pääoma muuttuu arvoksi, jota tavoitellaan. 

Käpylän (2011) kriittisen kannanoton perusviesti on se, että kansallinen aineeton pääoma ei ole mitään 

ennalta määriteltyä, yleistettävissä olevaa ja muuttumatonta. Hän on kehittänyt kansallisen aineettoman 

pääoman suorituskyvyn mallin ohelle heuristisen työkalun, joka voi toimia strategisen kehittämisen 

työkaluna kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen problematiikassa (kuvio 5). Heuristinen työkalu 

voi hänen mukaansa antaa paremmat lähtökohdat rakentaa maakohtainen viitekehys kansallisen 

aineettoman pääoman mittaamiselle ja tunnistamiselle. 

Kuvio 5 Kansallisen aineettoman pääoman heuristinen analysointi (Käpylä 2011) 
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 4.7  Yhteenveto 

Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan tietoon liittyviä resursseja, joilla on arvoa tuottava potentiaali. 

Aineettomuus viittaa siihen, että resurssit eivät ole konkreettisia ja käsinkosketeltavia vaan useimmiten 

ainoastaan välillisesti havainnoitavissa. Aineettoman pääoman tarkastelua pyritään helpottamaan 

kategorisoimalla se osatekijöihin, joiden yhteisvaikutuksesta aineettoman pääoman nähdään muodostuvan. 

Aineettoman pääoman kategorisointi ei ole vakiintunut, mutta yleisimmin on käytetty jaottelua kolmeen: 

inhimillinen pääoma, suhdepääoma ja rakennepääoma. Inhimillinen pääoma käsittää yksilöiden osaamisen, 

suhdepääoma vuorovaikutussuhteet sidosrymiin ja rakennepääoma prosessi- ja tietorakenteet. Sosiaalisen 

pääoman osatekijä viitekehyksessä kiinnittää huomiota muiden osatekijöiden yhteisvaikutuksen tärkeyteen 

kuvaten mallin dynaamista ulottuvuutta. Sosiaalinen pääoma aineettoman pääoman osatekijänä ei ole 

kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan riippuu käsitettä määrittelevän tutkijan tulkinnasta. Sosiaalisen pääoman 

voidaan ajatella olevan ikään kuin aineettoman pääoman osatekijöiden voiteluainetta. Ilman ihmisten 

välistä kommunikaatioita ja siihen olennaisesti liittyvää luottamusta tietoa ei jaeta tehokkaasti. Näin 

sosiaalisen pääoman voidaan nähdä olevan kaikkia osatekijöitä läpileikkaava ominaisuus, joka jalostaa 

aineetonta pääomaa kokonaisuutena. Sosiaalinen pääoma erityisenä osatekijänä kiinnittää huomiota siihen, 

että tietoa ei voida luoda, jalostaa ja välittää sosiaalisten suhteiden tyhjiössä. (kuvio 6.) 

 

Kuvio 6 Kansallisen aineettoman pääoman viitekehys tutkijan näkemyksen mukaisesti (Käpylää ym. 2011 mukaillen) 

 

Aineeton pääoma poikkeaa olemukseltaan melko paljon perinteisiin käsityksiin pääomasta. Aineeton 

pääoma ei kulu käytössä vaan päinvastoin lisääntyy ja se on usein käytettävissä useassa paikassa samaan 

aikaan. Aineettoman pääoman dynaamisuus kuvaa sitä, että mikäli aineettoman pääoman osatekijöiden 

vuorovaikutus on toimivaa ja tarkoituksenmukaista, aineeton pääoma on kaikkea muuta kuin niukka resurssi. 

Aineettoman pääoman omistajuus poikkeaa myös perinteisiin käsityksiin pääomasta ja sitä voidaan ehkä 
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kutsua aineettoman pääoman dilemmaksi. Miten luoda arvoa tietoon perustuvista resursseista, jotka 

viralliseen omistusjärjestelmään (immateriaalioikeudet) siirrettynä saattavat menettää aineettoman 

pääoman ehkä merkittävimmän ominaisuuden eli kumulatiivisuuden.  Aineettoman pääoman johtamisen 

yksi suurimmista haasteista lieneekin juuri se, että ollakseen tuottavaa, aineettoman pääoman 

dynaamisuutta pitäisi edistää jakamalla, siirtämällä ja levittämällä tietoa, mutta samalla se saattaa merkitä 

sitä, että aineetonta pääomaa siirtyy myös kilpailijoiden hyödynnettäväksi. 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkimusta on viety eteenpäin sekä käsitteellisten pohdintojen kautta, 

että analysoimalla aineettoman pääoman tilaa ja vaikutusta eri maissa tilastollisin menetelmin. Kovin 

yhteneväistä määritelmää kansalliselle aineettomalle pääomalle ei kuitenkaan vielä tutkijoiden kesken ole, 

mutta sillä viitataan kansallisvaltion tietoon liittyviin resursseihin, joilla on arvoa tuottava potentiaali. 

Tutkimukset ovat tuottaneet melko kattavan määrän mittausmalleja kansallisen aineettoman pääoman 

mittausta varten. 

Kansallisen aineettoman pääoman nähdään, kuten mikrotason aineettoman pääoman, muodostuvan 

aineettoman pääoman osatekijöistä. Kaikille määritelmille yhteinen osatekijä on inhimillinen pääoma. 

Tutkijasta riippuen muut osatekijät ovat prosessipääoma (process capital), markkinapääoma (market capital), 

uudistumispääoma (renewal capital), rakennepääoma (structural capital), suhdepääoma (relational capital) 

ja sosiaalinen pääoma (social capital). Määritelmät kansalliselle aineettomalle pääomalle ja sen osatekijöille 

ovat houkuttelevia, paljon lupaavia ja ehkä jopa ideaalisia.  Mittausmallien haasteena on kuitenkin 

operationalisoida aineettoman pääoman tekijöitä, joita voidaan objektiivisesti havaita vain välillisesti. 

Mittausmalleilla on osoitettu, että aineettomalla pääomalla on vaikutusta kansalliseen menestymiseen 

(talouskasvu), mutta ne eivät juurikaan pysty selittämään miten ja millaisin ehdoin aineetonta pääomaa 

hyödynnetään ja uusinnetaan muutoin kuin investoimalla aineettomaan pääomaan. 

Monet mittausmalleista olettavat myös, että valtioilla on samanlaisia tavoitteita aineettoman pääoman ja 

menestymisen suhteen. Menestymistä ei määritellä tarkemmin vaan puhutaan kansojen vauraudesta; toiset 

(Bontis, 2004; Lin & Edvinsson 2008) painottavat taloudellista vaurautta ja toiset (Käpylä ym. 2011) sekä 

inhimillistä että taloudellista vaurautta. Taloudellista vaurautta mitataan bruttokansantuotteen (BKT) 

muutoksilla koska sitä on pidetty pitkään yhteiskunnan kehityksen ja hyvinvoinnin mittarina. BKT ei ole 

kuitenkaan ongelmaton kansallisen hyvinvoinnin mittaamisessa (ks. esim. OECD 2011). Myös Suomessa 

BKT:n ongelmallisuus on huomattu ja pääministeri Kiviniemen hallitus käynnisti kesällä 2010 valmistelun 

indikaattorityöstä, jonka tarkoituksena on tuoda laajempi hyvinvoinnin näkökulma julkiseen keskusteluun ja 

päätöksentekoon. Talouden lisäksi halutaan kuvata inhimillistä hyvinvointia ja ympäristön tilaa. 

(Valtioneuvoston kanslia, 2011b.) Hoffrén ym. mukaan (2010, 107) Suomen kaltaisen jälkiteollisen maan 

hyvinvointiin liittyvät haasteet eivät liity niinkään taloudelliseen vaurauteen, vaan ne ovat pitkälti sosiaalisia 

ja subjektiivisia. Esimerkiksi työuupumus, eriarvoisuus ja syrjäytyminen kuvaavat paremmin suomalaisen 
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hyvinvoinnin haasteista, mutta ovat ilmiöinä hankalampia mitattavia kuin materiaaliset tekijät. 

Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallit tuottavat vertailevaa tietoa eri kansallisvaltioiden 

aineettoman pääoman tasoista. Mittaukset ovat ns. benchmarking -tutkimuksia tai vertailuanalyysejä, joissa 

valtioiden välisiä aineettoman pääoman tasoja verrataan toisiinsa. Vertailuanalyysien perusviesti on se, että 

mitä enemmän valtiolla on aineetonta pääomaa, sitä paremmat lähtökohdat sillä on kestävään 

talouskasvuun. Menestyminen, tai oikeastaan hyvä sijoitus mittausmallien avulla tuotetussa vertailussa, 

edellyttää usein aineettomaan pääomaan tehtäviä investointeja, sillä mittausmalleihin on hankala löytää 

kansainvälisesti vertailukelpoisia indikaattoreita, jotka kuvaisivat kansallisen aineettoman pääoman 

prosessuaalista luonnetta ja aineettoman pääoman eri osatekijöiden yhteisvaikutusta. Sutton ja Pfeffer 

(2006, 6-7) kyseenalaistavat benchmarking -vertailujen hyödyn.  Mikäli vertailut eivät tuo esiin logiikkaa, 

joka on parhaiten suoriutuvien toiminnan takana, saatetaan näiden toimintaa kopioida kyseenalaistamatta. 

Toinen huomioon otettava seikka benchmarking -vertailujen hyödyntämisessä on heidän mukaansa 

organisaatioiden erilaiset strategiat, kilpailuympäristöt ja toiminnan lähtökohdat. Näiden tekijöiden tulisi 

olla keskenään vertailukelpoisia, jotta vertailu on mielekästä tehdä. Vaikka Sutton ja Pfeffer puhuvat 

benchmarking -vertailuista yritystasolla, samaa ajattelutapaa voitaneen soveltaa myös kansallisella tasolla 

valtioiden välisiin vertailuihin. 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksessa ei ole varsinaisesti otettu kantaa siihen, mitä kansallisella 

tarkoitetaan ja miten kansallisen aineettoman pääoman konteksti rajataan. Olemassa olevien 

mittausmallien perusteella voidaan olettaa, että kansallisella tarkoitetaan kansallisvaltioita. Puhuttaessa 

kansallisvaltion aineettomasta pääomasta ei ole kuitenkaan selvää kenen kaikkien aineettomaan pääomaan 

kansallisella viitataan. Kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleista voidaan kuitenkin päätellä, että 

niissä on keskitytty tarkastelemaan aineetonta pääomaa julkisen ja yksityisen sektorin näkökulmasta (Käpylä 

ym. 2011). 

Toimijoiden määrittely voi auttaa kuitenkin selkiyttämään sitä, miten ja millä ehdoin kansallista aineetonta 

pääomaa voidaan kehittää ja johtaa. Malhotran (2003, 26) mukaan kansallisen aineettoman pääoman 

mittaamisen ensisijainen tarkoitus on juurikin auttaa aineettoman pääoman johtamisen problematiikassa. 

Von Mutiuksen (2005, 152–153.)  mukaan aineettoman pääoman johtamista ei tulisi tarkastella yksittäisenä 

johtamistoimintona tai hallinnollisena funktiona, vaan kokonaisvaltaisena ja monitieteisenä 

johtamistehtävänä. Hänen mukaansa aineettoman pääoman johtaminen on ikään kuin systeemin 

yläpuolelta johtamista, joka ylittää perinteiset hallinnolliset rajat. 

Jos kansallisen aineettoman pääoman johtaminen kokonaisvaltainen johtamistehtävä, mikä on se taho, joka 

on vastuussa kansallisen aineettoman pääoman johtamisesta? Ja tarkoittaako Von Mutius myös sitä, että 

aineettoman pääoman johtaminen kuuluu kaikille johtamistehtävissä toimiville? Voidaan ehkä kysyä myös, 
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missä määrin kansallista aineetonta pääomaa on mahdollista johtaa ylipäänsä, mikäli kansallisella 

aineettomalla pääomalla tarkoitetaan yhteiskunnan kaikkia sektoreita. Kun tarkasteluun lisätään julkisen 

sektorin lisäksi yksityinen, kolmas ja neljäs sektori, kansallisen aineettoman pääoman johtamissysteemi 

muuttuu entistä hankalammaksi. 

Toimijoiden määrittely kiinnittää huomiota myös siihen, että (demokraattisen) kansallisvaltion edellytykset 

johtaa aineetonta pääomaa saattavat olla erilaiset kuin mikrotasolla organisaatioissa. Organisaatioissa on 

ainakin teoriassa mahdollista muodostaa yhteinen visio ja strategia menestymisen saavuttamiseksi, mutta 

millaiset edellytykset on asettaa visio ja strategia kansalliselle aineettomalle pääomalle, jolle eri 

intressiryhmät asettavat erilaisia tarpeita ja vaatimuksia? Voidaan ehkä kysyä onko kansallista aineetonta 

pääomaa mahdollista johtaa sanan perinteisessä merkityksessä, vai onko esimerkiksi Suomen kaltaisessa 

valtiossa pikemminkin kyse julkisen sektorin fasilitoivasta roolista kansallisen aineettoman pääoman 

kehittämistoimissa. Tässä työssä ei tarkastella syvällisemmin kansallisen aineettoman pääoman johtamisen 

edellytyksiä. On kuitenkin ilmeistä, että kansallisen aineettoman pääoman johtamisproblematiikka on 

näkökulma, joka vaikuttaa myös kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien kehittämiseen. 

Suomen aineettoman pääoman tila erilaisten vertailujen perusteella on melko hyvä. Suhteessa käsillä 

olevaan yhteiskunnalliseen tilaan sekä kansallisesti että globaalisti (julkisen talouden kestävyysvaje, väestön 

ikääntyminen, velkakriisi jne.) aineettoman pääoman kehittäminen investointeja eli julkista rahoitusta 

lisäämällä voi olla hankalaa. Suomi on kuitenkin etulyöntiasemassa moneen muuhun valtioon verrattuna, 

sillä Suomessa on investoitu aineettomaan pääomaan useiden vuosikymmenten ajan (esimerkiksi koulutus- 

ja innovaatiojärjestelmä). Suomella on paljon aineetonta pääomaa, mutta sitä ei ole välttämättä 

täysimääräisesti hyödynnetty. Se voi olla kilpailuetu, jota on vaikea kopioida nopeasti ja ilman julkisen 

talouden panostuksia.   
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 5  SUOMI AINEETTOMAN PÄÄOMAN MITTAUSMALLIEN KONTEKSTINA 

 5.1  Osallistuminen globaaliin työnjakoon 

Kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen relevanttiutta aiheenmukaisuuden näkökulmasta voidaan 

tarkastella talouden rakenteen muutoksen ja yhteiskunnan kehitysvaiheiden kautta. 2000-luvun aikana 

Suomen talouden rakenne on muuttunut voimakkaasti, kun viennin painopiste on siirtynyt tavaraviennistä 

palveluvientiin. Teollisuuden merkitys Suomen taloudessa on edelleen merkittävä, mutta teollisuus ja 

teolliset yritykset ovat läpikäymässä muodonmuutosta. Yksittäisten tapaustutkimusten avulla on saatu 

selville, että suurin osa lisäarvosta muodostuu erityyppisistä palveluista eikä niinkään enää varsinaisesta 

tavaroiden valmistamisesta. Kansankunnan fyysisiä tavaravirtoja olennaisempaa on se, missä suunnittelu, 

tutkimus ja kehitys, design, myynti, markkinointi ja liikkeenjohto sijaitsevat. Suomeen on syntynyt uusia 

korkeamman osaamis- ja vaatimustason työtehtäviä, joita voidaan yleisesti ottaen kutsua uutta luoviksi 

työtehtäviksi. Samanaikaisesti työtä on siirtynyt matalan osaamisen tehtävistä korkeampaa osaamista 

vaativiin tehtäviin. Maat ja alueet eivät näin ollen enää erikoistu toimialoittain tai klustereittain vaan 

pikemminkin toiminnoittain ja tehtävittäin. Pajarisen ym. mukaan talouden rakenteen muutos ei tarkoita 

sitä, että teollisuutta tai teollista osaamista ei Suomessa tarvittaisi, vaan että yritysten toimiessa 

globaaleissa arvoverkoissa, suurin osa teollisuusyritysten vientituloista koostuu palveluviennistä ja ne 

ohjautuvat sinne missä yrityksen avaintoiminnot ja pääkonttori sijaitsevat. Teollisuusyrityksen 

muodonmuutosta voidaan kuvata organisaatiopyramidina, joka on kääntynyt päälaelleen (kuvio 7). 

(Pajarinen ym. 2010, 11–21, 87)   
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Kuvio 7 Talouden rakenteen muutoksen vaikutus työtehtäviin teollisuusyrityksissä (Pajarista ym. 2010, 87 mukaillen) 

 

Maailmantalouteen syntyy näin ollen erikoistumiseen perustuvia keskittymiä, kun arvoketjut pilkkoutuvat 

toimintoihin ja viime kädessä työtehtäviin. Maat ja alueet kilpailevat korkean osaamis- ja palkkatason 

tehtävistä. Tuotannon hajautuessa globaalisti, maiden näkökulmasta kyse on pitkälti sijaintipaikkakilpailusta. 

Yksilöille tarjottavan työ- ja elinkeinoympäristön on oltava houkutteleva muiden maiden vastaaviin 

verrattuna. Yksilöiden näkökulmasta maiden erikoistuminen työtehtävittäin viittaa jatkuvan oppimisen 

tärkeyteen. Globalisaatio edellyttää joustavuutta oman osaamisen kehittämisessä ja sen kilpailukyvyn 

ylläpitämisessä.  Merkittävin muutos talouden rakenteessa on se, että kasvu perustuu yhä enemmän 

systemaattisen tiedon luomiseen, etsintään ja hyväksikäyttöön. Inhimillisen pääoman tai aivokapasiteetin 

nähdään olevan merkittävässä asemassa globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen, köyhyyden, 

rahoitus- ja talousjärjestelmän vakauden, turvallisuuden, terveyden ja esimerkiksi ruokahuollon 

ratkaisemisessa.  (Pajarinen ym. 2010, 9, 46,48,67,82.) 

 5.2  Aineellisten resurssien merkityksen väheneminen 

Ståhle (2011) kuvaa aineettoman pääoman merkityksen kasvua Suomessa yhteiskunnan kehitysvaiheiden 

kautta, jossa siirryttäessä teollisesta yhteiskunnasta tietointensiivisempään yhteiskuntaan materiaalisten 

resurssien merkitys vähenee aineettomien resurssien kasvaessa (kuvio 8). Aineellisten resurssien 

vähenemisellä viitataan tuotantorakenteen muutoksesta johtuvan tuotannontekijöiden muutoksen lisäksi 

myös aineellisten resurssien globaaliin niukkuuteen. Yhteiskuntien erikoistuessa, toisille valtioille on 

tärkeämpää aineellisten resurssien, ja toisille aineettomien resurssien hyödyntäminen. Aineeton pääoma ja 

materiaaliset resurssit eivät ole kuitenkaan toisensa poissulkevia, vaikka yhteiskunta olisi erikoistunut 

esimerkiksi alkutuotantoon tai teollisuuteen. Vaikka tietoyhteiskuntakehitys etenee, yhteiskunnat 
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tarvitsevat edelleen alkutuotannon ja teollisuuden tuotteita, mutta myös näiden toimialojen 

tuottavuudenkehitys nähdään olevan sidoksissa aineettoman pääoman tilaan ja kykyyn soveltaa sitä. Mitä 

tietointensiivisempi yhteiskunnan tuotantorakenne on, sitä suurempi painoarvo aineettomalla pääomalla 

voidaan olettaa olevan. 

Kuvio 8 Aineettomien resurssien merkityksen kasvu tietoyhteiskuntakehityksen edetessä (Ståhle 2011) 

 5.3  Politiikan toimintaympäristön muutos 

Hyytinen ym. (2009, 75–76) ovat tunnistaneet yhteiskunnallisia muutostrendejä, jotka ovat seurausta 

kansainvälisen politiikan toimintaympäristön laajoista muutoksista. Muutokset ovat vaikuttaneet sekä 

kansallisen politiikan sisältöihin että julkisen sektorin toimintatapoihin ja -edellytyksiin. Keskeisimmiksi 

muutostrendeiksi he näkevät yhteiskunnallisen kompleksisuuden kasvun, yhteiskunnallisen 

muutosnopeuden ja dynamiikan kasvun, globalisaation ja politiikan kansainvälistymisen sekä 

markkinavetoisuuden voimistumisen. 

Yhteiskunnallisen kompleksisuuden kasvulla viitataan siihen, että kansallisvaltioiden hallinta on pirstoutunut 

ja yhteiskuntien alajärjestelmät (esim. tiede, terveydenhuolto jne.) ovat muuttuneet yhä itsenäisemmiksi 

(Pierre & Peters 2000). Myös yhteiskunnalliset ongelmat ovat monimutkaistuneet ja koskettavat julkisen 

hallinnon näkökulmasta useita eri politiikkasektoreiden lohkoja samanaikaisesti. Yhden politiikkasektorin 

päätökset ovat näin ollen aiempaa riippuvaisempia muiden politiikan alueiden prosesseista ja ongelmien 

ratkaisemiseen tarvitaan monitoimijaisia ja horisontaalisia toimintatapoja. (Hyytinen ym. 2009, 76.) 

Yhteiskunnallinen muutosnopeus ja dynamiikan kasvu on nopeutunut erityisesti tieto- ja 

viestintäteknologian kehityksen myötä. Informaation liikkuvuus on nopeaa ja yhteiskuntien verkottuneisuus 

tekee niistä keskinäisesti riippuvaisempia. Näiden seurauksena taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset 

muutokset välittyvät yhä nopeammin sekä globaalilla että kansallisella tasolla. (Hyytinen ym. 2009, 76.) 

Globalisaatio ja politiikan kansainvälistyminen, erityisesti Euroopan integraatio, ovat vaikuttaneet 

kansallisvaltion rooliin, toimintatapoihin ja politiikan sisältöihin Suomessa ja muualla maailmassa (Väyrynen 

1999). Toimivaltaa on siirtynyt kansalliselta tasolta ylikansalliselle tasolle ja käytännössä kansallista 
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politiikkaa joudutaan koordinoimaan yhä enemmän sekä lukuisten eurooppalaisten ja globaalien 

toimenpiteiden kanssa että suhteessa kansallisvaltioiden alueilta kumpuaviin aloitteisiin ja toimenpiteisiin. 

(Hyytinen ym. 2009, 76.) 

Markkinavetoisuuden voimistuminen on tarkoittanut markkinoiden roolin vahvistumista yhteiskunnallisena 

ohjausjärjestelmänä. Keskeisimpänä vaikuttajana tähän nähdään Suomen julkisen sektorin 1990-luvulla 

omaksuma uuden julkisjohtamisen reformi (new public management), jonka periaatteiden mukaan julkista 

hallintoa on pyritty muuttamaan managerialisempaan ja yritysmäisempään suuntaan. Uusi julkisjohtaminen 

on vahvistanut myös tarvetta toiminnan tulosten mittaamiseen ja vaikuttavuuden arvioimiseen. (ks. 

Patomäki 2007, 69–82). Markkinaohjautuvuus on kuitenkin alkanut saada myös kriittisiä kannanottoja 

etenkin maailmanlaajuisen talouskriisin johdosta, joka on nostanut esiin tarpeen finanssitalouden 

sääntelystä. (Hyytinen ym. 2009, 76.) 

Hyytisen ym. (2009, 76) edellä mainitut yhteiskunnalliset muutostrendit ovat vaikuttaneet merkittävästi 

valtion rooliin ja politiikanteon toimintatapoihin. Merkittävämpänä muutoksena he näkevät siirtymän 

valtiojohtoisesta, hierarkkisesta toimintatavasta ja hallinnosta (government) kohti monitoimijaisempaa ja 

vuorovaikutteisempaa hallintaa (governance). Uudessa toimintaympäristössä valtion tai julkisen sektorin 

mahdollisuudet johtaa yhteiskuntaa yksin ovat rajalliset ja hallinnan onnistumisen nähdään riippuvan yhä 

enemmän yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta yhteiskunnan muiden sektoreiden kanssa. Julkisen sektorin 

rooli nähdään enemmän toimintoja koordinoivana ja yhteistyötä edistävänä kuin politiikkapäämääriä 

toteuttavana ja suorittavana (Pierre & Peters 2000). 
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 6  ARVIOINTITIETO 

 6.1  Arviointitieto politiikanteon tukena 

Tutkimustiedon hyödyntäminen politiikanteon tukena ei ole itsestäänselvyys.  Keskustelua tutkimustiedon 

mahdollisuuksista politiikanteossa on sävyttänyt ideologiset kannat puoleen ja toiseen; toisaalta on liioiteltu 

tieteen mahdollisuuksia ratkoa yhteiskunnan ongelmia ja toisaalta on liikaa korostettu tutkimuksen 

riippumattomuutta valtiollisesta päätöksenteosta. (Harrinvirta 2010, 4.) Tutkimustiedon hyödyntämiseen 

nähdään liittyvän erilaisia haasteita.  Tutkimuksen avulla pystytään vain harvoin antamaan suoria vastauksia 

yhteiskunnan ongelmiin. Vain osalla yhteiskuntapolitiikan aloilla on olemassa tutkimustietoa, johon 

päätöksenteko voidaan välittömästi perustaa. Tieteellisen tutkimuksen haasteisiin liittyy myös ajalliset ja 

taloudelliset resurssit, eikä tutkimusta voida demokraattisessa yhteiskunnassa ohjata tiukasti 

yhteiskuntapolitiikasta käsin. (Unesco 2010, 317-343.) 

Suomessa tutkimustyyppisen tiedon hyödyntämistä poliittisen päätöksenteon tukena pyritään lisäämään 

enenevästi, sillä päätöksenteon tietopohjan vahvistamisen uskotaan parantavan päätöksenteon 

laadukkuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimustyyppisellä tiedolla tarkoitetaan arviointi- ja muuta tutkimustietoa. 

Tutkimus- ja arviointitiedon riittävyys ei tietoyhteiskunnassa ole ongelma vaan pikemminkin se, miten tieto 

kanavoituu yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tutkimustyyppisen tiedon hyödyntämiseen liittyy sekä 

poliittisia, virkamiesvalmisteluun liittyviä että tiedon tuotantoon liittyviä haasteita. (Valtioneuvoston kanslia 

2011a; Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2010). 

Luvussa 4.6 todettiin, että kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen tarkoitus nähdään pitkälti 

toimena, jolla arvioidaan kyseessä olevan valtion tai valtioiden aineettomalle pääomalle asetettujen 

tavoitteiden toteutumista. Mittausmallien luonteen vuoksi niitä voitaisiin tarkastella näin ollen myös 

arviointitiedon ja arviointitoiminnan näkökulmasta. Suhteessa tieteelliseen tutkimukseen, jossa luokittelulla, 

synteesillä ja selityksellä on määräävä asema, arviointitoiminta menee hiukan pidemmälle. 

Arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa tieteellisesti tutkitun tiedon perusteella arvioita julkisen 

toiminnan vaikutuksista sekä antaa kehittämissuosituksia. (Valovirta 2002, 61.) Arvioinnista on tullut yksi 

informaatio-ohjauksen ja tilintekovastuun osoittamisen keino julkisen sektorin politiikoille, ohjelmille ja 

instituutioille (Virtanen 2007, 13).  Kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksessa mittausmalleista ei 

puhuta arviointitoiminnan työkaluina, mutta koska niiden uskotaan tarjoavan arvokasta tietoa politiikanteon 

tueksi (esim. Malhotra 2003; Lin & Edvinsson 2008; Käpylä ym. 2011) ja mittaamisen tarkoitus nähdään 

pitkälti aineettomalle pääomalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointina, mittausmallien 
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relevanssia hyödynnettävyyden näkökulmasta tarkastellaan tässä tutkielmassa arviointitoiminnan 

periaatteita soveltaen. 

Arvioinnissa julkista toimintaa hahmotetaan käsitteellisesti systeeminä (kuvio 9), joka tarjoaa keinon 

tunnistaa julkisen hallinnon keskeisiä rakennetekijöitä ja ominaispiirteitä. Järjestelmäteoreettisen 

näkökulman mukaan systeemin ajatellaan olevan erilaisista osista koostuva kokonaisuus, jonka osat ovat 

vuorovaikutuksellisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa. Kun systeemiä tarkastellaan julkisen hallinnon 

näkökulmasta, osat nähdään pelkistetysti panoksina, muuntomekanismina ja tuotoksina. Panoksilla viitataan 

niihin tekijöihin, joita kohdistetaan julkiseen hallintoon. Panokset eivät ole pelkästään taloudellisia 

resursseja vaan esimerkiksi myös osaamisen allokointia, ohjeistusta ja asiakas- ja kansalaismielipiteitä. 

Muuntomekanismilla tarkoitetaan sitä, miten kyseiset panokset muutetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

Toimenpiteet voivat olla yhteiskuntapolitiikkaa, yhteiskuntapoliittisia ohjelmia, yksittäisiä hankkeita ja 

erilaisten julkisten ja puolijulkisten hallinto-organisaatioiden toimintaa. Muuntomekanismin tuotokset 

kuvaavat siis sitä, mitä muuntomekanismin sisällä toimivat instituutiot ovat saaneet aikaan. (Virtanen 2007, 

17–18.) 

Arviointia kohdistetaan systeemin kaikkiin päävaiheisiin, mutta arvioinnin fokus kohdistuu eri tavoin eri 

vaiheissa. Kun arvioinnin kohteena ovat panokset, arvioinnin kohteena ovat muuntomekanismin 

toimintaedellytykset. Tällöin voidaan olla kiinnostuneita muuntomekanismin tarvelähtöisyydestä, 

tarkoituksenmukaisuudesta ja yhtenäisyydestä. Arvioinnin avulla tuotetaan ymmärrystä siitä millaisia 

panokset ovat ja mikä niiden merkitys on implementointitahon eli muuntomekanismin näkökulmasta. 

Arvioitaessa muuntomekanismia, arvioinnin kohteena on muuntomekanismin implementaatioprosessit eli 

toiminnan sisältö. Toiminnan sisältöä voidaan arvioida esimerkiksi strategialähtöisyyden, 

henkilöstövoimavarojen käytön, kumppanuuksien ja niistä muodostuvien verkostojen tai vaikka 

toimintaprosessien näkökulmasta. Arvioinnissa ollaan kiinnostuneita siitä mitä toiminta käytännössä on ja 

miten se tapahtuu. Systeemin tuotoksia arvioitaessa, arviointi kohdistetaan muuntomekanismin 

implementoinnin vaikutuksiin eli siihen, mitä aikaansaannoksia muuntomekanismi on tuottanut. Vaikutuksia 

voidaan arvioida esimerkiksi niiden tarkoituksellisuuden (aiotut vs. ei-aiotut vaikutukset), ajallisen 

esiintymisen (välittömät vs. viiveellä) ja perusolemuksen (myönteiset vs. kielteiset vaikutukset) 

näkökulmasta. (Virtanen 2007, 18–19.) 
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Kuvio 9 Arviointitoiminnan systeeminen näkökulma (Virtanen 2007, 18) 

 

Hyytinen ym. (2009) ovat tutkineet suomalaisen innovaatiopolitiikan arviointitoimintaa ja siihen liittyviä 

haasteita. Heidän mukaansa arviointitoiminnan painopiste ja tarve on siirtynyt indikaattoriperusteisesta, 

legitimointiin tähtäävästä arvioinnista kohti vuorovaikutteista oppimistoimintaa. Legitimointiin tähtäävillä 

arvioinneilla voidaan osoittaa päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille, että kerätyt verot on käytetty 

tarkoituksenmukaisesti ja niillä on saatu vaikutuksia aikaan yhteiskunnassa. Näiden arviointien keskeiseksi 

tavoitteeksi on usein myös asetettu kvantitatiivisen indikaattoripohjaisen tiedon tuottaminen, joka 

mahdollistaa myös toimijoiden keskinäisen vertailun. Arviointien menetelmällinen painopiste on ollut 

pitkälti indikaattoreiden kehittämistyössä, mutta mittareihin ja mittaamiseen nähdään silti liittyvän 

huomattavia ongelmia. 

Mittaamisen haasteina pidetään muun muassa sitä, että indikaattorilähtöinen arviointi ei huomioi 

vaikutusten syntymisen syklistä ja kompleksista prosessia, vaan toiminta mielletään usein suoraviivaiseksi 

prosessiksi. Toinen haaste liittyy mittareiden toimintaa ohjaavaan vaikutukseen, jolloin keskeisenä uhkana 

on se, että mittarit alkavat ohjata toimintaa, vaikka tavoitteiden tulisi ohjata mittareiden asettamista. 

Legitimointiin pyrkivän indikaattoriperusteisen tiedon sijasta tarvetta näyttää olevan enemmän tiedolle, 

joka voi toimia strategisen johtamisen ja kehittämisen apuna, ja joka vastaa paremmin jatkuvasti muuttuvan 

toimintaympäristön tarpeita. (Hyytinen ym. 2009, 80.) 

Arvioinnin painopisteen siirtyminen kohti vuorovaikutteista oppimistoimintaa kertoo Hyytisen ym. (2009, 80) 

mukaan myös laajemmasta kulttuurin muutoksesta. Arviointeja koskeva keskustelu on siirtynyt puhtaasta 

rahoituksen allokointia tukevasta ja legitimointiin pyrkivästä ohjauksesta kohti verkostojen ja koko 

järjestelmän hallintaa. Perinteisestä ulkopuolisten arvioitsijoiden toteuttamista arvioinneista ollaan 
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siirtymässä kohti monitoimijaista arviointiprosessia. Arvioinnin tulosten lisäksi myös itse prosessi, jonka 

pohjalta tulokset syntyvät, on tärkeä. Systeemisen näkökulman mukaisesti tavoiteltavia muutoksia ei 

tarkastella ainoastaan yksittäisen toimijan tai esimerkiksi ohjelman tasolla, vaan sen rinnalla kiinnostuksen 

kohteena on tarkastella koko toimijaverkostoa. 

 6.2  Arviointitiedon hyödyntäminen 

Arviointien arvo syntyy niiden hyödyllisyyden myötä, mutta näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Czarniawskan 

(2005) mukaan arvioinnit saattavat olla pelkkiä julkisen hallinnon rituaaleja, joille ei ole käyttöä ja joita 

hyödynnetä. Arvioinnit saattavat olla tuomittuja epäonnistumaan, mikäli niitä ei suunnata oikein tai 

arvioinnin analyysin kohteena ollut arviointiongelma ja siitä kerätty empiria on hankittu menetelmällisesti 

sopimattomalla tavalla. Toisinaan arviointeihin suhtaudutaan ”pyhinä lehminä” eikä niiden 

tarkoituksenmukaisuutta kyseenalaisteta. (Virtanen 2007, 14.) Arviointitiedon hyödyntäminen vaihtelee 

arvioinneittain, eikä näin ollen absoluuttista määritelmää arvioinnin hyödyntämiselle voida määrittää. 

Arvioinnin hyödyntäminen riippuu käyttäjien arvostuksista ja tavoitteista; toiselle arviointitiedon 

hyväksikäyttäjälle hyödyllinen tieto saattaa olla täysin hyödytöntä toiselle. (Patton 1997, 64.) 

Arviointitoiminnan tuottaman tulosten eri käyttötarkoituksilla Patton (1997, 65) kiinnittää huomiota siihen, 

että arvioinnin onnistuminen tilaajan ja sen hyödyntäjien näkökulmasta saattaa johtua siitä, että ei ole 

osattu täsmentää arvioinnin käyttötarkoituksia. Eri tahoilla saattaa olla erilaisia odotuksia ja intressejä 

arvioinnin tulosten hyödyntämiseen. 

Patton (1997, 65) on tunnistanut karkeasti kolme käyttötarkoitusta, joihin arviointitietoa ensisijaisesti 

hyödynnetään: tilivelvollisuuden täyttäminen, muutosten mahdollistaminen ja uuden tiedon tuottaminen 

(kuvio 10). Pattonin mukaan eri käyttötarkoitukset eivät ole toisiaan poissulkevia ja useissa arvioinneissa 

kaikki näkökulmat pyritäänkin huomioimaan, vaikkakin useimmiten yksi käyttötarkoituksista korostuu 

selvimmin. 

Tilivelvollisuuden täyttämisellä Patton (1997, 65) viittaa siihen, että arvioinnilla pyritään selvittämään onko 

arvioitavassa julkisessa toiminnassa saavutettu sille asetetut tavoitteet. Tavoitteita voidaan tarkastella 

esimerkiksi sen suhteen, onko julkinen toiminta tapahtunut kuten oli aiottu, ja määrärahat käytetty 

tavoitteiden mukaisesti. Tällöin ikään kuin tarkastellaan toiminnan operatiivisen toteutuksen onnistumista. 

Tilivelvollisuuden täyttymistä voidaan arvioida myös siten, miten julkisen toiminnan vaikutukset voidaan 

oikeuttaa myös niiden näkökulmasta, jotka eivät ole arvioitavana olevan toiminnan kohteena olleet. 

Tilivelvollisuuden täyttämisessä on kyse siis julkisen toiminnan legitimoinnista ja arvioinnin perustana ovat 

ennalta määritellyt ja eksplisiittiset kriteerit ja arvot. 

Muutosten mahdollistamisella Patton (1997, 68) viittaa arviointitiedon hyödyntämiseen kehittämistoimissa. 
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Kun arviointia halutaan hyödyntää kehittämisessä, arvioinnin odotetaan usein vastaavan kehityksen suuntaa 

ja luonnetta koskeviin kysymyksiin. Tällöin arvioinnin näkökulmat ovat vapaammin määriteltävissä, koska 

ollaan kiinnostuneita toiminnan sekä heikkouksista että vahvuuksista. Arvioinnin perustana käytettävä 

empiirinen aineisto on tällöin myös monipuolisemmin koottu. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään esimerkiksi 

toiminnan reflektointiin ja ne voivat johtaa päätöksiin tai toimintaan.   

Kolmas näkökulma arviointitiedon käyttämiseen on Pattonin (1997, 70) mukaan uuden tiedon lisääntyminen. 

Kaksi edellistä arvioinnin käyttötarkoitusta luonnehtivat arviointitiedon instrumentaalista arvoa eli 

arvioinnin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää suoraan jonkin tavoitteen saavuttamiseksi (legitimointi tai 

kehittäminen) kun taas uuden tiedon lisääntyminen hyödyttää välillisesti. Tiedon tuottamisen näkökulma 

arviointitiedon hyödyntämisessä tarkoittaa sitä, että arvioinnilla saattaa olla myös käsitteellistä arvoa. Tällä 

hän viittaa siihen että, arviointitieto lisää hyödyntäjän ymmärrystä ja tietämystä, joka taas auttaa tiedon 

omaksujaa esimerkiksi kehittämään hyviä käytäntöjä tai vaikka käsittelemään politiikkavaihtoehtoja 

yksityiskohtaisemmin.   

Kuvio 10 Arvioinnin tulosten hyödyntäminen (Valovirtaa 2002, 64 mukaillen) 
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 7  TUTKIMUSAINEISTON KERUU JA KÄSITTELY 

 7.1  Aineiston keruu 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla ministeriöiden virkamiehiä ja asiantuntijoita. Tutkimuksen 

kohdejoukoksi valittiin kansallisen aineettoman pääoman kannalta ensisijaiset ministeriöt. Haastattelujen 

aikaan kesällä 2011 ministeriöitä oli 12, joista kuusi katsottiin ensisijaiseksi kansallisen aineettoman 

pääoman teeman mukaisesti.  Haastateltaviksi valittiin ministeriöiden virkamiehiä ja asiantuntijoita, joiden 

työn oletettiin liittyvän joko suoraan tai epäsuorasti kansallisen aineettoman pääoman teemoihin. 

Haastateltavat toimivat yksiköissään pääosin päällikkö- tai johtaja-asemassa ja heidän työnsä liittyi pitkälti 

tutkimus-, kehittämis- ja ennakointityöhön ko. ministeriöissä. Haastattelukutsuja lähetettiin yksitoista (11) ja 

haastattelupyyntöön vastasi myöntävästi kahdeksan (8). Haastateltavia ei pyydetty valmistautumaan 

erityisesti etukäteen. Jokaisesta tutkimuksen kannalta ensisijaiseksi arvioidusta ministeriöstä saatiin 

vähintään yksi haastattelu. Vaikka teemahaastattelun näytteen kooksi ei ole asetettu tarkkaa määrää, tutkija 

on tyytyväinen saamaansa näytteen kokoon ottaen huomioon ministeriöiden lukumäärän ja haastateltavien 

harkinnanvaraisen näytteen. Eskolan ja Suorannan (1996, 39) mukaan aineiston kokoa tärkeämpää on 

kiinnittää huomiota tulkintojen kestävyyteen ja syvyyteen. 

Tutkijan esiymmärryksen mukaan kansallisen aineettoman pääoman teema ei ollut haastateltaville tuttu. 

Ennen haastattelujen toteutusta tehtiin kevyt internethaku, jossa kartoitettiin käsitteen esiintyvyyttä 

ministeriöiden internetsivuilla. Haut tehtiin käsitteillä aineeton pääoma, aineettoman pääoman sekä 

kansallinen aineeton pääoma ja kansallisen aineettoman pääoman ja niitä etsittiin ko. ministeriön 

internetsivujen haku-toiminnon avulla. Koska tutkijalla ei ole tietoa eri ministeriöiden internetsivujen 

hakutoiminto-ominaisuudesta tai ministeriöiden yhteneväisistä tavoista tiedottaa internetsivuilla, voidaan 

osumia pitää enintään suuntaa antavina. Käsitteen esiintyvyyttä luokiteltiin sen mukaan esiintyikö se 

otsikkotasolla vai muun tekstin ohessa. 

Käsitteet aineeton pääoma ja/tai aineettoman pääoman esiintyi sellaisenaan ministeriöiden internetsivuilla 

yhteensä 59 kertaa, joista yli puolet (51 %) valtiovarainministeriön sivuilla. Yksikään hakuosumista ei 

löytynyt otsikkotasolla vaan muun tekstin ohessa. Toiseksi eniten (22 %) hakuosumia löytyi työ- ja 

elinkeinoministeriön internetsivuilta. Kolmanneksi eniten puolustusministeriön (8 %), sosiaali- ja 

terveysministeriön (7 %) ja liikenne- ja viestintäministeriön (7 %) internetsivuilta, joskaan niitä oli 

yksittäisessä ministeriöissä yhteensä viisi tai alle. Ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 

ympäristöministeriön internetsivuilta löytyi kustakin yksi (2 %) osuma käsitteelle. Ministeriöt, joiden 

internetsivuilla käsitettä ei esiintynyt lainkaan, olivat oikeusministeriö, sisäministeriö ja maa- ja 



 

54 

metsätalousministeriö. Kohdat, joissa käsite (aineeton pääoma tai aineettoman pääoman) esiintyi, sitä 

pidettiin tärkeänä. Puolustusvoimien suhteellisen suuri hakuosuvuus selittyi sillä, että aineettoman 

pääoman käsite esiintyi henkilöstöhallinnollisten raportointien yhteydessä. Käsitteet kansallinen aineeton 

pääoma ja/tai kansallisen aineettoman pääoman eivät esiintyneet missään ministeriöiden internetsivuilla. 

(taulukko 6.)   

Käsitteen esiintyvyys (osumat)      
internetsivuilla 29.4.2011

Ministeriö Pääotsikko Muut

Liikenne- ja viestintäministeriö 0 4 (7 %)

Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 (0 %)

Oikeusministeriö 0 0 (0 %)

Opetus- ja kulttuuriministeriö 0 1 (2 %)

Puolustusministeriö 0 5 (8 %)

Sisäasiainministeriö 0 0 (0 %)

Sosiaali- ja terveysministeriö 0 4 (7 %)

Työ- ja elinkeinoministeriö 0 13 (22 %)

Ulkoasiainministeriö 0 1 (2 %)

Valtiovarainministeriö 0 30 (51 %)

Ympäristöministeriö 0 1 (2 %)

Esiintyvyys yhteensä 0 59 (100 %)

aineeton pääoma, 
aineettoman pääoman 

 

Taulukko 6 Aineettoman pääoman ja kansallisen aineettoman pääoman käsitteiden esiintyvyys ministeriöiden internetsivuilla 

 

Teemahaastatteluun kuuluu olennaisena ja välttämättömänä osana esihaastattelut. Esihaastattelujen avulla 

voidaan saada kuva haastateltavan kohdejoukon kokemuksista ja esimerkiksi sanavalinnoista. 

Esihaastatteluilla testataan haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä ja hypoteettisten kysymysten 

muotoilua, jota voidaan muuttaa vielä koehaastattelujen jälkeen. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 72–73.) Tässä 

tutkimuksessa useiden esihaastatteluiden toteuttaminen oli hankalaa tutkittavan kohdejoukon vähäisen 

lukumäärän vuoksi. Esihaastatteluksi katsotaan kuitenkin ensimmäinen toteutettu haastattelu, joka on 

otettu mukaan myös aineiston analyysiin. Ensimmäinen haastatteluista oli ajallisesti pisin ja se antoi 

tutkijalle hyvät lähtökohdat arvioida ja täsmentää seuraavien haastattelujen teemoja. Mikäli 

esihaastatteluja olisi toteutettu useampia, tutkija olisi saattanut päätyä toisenlaiseen teemoitteluun. 

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa tutkija on kuitenkin tyytyväinen keräämäänsä aineistoon. 

Haastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta kasvotusten haastateltavan valitsemassa paikassa, yleensä 

joko haastateltavan työhuoneessa tai organisaation neuvotteluhuoneessa. Haastatteluympäristö oli kaikissa 

tapauksissa rauhallinen, eikä haastatteluissa ollut mukana muita osapuolia. Yksi haastatteluista toteutettiin 

puhelimitse. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Yhdestä haastattelusta saatiin nauhoitettua vain 
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ensimmäiset ja viimeiset 15 minuuttia, sillä haastattelijan käytössä olevasta nauhurista oli huomaamatta 

loppunut virta. Haastattelijan huomatessa nauhurin toimintahäiriö, haastattelun tärkeimmät teemat käytiin 

uudestaan pikaisesti läpi. 

Puhelimitse toteutettu haastattelu oli tutkijan mielestä hankalin ja myös aineistoa kyseisestä haastattelusta 

kertyi vähiten. Teknisenä haasteena oli haastateltavan äänen ajoittainen huono kuuluvuus, mutta 

merkittävämpänä haasteena tutkija piti sitä, että ei nähnyt haastateltavaa ja hänen reaktioitaan. 

Puhelinhaastattelu eteni pitkälti tutkijan asettamien kysymysten ja haastateltavan antamien vastausten 

mukaisesti, mutta ne eivät muodostaneet samankaltaista vuorovaikutteista keskustelua kuten muut 

kasvotusten tehdyt haastattelut. Tutkija uskoo, että teeman käsittelyssä kasvotusten toteutetuilla 

haastatteluilla päästiin rikkaampaan lopputulokseen. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2004, 49) mukaan haastattelutilanteeseen voidaan soveltaa yhteisrakentamisen 

käsitettä, jolla viitataan haastattelutilanteessa siihen, että haastatteluvastaus heijastaa aina myös 

haastattelijan läsnäoloa ja hänen tapaansa kysyä asioita samoin kuin edeltäviä kysymyksiä ja vastauksia. 

Teemahaastattelussa haastattelujen tulisi kuitenkin tapahtua niin, että haastattelijan vaikutus vastauksiin jää 

mahdollisimman vähäiseksi. Haastattelija ei saa paljastaa omia näkemyksiään, jotta niiden vaikutus 

haastateltavan vastauksiin voidaan estää. Haastattelijan tulee siis aktiivisesti muistaa oma roolinsa 

tiedonkerääjänä. 

Tutkija koki vaikeaksi pidättäytyä neutraalina tiedonkerääjänä kahdesta syystä. Ensinnäkin tutkijalla oli 

haastattelujen tukena havainnollistavaa materiaalia, jonka avulla keskustelua kansallisesta aineettomasta 

pääomasta käytiin. Havaintomateriaalissa oli kuvattuna kansallisen aineettoman pääoman malli Käpylää ym. 

(2011) mukaillen (liite 1). Tutkija uskoo, että ilman mallia ja siitä käytävää keskustelua, haastattelu olisi 

saattanut tyrehtyä aikaisin. Tutkija esitti mallin vasta kuitenkin (ensimmäistä haastattelua lukuun ottamatta) 

ensimmäisen kysymyksen jälkeen, jossa tiedusteltiin haastateltavien käsitystä aineettomasta pääomasta. 

Näin ollen osan aineistosta voidaan sanoa kuvastavan vastaajien ennakkokäsityksiä kansallisesta 

aineettomasta pääomasta ilman esitetyn havaintomateriaalin vaikutusta. 

Toinen vaikeus, jonka tutkija koki neutraalina tiedonkerääjänä pidättäytymiseen, liittyi haastateltavien 

tutkijalle esittämiin kysymyksiin. Tutkijaa saatettiin pyytää täsmentämään esimerkiksi havaintomateriaalissa 

esitettyä mallia tai kysymystä kansallisen aineettoman pääoman toimijoista. Tutkija osallistui näin ollen 

keskusteluun kertomalla omia tulkintojaan kansallisesta aineettomasta pääomasta, eikä välttämättä aina 

osannut tai muistanut muotoilla tulkintaa paljastamatta omia näkemyksiään. 

”[Mitä sä tarkotat neljännellä sektorilla?] Perheet. Et jos ei meillä ole neljättä sektoria, niin 

ei meillä ole sitten kasvamassa veronmaksajiakaan. Ja ehkä se sitä kautta tuo siihen 
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tarkasteluun sen, että vaikka kuinka paljon panostetaan näihin niin kun 

innovaatiopolitiikkaan ja kaikkeen, mut jos meillä ei oo sitä alkuvoimaa, niin kyllähän sekin 

jollain tavalla [vaikuttaa]...” Haastattelija 

Näin ollen tutkija ei voi olla pohtimatta haastateltavien motivaatiota annettuihin vastauksiin. Huolimatta 

siitä, että tutkija aktiivisesti osallistui haastateltavien kanssa ymmärryksen muodostamiseen 

havaintomateriaalin kautta tuoden toisinaan esiin myös omia mielipiteitään, tutkija ei usko sen 

vaikuttaneen vastauksiin merkittävästi. Haastattelijan vaikutusta haastateltavien vastauksiin on kuitenkin 

vaikea tai lähes mahdoton todentaa. Kun asiaa tarkastellaan haastateltavien näkökulmasta, joilla on 

ilmiökentästä sekä kokemukseen että asiantuntijuuteen perustuvaa osaamista, tutkija ei usko vaikutuksen 

olleen tutkijan omia näkemyksiä vahvistavaa. Toisinaan haastateltavat haastoivat tutkijaa hänen 

näkemyksistään. Haastattelujen luonnetta voidaan perimmältään kuvata näin ollen sosiaalisesti 

konstruoiduiksi. 

”Toisaalta niitä voitelee myös moni muu asia. Että mä nyt vaan ajattelen ääneen tällä lailla 

sektoria kauhean tarkkaan tuntematta. Että oikeestaan on aika makuasia, ottaako tähän 

sosiaalisen pääoman vai muita tekijöitä. Että jos nyt ajattelet vaikka, niin tämän tyyppistä 

pääomaa ei pääse syntymään esimerkiksi Zimbabwessa yhtä paljon kuin Suomessa. Sen 

takia, et ne joutuvat keskittymään siihen, mistä ne saa ruokaa. Eli tota, yhtä hyvin sä voit 

sanoa, että sosiaalisen pääoman rinnalla voitelee vaikka taloudellinen hyvinvointi tai 

elintaso tai joku. Mä vaan tässä kritisoin, haastan sua tässä...Onko tuo nyt sit se kaikkein 

loogisin tapa tehdä tästä semmonen yleinen kaikkiin näihin vaikuttava keskeinen tekijä?”  

H6 

”Ehkä se mun mielestä liittyy taas siihen, että tässä puhutaan tietoyhteiskunnasta 

kontekstina. Et ajatellaan ehkä, että meidän ei tarvitse kiinnittää huomiota niin paljon 

perustoimeentuloon. Mutta hyvä pointti.” Haastattelija 

 7.2  Haastatteluaineiston käsittely 

Haastatteluaineistosta litteroitiin kaikki puhutut lauseet ja virkkeet sekä merkittävät naurahdukset ja 

huokaukset huomioimatta kuitenkaan pienimpiä taukoja, painotuksia ja äännähdyksiä. Ilmaisun muotojen 

merkitystä ei kuitenkaan analyysissä korostettu, vaan kieli nähtiin ensisijaisesti todellisuuden kuvaajana eli 

välineenä saada tietoa. Kieli välineenä saada tietoa kuvastaa realistista kielikäsitystä (Eskola & Suoranta 

2005, 194). Realistisen kielikäsityksen mukaisesti analyysin huomio kohdennettiin tekstin sisältöön ja sen 

merkityksiin, joka myös mahdollisti aineiston pilkkomisen teemoittain. Aineistoa luettiin useita kertoja ja 

sitä teemoiteltiin haastattelun teemojen mukaisesti. 
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Tutkielman raportointiosassa käytetyt aineiston puhesitaatit muutettiin luettavammaksi karsimalla 

täytesanoja (esim. niinku, tota) sisältöä kuitenkaan muuttamatta. Sitaatteja muokattiin myös yleiskieliseksi 

siltä osin kuin se tutkijan näkemyksen mukaan edesauttoi sitaatin merkityksen välittymistä lukijalle. Suorissa 

lainauksissa merkillä ”- -” tarkoitetaan sitä, että sitaattia on lyhennetty. Puhesitaattien yhteydessä 

haastateltavista käytettiin koodeja H1–H8. Puhesitaatteja käytettiin tutkimusraportissa havainnollistamaan 

analysointia. 

Analyysivaiheessa tutkijan tehtävänä on päättää hakeeko aineistosta samuutta vai erilaisuutta (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91) Tässä tutkielmassa pyritään kuvaamaan aineistoa yhteneväisyyden kautta, mutta 

toisaalta aineiston tasapuolisen kuvauksen saavuttamiseksi nostetaan aineistosta esiin myös sen 

mielenkiintoisimpia kohtia ja poikkeavuuksia. Tämä on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä, vaikka 

kuvauksessa pyrittäisiinkin ensisijaisesti yleisyyteen. (Eskola 2007, 173, 182.) 

Laadullisessa analyysissa voi olla kyse induktiivisesta, deduktiivisesta tai abduktiivisesta analyysista ja sillä 

viitataan siihen, millä logiikalla tutkimuksessa tehdään johtopäätöksiä aineistosta. Induktiivisessa 

päättelyssä edetään yksittäisestä yleiseen, deduktiivisessa päättelyssä yleisestä yksittäiseen ja 

abduktiivisessa päättelyssä havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johtolanka. (mm. Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 95.) Eskola (2001; 2007) on jaotellut laadullisen analyysin tavat aineistolähtöiseen, 

teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin ja hänen jaottelussaan korostuu teoreettisen merkitys 

laadullisessa tutkimuksessa. 

Teoriaohjaavassa analyysissa teoria tai teoreettisuus voi toimia analyysin etenemisen apuna eli aikaisempi 

tieto ohjaa tai auttaa analyysia. Aikaisemman tiedon merkitys ei ole niinkään teoriaa testaava kuten 

teoriasidonnaisessa analyysissa, vaan sen avulla voidaan pikemminkin luoda uusia tapoja jäsentää jo ainakin 

osittain tiedossa olevaa todellisuutta. Teoriaohjaavassa analyysissä päättelyä kuvaa abduktiivinen päättely, 

jossa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tutkija yhdistelee toisinaan 

luovastikin aineistoa ja aikaisempaa tietoa toisiinsa ja toisinaan yhdistelyn tuloksena saattaa syntyä aivan 

uuttakin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 96–97.) Tämän tutkielman empiirinen analyysi toteutettiin 

teoriaohjaavan analyysin periaattein, sillä tutkija oli tutkimusprosessin edetessä päätynyt peilaamaan 

aineistoaan kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleista arviointitoiminnan lähtökohdista käsin. 

Arviointitoiminnan näkökulma tuli tutkielmaan mukaan vasta analyysiprosessin ollessa loppusuoralla. 

 7.3  Tutkimuksen tarkastelu ja sen luotettavuuden arviointi 

Tutkija voi vahvistaa laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia reflektoimalla laadullisen aineistonsa keräämistä 

ja analysointia. Aineiston keräämiseen liittyviä haasteita reflektoitiin osittain jo luvussa 7.1 tutkijan 

pohtiessa haastatteluiden vuorovaikutteisuutta ja tutkijan kykyä pysyä neutraalina tiedonkerääjänä. 
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Aineistoa kerätessä tutkija hyödynsi havaintomateriaalina (liite 1) mallia kansallisen aineettoman pääoman 

viitekehyksestä. Havaintomateriaalissa oli kansallisen aineettoman pääoman mallin lisäksi kaksi sitaattia, 

joiden tutkija uskoi auttavan vastaajia pohtiessa kansallisen aineettoman pääoman merkitystä. Jälkikäteen 

arvioituna näiden sitaattien lisääminen havaintomateriaaliin saattaa olla kyseenalaista, sillä ne on lainattu 

henkilöiltä, joiden voidaan katsoa olevan arvovaltaisia henkilöitä ja joiden mielipiteellä saattaa olla 

vaikutusta myös haastateltavien vastauksiin. Tutkija kuitenkin painottaa, että haastattelujen alkuosuus 

toteutettiin ilman havaintomateriaalia, joissa arvovaltaisten henkilöiden sitaatit olivat. 

Tutkija huomasi myös vasta haastattelujen jälkeen, että esitetyn havaintomateriaalin malli kansallisesta 

aineettomasta pääomasta oli suhdepääoman osatekijän suhteen epäjohdonmukainen. Tutkija epäilee sen 

olleen osaltaan syynä toimijuuden määrittelyn hankaluuteen. Tutkija oli määritellyt suhdepääoman 

esimerkinomaisiksi tekijöiksi suhteet muihin valtioihin, suhteet kansalaisiin ja suhteet muihin sidosryhmiin. 

Tämä määrittely ohjasi todennäköisesti haastateltavia tarkastelemaan kansallista aineetonta pääomaa ja 

ilmiökentän toimijoita oman ministeriön tai koko valtion keskushallinnon näkökulmasta. 

Koska tutkielman aiheena on kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssi Suomen kannalta, 

tutkielman kannalta olisi voinut olla mielekästä pyytää haastateltavia arvioimaan olemassa olevia 

kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleja. Osalle haastateltavista esiteltiin Linin ja Edvinssonin 

(2011) NIC40 mittausmalli, mutta koska kaikkien haastateltavien kanssa mallia ei käsitelty, kyseisen 

mittausmallin analysoiminen tässä ei ole järkevää. Mittausmallien arviointi oli tutkimuksen kannalta 

kuitenkin toissijainen, sillä ensisijaisesti haluttiin selvittää ministeriöiden virkamiesten ja asiantuntijoiden 

käsityksiä kansallisesta aineettomasta pääomasta, käytössä olevista mittausmalleista ja mittaamiseen 

liittyvästä problematiikasta. Tutkijan ennakkokäsitys siitä, että kansallisen aineettoman pääoman 

mittausmalleja ei hyödynnetä ministeriöissä, piti paikkansa. 

Tutkija uskoo, että teemahaastattelut soveltuivat hyvin tutkimusongelman ratkaisemiseen. Tutkittavasta 

ilmiöstä eli kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssista ei ole aiempaa tutkimusta, joten 

lomakehaastattelun laatiminen jonkin teorian tai mallin perusteella olisi ollut haastavaa. Mikäli olisi haluttu 

selvittää pelkästään hyödynnetäänkö kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleja, olisi kysymyksen 

selvittämiseksi periaatteessa voitu tehdä kysely, joka olisi voitu analysoida tilastollisin menetelmin. Koska 

olemassa olevaa mielekästä ja testattavaa teoriaa ei tutkijan näkemyksen mukaan ollut saatavilla, oli 

lomakehaastattelun muodostaminen poissuljettava vaihtoehto. Aineisto olisi voitu kerätä myös esimerkiksi 

puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joissa haastateltavat olisivat voineet omin sanoin kuvailla kansallisen 

aineettoman pääoman merkitystä ja mittausmallien hyödynnettävyyttä. Tutkija uskoo kuitenkin, että 

teemahaastattelemalla kasvotusten, saatiin monipuolisimmin kerättyä aineistoa analyysin tueksi.   

Tutkija kokee tutkimuskysymykset ja niille asetetun tutkimusasetelman perustelluiksi ja tärkeiksi, sillä uskoo 
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niiden edesauttavan kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien edelleen kehittämistä. Tutkimuksen 

tulokset eivät kuitenkaan laadullisen luonteensa johdosta ole yleistettävissä, vaan ainoastaan kuvaavat 

tutkimuksen kohteena olleiden ministeriöiden edustajien henkilökohtaisia näkemyksiä. 
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 8  TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN ANALYYSI 

 8.1  Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien aiherelevanssi 

Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien aiherelevanssia selvitettiin kartoittamalla ministeriöiden 

virkamiesten ja asiantuntijoiden käsityksiä ja näkemyksiä kansallisesta aineettomasta pääomasta ja sen 

merkityksestä Suomen kannalta. Kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen aiherelevanssia pyrittiin 

kartoittamaan myös selvittämällä haastateltavien näkemyksiä kansallisen aineettoman pääoman 

viitekehyksen toimijoista eli tahoista, joihin mittaamisen tulisi kohdistua. 

 8.1.1  Kansallisen aineettoman pääoman käsitteen tunnettuus ja merkitys 

Varsinainen haastatteluosuus aloitettiin kysymällä haastateltavilta, onko kansallisen aineettoman pääoman 

käsite tuttu, ja heitä pyydettiin kertomaan miten he ymmärtävät sen. Kysymyksellä ei haluttu asettaa 

haastateltavia asemaan, jossa arvioidaan heidän tietämystänsä kansallisesta aineettomasta pääomasta, 

vaan haluttiin selvittää millaisia teoriaan tai käytäntöön liittyviä käsityksiä heillä ilmiöstä on. Tutkija pyrki 

edesauttamaan mahdollisimman luottamuksellista ilmapiiriä käsitteen pohdinnan edesauttamiseksi. 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kansallisen aineettoman pääoman käsite ei ollut 

haastateltaville tuttu, mutta aineetonta pääomaa yleisesti pidetään tärkeänä Suomen kannalta. Aineetonta 

pääomaa tarkastellaan kansallisesta näkökulmasta, mutta ilmiöstä ei käytetä termiä kansallinen aineeton 

pääoma. Aineeton pääoma yhdistettiin kansalliseen osaamiseen ja pärjäämiseen globaalissa kilpailussa.   

Puhuttaessa aineettomasta pääomasta kansallisella tasolla termillä ei siis viitattu tutkimuksessa esitettyihin 

määritelmiin kansallisesta aineettomasta pääomasta, vaan aineetonta pääomaa tarkasteltiin useimmiten 

inhimillisen pääoman näkökulmasta. Aineettoman pääoman ja siinä erityisesti inhimillisiin resursseihin 

sitoutunut osaaminen nähtiin olevan edellytyksenä taloudelliselle kasvulle ja tuottavuudelle ja lopulta 

hyvinvoinnille. Aineeton pääoma nähtiin tärkeänä tekijänä globaalissa kilpailussa pärjäämiseen, sillä 

Suomen aseman globaalissa työnjaossa nähdään perustuvan korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. 

Inhimillisen pääoman lisäksi aineettomalla pääomalla viitattiin usein myös immateriaalioikeuksiin. 

Immateriaalioikeudet mainittiin kuitenkin pikemminkin konkreettisena esimerkkinä aineettomasta 

pääomasta, kuin Suomen kannalta erityisen merkittävänä aineettoman pääoman ilmentymänä.   

“No sanotaan sillä tavalla, että kun me puhutaan aineettomasta pääomasta, niin mä en 

tiedä onko se nimenomaan tän käsitteen piirissä, siis aineetonta pääomaa, kansallista. Että 
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tietysti me käytetään sitä käsitettä kun me funtsitaan sitä, että mikä on suomalaisen 

kansakunnan osaaminen ja minkälaisilla rakenteilla sitä tuotetaan.” H7 

Erään haastateltavan mukaan aineeton pääoma assosioidaan yleensä rajoitetusti vain yrityksiin tai 

kansantalouden kilpailukykyyn. Hänen mukaansa aineettomalla pääomalla on kuitenkin merkittäviä 

vaikutuksia myös kansallisvaltioiden välisiin suhteisiin ja toimintalogiikkaan. Perinteisten 

ongelmanratkaisumekanismien ja valtioiden välisen yhteistyön korvaa yhä useammin uudenlaiset globaalin 

hallinnan rakenteet, jotka perustuvat monenlaisten toimijoiden yhteistyöhön. Uusia rakenteita luomassa ja 

niissä vaikuttamassa voivat olla myös sellaiset valtiot tai jopa yritykset, joiden vaikutusvalta ei perustu 

niinkään sotilaalliseen tai taloudelliseen mahtiin, vaan pikemminkin kykyyn hyödyntää aineetonta pääomaa. 

Globaaleja kriisejä, kuten esimerkiksi talous- tai ilmastokriisiä, ei hänen mukaansa ratkaista välttämättä 

aineellisella pääomalla, vaan hyvillä ideoilla ja innovaatioilla. Painopisteen siirtyminen aineellisista 

resursseista aineettomiin resursseihin nähtiin mahdollisuutena Suomelle. 

“Mä itse uskon, että se on hyvä juttu pienille maille kuten Suomi, koska hyviä ideoita 

voidaan keksiä me ihan yhtä paljon kun amerikkalaiset tai saksalaiset. - - fiksuilla valtioilla 

on suhteellisesti enemmän vaikutusvaltaa ja tää on just se tekijä, joka on mun mielestä 

Suomenkin kannalta positiivinen ja lupaava, koska me ollaan tämmönen fiksu valtio. ” H6 

Kansallisen aineettoman pääoman käsite koettiin monella tavalla haastavaksi. Käsitteeseen liitettiin 

epämääräisyyttä ja ilmiön rajautumattomuutta pidettiin ongelmallisena. Kansallista aineetonta pääomaa 

kuvattiin laajaksi, hämäräksi, vaikeaksi ja massiiviseksi käsitteeksi, josta on hankala saada otetta. Erään 

haastateltavan mukaan ilmiön vähäinen tunnettuus ja käsitteellistämisen hankaluudet voivat johtua siitä, 

että aineettoman pääoman merkitys kasvaa niin nopeasti Suomen aseman ja tuotantorakenteiden 

muutoksen johdosta, että ei ole laajamittaisesti vielä ehditty hahmottamaan mistä oikeastaan on kyse. 

Haastateltavien vastaukset kansallisen aineettoman pääoman ilmiöstä vastasivat tutkijan ennakkokäsitystä 

siitä, että kansallisen aineettoman pääoman käsite ei ole haastateltaville tuttu tutkimuksessa esitettyjen 

määritelmien mukaisesti, ja näin ollen haastatteluja jatkettiin tutkijan laatiman havaintomateriaalin avulla, 

jossa oli kuvattuna kansallisen aineettoman pääoman suorituskyvyn malli Käpylää ym. (2011) mukaillen 

(liite 1). 

”Siis jos puhutaan KANSALLISESTA aineettomasta pääomasta, niin sehän on jo niin 

massiivinen asia [huoahtaa], siis tämmöisenä entiteettinä. Se on vähän outo. Mutta  

aineeton pääoma sellaisena, niin kun ylipäänsä, niin kyllähän se liittyy hirveän moniin 

asioihin, mitä täällä tehdään.” H5 
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 8.1.2  Kansallisen aineettoman pääoman tulkinta havaintomateriaalin avulla 

Haastateltaville esitettiin havainnollistuksena malli kansallisen aineettoman pääoman viitekehyksestä, jonka 

avulla haastateltavien näkemyksiä kansallisesta aineettomasta pääomasta ja sen mittaamiseen liittyvästä 

problematiikasta pyrittiin selvittämään. Malliin suhtauduttiin sekä hyväksyvästi että kriittisesti. Osa 

haastateltavista piti mallin jäsennystä itsessään hyvänä. Erään haastateltavan mukaan kansallisen 

aineettoman pääoman käsite oli avattu rakenteellisesti hyvin ja eräs haastateltava piti jäsennystä hyvänä 

jaotteluna aineettomasta pääomasta, jota on mahdollista soveltaa eri tasoilla. 

”Minusta tämä näyttää ainakin tosi hyvältä. Että varmaan koska olen itse byrokraatti, niin 

meidän näkökulmasta tätä on avattu rakenteellisesti. Jäsennyksessä on sellaista tuttua 

ajattelua.”H3 

Osa haastateltavista oli huomattavasti kriittisempiä esitetyn mallin suhteen, vaikkakaan kukaan 

haastateltavista ei pitänyt mallia hyödyttömänä. Tutkija koki mielenkiintoiseksi sen, että naiset joita oli tasan 

puolet (50 % ) haastateltavista, suhtautuivat malliin pääsääntöisesti positiivisesti ja toiveikkaasti, kun taas 

miehet suhtautuivat malliin kriittisemmin esittäen kehitysehdotuksia tai reunaehtoja mallin 

hyödynnettävyydelle. Viitekehyksen hyödynnettävyyden parantamiseksi esitettiin selvempää ilmiön rajausta 

ja perusteellisempaa analyysia siitä, mitä aineettoman pääoman eri osatekijöillä tarkoitetaan. Lisäksi 

pohdintaa herätti se, ovatko mallissa esitetyt asiat oikeilla kohdillaan ja mitä asioita mallista puuttuu. 

”Se [malli] pitää melkein koko yhteiskuntaelämän sisällään. Koska tää aineeton sidos, se on 

kai joku sidosaine sitten tässä yhteiskunnassa, jossa nämä fyysiset ilmiöt yhdessä sen kanssa 

muodostavat sen kokonaisuuden, niin jollain tapaa kuvittelisin, että sitä täytyy kyllä 

strukturoida aika tarkkaan ja valita sitten joitakin, joita painotetaan. - -  että ei harhauduta 

sitten liian lavealle kentälle  ja menetetä otetta siihen.” H4 

Mallin tarkastelu herätti keskustelua myös kansallisen aineettoman pääoman käsitteen tulevaisuudesta ja 

käyttökelpoisuudesta poliittisesta näkökulmasta. Uusien termien käyttöönottoon ja arkipäiväistymiseen 

vaikuttaa muun muassa se, miten ne puhuttelevat poliittisia päätöksentekijöitä. Vaikka valmistelutyössä 

käytettävä terminologia ja käsitteistö noudattelevat yleensä tutkimuksessa määriteltyjä termejä, saatetaan 

ne muuttaa kansantajuisempaan muotoon termien siirtyessä päätöksentekoon, toimeenpanoon ja 

politiikka-asiakirjoihin.   

“Viimeksi kun Tutkimus- ja innovaationeuvosto valmisteli omaa raporttiaan, niin silloin siinä 

aika pitkään rinnalla eli vielä inhimillisten pääomien käsittely ihan erillisinä, mutta sitten se 

sulautettiin kuitenkin siihen loppuraporttiin vähän tämmöiseen yleisempään, 

osaamisvarantoihin. ” H7 
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Käsitteiden ja termien tulisi olla poliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta sekä ymmärrettäviä että 

poliittisesti hyödynnettäviä. Poliittiset päättäjät käyttävät mieluiten termistöä, jonka uskovat puhuttelevan 

myös äänestäjiä. Kansallisen aineettoman pääoman käsite saattaa olla liian vaikea ja epämääräinen 

poliittisessa retoriikassa hyödynnettäväksi, ja termin yleistyminen poliitikkojen keskuudessa koetaan 

epävarmaksi. Kansallisen aineettoman pääoman käsitteen vaikeaselkoisuus ei kuitenkaan välttämättä ole 

esteenä viitekehyksen hyödyntämiselle virkamiesten ja asiantuntijoiden keskuudessa, joiden työ edellyttää 

käsitteellistä ajattelukykyä ja uusien käsitteiden omaksumista. Erään haastateltavan mukaan kansallisen 

aineettoman pääoman merkityksen kasvaessa ja mahdollisesti noustessa myös poliittiseen keskusteluun, 

käsitteen laajuuteen ja epämääräisyyteen saattaa liittyä eräänlainen väärinkäytön riski. Epätäsmällinen 

käsitteenmäärittely saattaa tuottaa ympäripyöreitä strategioita, joita hyödynnetään itsekkäästi omiin 

tarkoituksiin. 

Kansallisen aineettoman pääoman osatekijöitä ei käyty haastateltavien kanssa yksityiskohtaisesti läpi, vaan 

he saivat vapaasti kommentoida havaintomateriaalissa esitettyä mallia. Osatekijöitä tulkittiin sekä koko 

yhteiskunnan näkökulmasta, että julkisen sektorin näkökulmasta ja haastateltavan näkökulma saattoi 

vaihdella haastattelun aikana. 

Inhimillistä pääomaa tulkittiin muun muassa julkisen hallinnon osaamisen näkökulmasta. Erään 

haastateltavan mukaan hallinnossa on paljon olemassa olevaa aineetonta pääomaa, erityisesti inhimillistä 

pääomaa, mutta sitä ei välttämättä hyödynnetä täysimääräisesti. Osaamista ja asiantuntijuutta on paljonkin, 

mutta se on usein hajautunutta ja sektoroitunutta. Osaaminen on ikään kuin omittu ja hallinnon 

työskentelyä kuvaa tehokas työskentely omissa siiloissa. Hallintokulttuuri ei ole kannustanut osaamisen 

jakamiseen ja tehokkaampaan hyödyntämiseen yli hallinnonalojen, ja esimerkiksi sisäinen laskutus on ollut 

esteenä tiedon vapaalle liikkumiselle. Osaamisen yhdistämisen ja tiedon jakamisen nähdään olevan 

kuitenkin edellytys julkisen hallinnon haasteiden ratkaisemiseksi niiden poikkihallinnollisen luonteen vuoksi, 

mutta myös käytettävissä olevien taloudellisten resurssien niukkuuden vuoksi. Hallinnon tehostamisen 

mahdollisuudet uskotaan löytyvän pikemminkin innovatiivisista ja uusista tavoista organisoida ja toteuttaa 

hallinnon tehtävää, kuin vähentämällä määrärahoja. 

”Nämä ongelmat, jota on tällä hetkellä käsillä tai mitä on odotettavissa, ne eivät suinkaan 

ole enää ratkaistavissa tämmöisissä vanhoissa siiloissa, vanhoissa vertikaalisissa rakenteissa, 

vaan ne vaatii nimenomaan sitä, että tuodaan se eri puolilla oleva osaaminen paremmin 

käyttöön.” H1 

 

Tiedon kulkemisen haasteita ministeriöissä tarkasteltiin myös rakennepääoman näkökulmasta. Tiedon 
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jakamisen ja löytämisen hankaluuteen nähtiin vaikuttavan ministeriöiden monimutkainen tietoympäristö ja 

ICT infrastruktuuri. Tietoa ja osaamista tiedetään olevan, mutta toisinaan tiedon hyödyntäminen edellyttää 

taloudellisen resurssien ohella (sisäinen laskutus) huomattavaa asiantuntemusta erilaisten 

tietojärjestelmien käyttämisestä. Ministeriöiden tietoympäristö voi koostua erilaisista tilastojärjestelmistä, 

seurantajärjestelmistä, raportointijärjestelmistä ja erilaisista hallinnollisista tietojärjestelmistä kuten matka- 

ja taloushallinnon järjestelmistä. Hallinnonaloilla on omia järjestelmiä ja ne eivät muodosta yhtenäistä 

kokonaisuutta. Tämä estää osaltaan tiedon parempaa liikkuvuutta. Toisinaan järjestelmiä osaa käyttää vain 

muutama henkilö, jolloin niiden hyödyntäminen saattaa jäädä vajaaksi suhteessa tiedon tarpeeseen. 

Tietoteknisten ratkaisujen kokonaisuus näyttäytyy sirpaloituneena ja niiden hyödyntäminen saatetaan 

kokea raskaana. 

”Nämä on ollu vähän huonolla mallilla nämä meidän tietotekniset mahdollisuudet juuri siinä 

mielessä, että kaikki nämä systeemit on niinku noudattanu juuri näitä samoja siiloja. 

Jokainen hallinnonala on rakentanut vähän niitä omia systeemejänsä ja nyt sitä on sitten 

tässä viime vuosina lähdetty murtamaan.” H1 

Inhimillisen pääoman ja rakennepääoman näkökulmasta ministeriöissä näyttää olevan paljon tietoa ja 

osaamista ikään kuin varastossa, mutta toisaalta hallintokulttuuri ja tietojärjestelmät eivät tue tiedon ja 

osaamisen täysimääräistä hyödyntämistä. Aineettoman pääoman näkökulmasta kyse on siitä, että 

rakennepääoma ei tue inhimillisen pääoman hyödyntämistä. Ministeriöiden virkamiehillä ja asiantuntijoilla 

on runsaasti tietoa ja osaamista, mutta sekä kulttuuriset tekijät että tietotekniset ratkaisut ovat usein 

esteenä tiedon laajamittaiselle hyödyntämiselle. Ministeriöissä on kuitenkin painetta tehostaa osaamisen 

laajamittaista hyödyntämistä, jota pyritään tukemaan esimerkiksi tietoarkkitehtuurityöllä sekä uuden 

osaamisen jakamiseen tähtäävän toimintakulttuurin juurruttamisella. 

Rakennepääomaa tarkasteltiin myös erilaisen hallinnollisen raportoinnin ja seurannan näkökulmasta. 

Rakennepääomaa edustaa monentyyppinen raportointi ja mittareiden kehittäminen, jotka liittyvät pitkälti 

tulosohjaukseen ja tilivelvollisuuden vahvistamiseen. Raportointi ja seuranta eivät aina välttämättä 

kuitenkaan tue toiminnan kehittämistä, sillä raportointia suorittavat todennäköisesti itse toimijat eli 

tilivelvollisuudessa olevat. Raportoinnilla saatetaan pyrkiä antamaan omasta toiminnasta mahdollisimman 

hyvä vaikutelma ja niiden hyöty ilmenee pikemminkin oman toiminnan legitimointina kuin sen 

kehittämisenä. Toisaalta julkisen sektorin luotettavuus ja vähäinen korruptoituneisuus on osittain seurausta 

läpinäkyvien ja ennustettavien rakenteiden toiminnasta, joihin seuranta ja raportointi olennaisesti liittyvät. 

Tiedon määrän lisääntyminen raportoinnin ja seurannan kautta, saattaa kuitenkin näyttäytyä ikään kuin 

turhana rakennepääomana, johon käytetään inhimillisiä resursseja, mutta joiden tuotoksia ja hyötyjä 

saatetaan kyseenalaistaa. 
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Suhdepääoman merkitys nousi haastatteluissa vahvasti esiin. Toisaalta kiinnitettiin huomiota Suomen 

suhteisiin valtiona muihin valtioihin tai erilaisiin kansainvälisiin instituutioihin ja toisaalta suhdepääomaa 

tarkasteltiin julkisen sektorin ja muun yhteiskunnan välisinä suhteina. Suhdepääomaa tarkastellessa julkisen 

sektorin ja muun yhteiskunnan välillä, verkostomainen yhteistyö ja sen merkitys nostettiin esille. Erään 

haastateltavan mukaan esimerkiksi erilaisten reformien valmistelurakenne on tärkeä suhdepääoman 

elementti, joka on muotoutunut toimivaksi tavaksi kommunikoida eri sidosryhmiä kuultaessa ja näkökulmia 

kartoittaessa. Valmistelurakenteet perustuvat pitkälti myös virkamiesten omiin verkostoihin ja niitä luodaan, 

kehitetään ja hyödynnetään suhdeverkostojen avulla. Verkostomaisen yhteistyön uskotaan lisääntyvän, sillä 

osaamisen monipuolinen hyödyntäminen lisää myös hallinnon tehokkuutta ja vaikuttavuutta.    

Suhdepääoman kannalta pidettiin tärkeänä myös suhtautumista globalisaatioon ja asemaa kansainvälisessä 

politiikassa. Joidenkin haastateltavien mielestä suhdepääoma ja sen merkitys on tietyllä tavalla saatettu 

aliarvioida kansallisessa kontekstissa. 

”Mä en oikein tiedä miten mä pukisin sitä sanoiksi, mutta että varmaan tämän 

suhdepääoman intuitiivinen ymmärrys on virkakunnassa huomattavan suurta ja sitten se 

johtaa vähän semmoiseen, sanotaan nyt pettymys on aika vahva sana, mutta pikkuisen 

semmoseen frustraatioon. Että kun me ei saada sitten A kansalaisia, B poliitikkoja 

ymmärtämään, että tämä on se, jossa meidän pitäisi hirveän paljon enemmän tehdä. Juuri 

tässä niin kun kansainvälisessä, avoimessa taloudessa.” H7 

Kuten luvussa 8.1.1 raportointiin, erään haastateltavan mukaan aineettomalla pääomalla on merkittävä 

vaikutus myös kansainväliseen politiikkaan ja siinä suhteellisen vaikutusvallan lisääntymiseen, joka voi olla 

Suomen kannalta positiivinen asia. Haastateltavan mukaan kansainvälisten suhteiden avulla on rakennettu 

aikojen saatossa myös merkittävää rakennepääomaa, jonka merkitystä ei usein tunnisteta. Esimerkiksi 

kansainvälisen kaupan rakenteet ovat Suomelle tärkeää rakennepääomaa, sillä suuri osa taloudellisesta 

toiminnasta pohjautuu niihin. Rakenteet ovat muotoutuneet pitkän ajan kuluessa ja sisältävät 

monimutkaisen sopimusten, sääntöjen ja järjestöjen sekä organisaatioiden verkoston, jonka puitteissa 

kauppaa voidaan kansainvälisesti käydä. Rakennepääomaa ei näin ollen ole järkevää rajata pelkästään 

kansallisen tason sisään, vaan sillä tulisi olla liityntä myös globaaliin tasoon. 

 8.1.3  Kansallisen aineettoman pääoman toimijat 

Tutkija pyrki tarkentamaan kansallisen aineettoman pääoman viitekehyksen rajausta kysymällä 

haastateltavilta, kenen kaikkien toimista tulisi olla kiinnostuneita, kun on kyse kansallisesta aineettomasta 

pääomasta; ketkä ovat toimijoita kansallisen aineettoman pääoman viitekehyksessä. Kysyttäessä 

toimijavaihtoehtoja tutkija esitti yhtenä vaihtoehtona yhteiskunnan toimijoiden jaottelun neljään sektoriin: 
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julkiseen sektoriin, yksityiseen sektoriin, kansalaissektoriin ja neljänteen sektoriin. 

Toimijoiden määrittely oli yleisesti ottaen hankalaa. Vastauksissa oli tunnistettavissa kaksi näkökulmaa, 

joiden kautta toimijoita tarkasteltiin. Toisaalta toimijoiksi ajateltiin koko yhteiskunta ja toisaalta taas 

kansallista aineetonta pääomaa tarkasteltiin julkisen sektorin näkökulmasta. Koko yhteiskuntaa 

koskettavana toimijuus nähtiin kuitenkin hankalana. 

”Kyllä mun mielestä sen pitäisi periaatteessa koskea kaikkia kansalaisia. Kaikilla pitäisi olla 

mahdollisuus olla osa tällaisen kansallisen aineettoman pääoman luomista.” H1 

Erään haastateltavan mukaan toimijoiden rajaaminen julkiseen ja yksityiseen sektoriin saattaisi helpottaa 

tarkastelua käytännöllisistä syistä. Toisen haastateltavan mukaan toimijuudesta ei ole järkevää tehdä selkeää 

rajausta tai linkittämistä, vaan ilmiötä tulisi tarkastella horisontaalisesti kaikkia koskettavana. Tällä hän 

tarkoitti tutkijan tulkinnan mukaan sitä, että eri ministeriöitä ei tulisi pyrkiä ikään kuin lukitsemaan tietyn 

kansallisen aineettoman pääoman osatekijän alaisuuteen, vaan että viitekehys koskettaa kaikkia 

ministeriöitä enemmän tai vähemmän. Eräs haastateltava taas ymmärsi kansallisen olevan sellaista, jota 

voidaan ohjata, jolloin se kytkeytyy poliittiseen päätöksentekoon ja näin toimijoita ovat ensisijaisesti 

poliittiset päättäjät ja julkinen hallinto. Näin ollen esimerkiksi globaalisti toimivat suuryritykset eivät kuulu 

kansallisen piiriin. Esiin nousi myös ylikansallisten instituutioiden vaikutus kansallisen aineettoman 

pääoman kehittämiseen. Esimerkiksi kuuluminen Euroopan unioniin vaikuttaa valtion mahdollisuuksiin itse 

päättää kansallisen aineettoman pääoman kehittämistoimista, sillä osa julkisen toiminnan ehdoista 

määräytyy Euroopan unionin lainsäädännön mukaan. 

”Mä ajattelen, että tämä on tällainen tavoitteidenasetannan viitekehys eli silloin toimijoita 

ovat nimenomaan päättäjät ja ne jotka visioita Suomelle tekee. - - Minulla tämä kansallinen 

yhdistyy siihen, mikä on ohjattavissa. Esimerkiksi suuryritykset tai muut, niin niillähän ei ole 

kauheasti tekemistä sitten kansallisen kanssa.” H7   

Toisaalta kansallisen aineettoman pääoman tarkastelunäkökulman sovittaminen valtioneuvostoa ja 

eduskuntaa koskevaksi nähtiin hankalaksi, sillä pohdintaa herätti se, mikä taho pystyisi ilmiötä 

tarkastelemaan riittävän laajasti kaikkia hallinnonaloja koskevana. 

”Tässä tulee julkisella puolella sellainen kysymys, että mikä todella on se taho, joka voi näin 

laajassa kaaressa tarkastella tätä? - - Periaatteessahan se pitäis olla, että valtioneuvosto 

tekee koko ajan itsestään tällaista tarkastelua, jolloin se konkreettisesti olisi varmaan sitten 

valtioneuvoston kanslia.” H7 

Yhtenä näkökulmana nousi esiin se, miten määrittyy yksittäinen toimija kansallisen aineettoman pääoman 
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viitekehyksessä, jos kansallista aineetonta pääomaa tarkastellaan koko yhteiskuntaa koskevana asiana. 

Elinkeinoelämän kannalta nähdään välttämättömäksi houkutella osaavaa työvoimaa myös ulkomailta ja 

tällöin myös ulkomaalaisten työntekijöiden osaaminen nähdään arvokkaaksi. Toisaalta Suomessa tehty 

investointi (esim. koulutus) inhimilliseen pääomaan saatetaan menettää yksilön muuttaessa toiseen 

valtioon. Tarkoitetaanko yksilöillä kansallisessa kontekstissa näin ollen Suomen kansalaisuuden omaavia 

yksilöitä, vai yksilöitä, joiden inhimillinen pääoma on ikään kuin hyödynnettävissä kansallisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja joilla ei välttämättä ole Suomen kansalaisuutta? Toimijoiden määrittäminen koettiin 

hankalaksi myös siksi, että toimijoiden roolit yhteiskunnassa sekoittuvat ja limittyvät yhä enemmän. 

Toimijuuden tarkastelussa oli haastateltavilla neljänlaisia näkökulmia: toimijuus määritellään sen mukaan 

mikä on käytännöllisesti mahdollista (käytännöllinen näkökulma), toimijuus määritellään sen mukaan mikä 

koetaan tärkeäksi kansallisen aineettoman pääoman tavoitteiden saavuttamiseksi (strateginen näkökulma) 

toimijuus määritellään sen suhteen miten ilmiötä ohjataan ja mikä on ohjattavissa (julkisen sektorin 

näkökulma) ja toisaalta toimijuus tulisi määritellä tasapuolisesti kaikkia yhteiskunnan toimijoita tai 

sektoreita koskettavaksi (demokraattinen näkökulma). 

 8.2  Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien käyttäjärelevanssi 

Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien käyttäjärelevanssia kartoitettiin selvittämällä, miten 

kansallisen aineettoman pääoman mittausmallit hyödyttävät politiikantekoa ja millaista kansallista 

aineetonta pääomaa koskevaa informaatiota ministeriöissä on käytettävänä. Lisäksi pyrittiin selvittämään 

millainen kansallista aineetonta pääoma koskeva tieto olisi hyödyllistä ministeriöiden näkökulmasta.   

 8.2.1  Kansallista aineetonta pääomaa koskeva tieto ministeriöissä 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleja tai niiden 

tuottamaa informaatiota ei hyödynnetä ministeriöissä tällä hetkellä, eikä kansallista aineetonta pääomaa 

tarkastella ministeriöissä tässä tutkielmassa esitetyn teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Kansalliseen 

aineettomaan pääomaan liittyvät teemat eivät kuitenkaan ole millään tavalla uusia asioita, vaan niitä on 

käsitelty pitkään eri hallinnonaloilla ja niihin on panostettu paljon. Tästä kertoo osaltaan myös Suomen 

sijoitukset kansallista aineetonta pääomaa mittaavissa vertailuissa sekä kilpailukykyvertailuissa. Kansallista 

aineetonta pääomaa koskevaan tietoon suhtauduttiin kuitenkin positiivisesti ja mielenkiinnolla. 

”Meillä talon sisällä ei ole mitään tämmöstä pyrkimystä mitata aineettoman pääoman 

merkitystä. Tätä käsitettä ei kukaan pyri mittaamaan, sillä sitä ei pidetä niin relevanttina, 

vielä.” 



 

68 

”Että kyllä niin kun tavallaan tän kehikon sisällähän pyöritään ihan kauheasti, että sitä 

haluan korostaa, mutta ei me näillä käsitteillä sitä täällä arkipäivässä ollenkaan mietitä. 

Mutta sehän ei ole estänyt sitä, etteikö kaikkiin näihin olisi kuitenkin ymmärretty kiinnittää 

huomiota.”H7 

Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallit eivät olleet haastateltaville tuttuja, sen sijaan kaikki 

haastateltavat mainitsivat erilaiset kilpailukykyä vertailevat arvioinnit kansallista aineetonta pääomaa 

kuvaavana mittaristona. Kansallinen aineeton pääoma rinnastettiin siis pitkälti kilpailukyky-ajatteluun.  

Kilpailukykyyn liittyvä indikaattoritieto oli kaikille vastaajille tuttua ja niistä mainittiin useimmiten Maailman 

talousfoorumin (World Economic Foum) sekä IMD:n (The International Institute for Management 

Development) vuosittaiset kilpailukykyvertailut. Koska kilpailukykyvertailujen ero suhteessa kansallisen 

aineettoman pääoman mittausmalleihin (Käpylä 2011) on häilyvä, voidaan ajatella, että kansallista 

aineetonta pääomaa arvioidaan ja sen tilasta ollaan tietoisia, mutta käsitteellisesti se tapahtuu kilpailukyky 

viitekehyksen kautta. 

”Yksi semmonen kansainvälinen mittaristohan on nämä kilpailukykymittaristot, jota tekee 

tämä, tai niitä tekee parikin instituuttia, toinen on tämä World Economic Forum ja mikähän 

se toinen oli, mä en muista.. Ja nehän heijastavat ihan samoja asioita. -- Niissä on samoja 

elementtejä kun mistä sä olet nyt kiinnostunut.” H5 

Kilpailukykyvertailuja seurataan tiiviisti, mutta niiden tuottamaa informaatiota ei pidetä erityisen 

merkityksellisenä. Kilpailukykyvertailujen tuottama tieto koettiin toisaalta taustainformaationa ja 

eräänlaisena ”nice-to-know” tietona eikä kilpailukykyvertailujen tuottamaa tietoa uskottu juurikaan 

hyödynnettävän varsinaisesti politiikanteossa. Vertailujen tuottama informaatio koetaan yleisen tason 

tiedoksi, joka ei johda varsinaisiin toimiin, mutta joka vaikuttaa taustainformaationa pitkän aikavälin 

kehitystä tarkasteltaessa.   

Joidenkin haastateltavien mukaan suhtautuminen kilpailukykyvertailuihin riippuu siitä, miten niissä 

pärjätään. Mikäli valtion sijoitus on hyvä, vertailujen osoittamaa ranking-tulosta saatetaan hyödyntää 

toiminnan legitimointiin ja myös eräänlaisena markkinointimateriaalina. Tällöin viittauksia hyviin sijoituksiin 

viljellään esimerkiksi erilaisissa puheissa ja kansainvälisissä yhteyksissä, jolla pyritään vaikuttamaan 

positiivisesti maakuvaan. Jos taas valtion sijoitus putoaa tai on huono, tulokseen saatetaan suhtautua jopa 

välinpitämättömästi ja vähätellen. Kaiken kaikkiaan kilpailukykyvertailujen tuottaman informaation ei koeta 

tuottavan merkittävää lisäarvoa politiikantekoon. Tämä johtuu osittain siitä, että Suomi on menestynyt 

perinteisesti hyvin kilpailukykyä mittaavissa vertailuissa, eikä Suomella ole näin ollen kovinkaan montaa 

vertailukelpoista valtiota, jonka toiminnasta ottaa mallia. Erään haastateltavan mukaan vertailuja, joissa on 

perinteisesti pärjätty hyvin, voidaan kuitenkin hyödyntää ikään kuin hälytyskelloina, jolloin mahdollisten 
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muutosten ilmetessä tulisi selvittää, mistä muuttunut sija johtuu. 

Kilpailukykyvertailujen ohella kansalliseen aineettoman pääomaan liittyvää tietoa saadaan muun muassa 

PISA-tutkimuksista ja tietoyhteiskuntakehitystä koskevista raporteista. Kaiken kaikkiaan OECD mainittiin 

hyvänä ja monipuolisena tilastotietoa tuottavana tahona. 

Erilaisten kansainvälisten mittaristojen ja vertailujen menetelmälliseen ja teoreettiseen perustaan 

suhtaudutaan harkiten. Erään haastateltavan mukaan usein erilaisten mittaristojen relevanttiutta vähentää 

niiden arbiträärisuus. Mittaristot saattavat näyttää mielivaltaisesti laadituilta, jos indikaattorit eivät 

muodosta teoreettisesti järkevää asetelmaa tai asetelmaa ei ole perusteltu. Erilaisilla mittaristoilla 

tuotettuja kansainvälisiä vertailuja arvioidaan sen suhteen millaisia indikaattoreita on valittu ja millaisia 

päätelmiä niiden perusteella voidaan tehdä Suomesta. Kansainvälisten vertailujen tuottama 

informaatioarvo näin ollen suhteutetaan kontekstiin ja niiden painoarvo arvioidaan tilannekohtaisesti. 

Erilaisten kansainvälisten vertailujen kiinnostavuutta ja hyödynnettävyyttä lisää niiden mahdollisesti 

sisältämä laadullinen ja kuvaileva informaatio. Ulkopuolisten asiantuntijoiden mielipiteistä ja näkemyksistä 

ollaan kiinnostuneita, sillä ne saattavat sisältää tietoa, jota pelkästään tilastoja tulkitsemalla on mahdoton 

saada. Erilaisiin indikaattoriperustaisiin vertailuihin ja arviointeihin suhtaudutaan siis myönteisesti, mutta 

niiden relevanttiutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

Kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleja ei hyödynnetä ministeriöissä, mutta niihin läheisesti 

liittyviä kilpailukykyvertailuja seurataan paljon. Kilpailukykyvertailujen tuottamalle tiedolle annettiin 

neljänlaisia merkityksiä: ”Nice-to-know” -tieto, josta ollaan kiinnostuneita, mutta joka ei johda varsinaiseen 

toimintaan tai politiikkoihin; markkinointimateriaali, jolla on mukava viestiä sidosryhmille kansallisesta 

menestymisestä; seurantatieto, jota tulkitaan merkittävien muutosten ilmetessä ja taustatieto, joka otetaan 

huomioon pitkän aikavälin suunnitelmia tehdessä. 

 8.2.2  Kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen potentiaali 

Koska kansallisen aineettoman pääoman mittausmallit tai mittausinformaatio ei ollut haastateltaville tuttua, 

heitä pyydettiin arvioimaan kansallisen aineettoman pääoman tunnistamisen mahdollisuuksia Suomessa. 

Kansallisen aineettoman pääoman mittaaminen koettiin tarpeelliseksi, mutta mittaamiseen nähtiin liittyvän 

haasteita pitkälti ilmiön rajautumattomuuden vuoksi. Haastateltavat kokivat havaintomateriaalissa esitetyn 

viitekehyksen merkitykselliseksi ja sen hyödynnettävyyttä pohdittiin uudenlaisen ymmärryksen syntymisen 

ja käsitteellisen ajattelukyvyn syntymisen näkökulmasta. Haastateltavien mukaan kansalliseen aineettomaan 

pääomaan liittyvät teemat ovat vahvasti politiikan ja hallinnon keskiössä, mutta niitä tarkastellaan 

pikemminkin erillisinä ilman kytkentää johonkin tiettyyn kokonaisuuteen. Kansallisen aineettoman pääoman 

viitekehyksen uskottiin voivan tuoda laaja-alaisempaa näkemystä ja ymmärrystä aineettoman pääoman ja 
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sen osatekijöiden yhteisvaikutuksen merkityksestä kansalliselle menestymiselle. 

”Joo, siis kyllähän noi kaikki elementit, nehän elää jo ainakin niiden piirissä, jotka ovat 

huolestuneita kansakunnan tulevaisuudesta, mutta ehkä ne elää semmosina erillisinä 

asioina vielä. Juuri tämä niiden [kansallisen aineettoman pääoman osatekijät] liittäminen 

yhteen ja niiden näkeminen siinä kokonaiskontekstissa, ehkä se voisi tuoda lisäarvoa sitten 

ajattelulle ja asioiden hoitamiselle.” H5 

“Tämän merkitys ihan varmasti on kasvava ja mä luulen, että se on aika huonosti sanoiksi 

puettu koskaan. Ja voi olla, että osa niistä vaikeuksista mitä meilläkin on saada eteenpäin, 

esimerkiksi jotain kansainvälistymisen politiikkaa, niin se voi olla, että se johtuu siitä, ettei 

välttämättä sitten hahmoteta tätä kokonaisuutta tällä tavalla. Se voi olla ihan hyvin, että 

tämä on sellanen käsitteenmäärittely, joka avaisi huomattavan paljon tätä asiaa” H7 

”No sillä on Suomen kannalta suhteellisen suuri merkitys, sillä poliittinen uskomus, josta 

vallitsee suuri yksimielisyys on se, että Suomen tulevaisuus rakentuu tietoon ja osaamisen 

varaan. Niin silloin tietysti, ei vaan sen mittaaminen, vaan sen osaamisen ja tiedon 

rikastaminen, vapauttaminen ja järkevä käyttö, ylläpitämien, niin se on niin kun hyvin 

tärkeetä. - - Että ei se minusta ole vähäpätöinen [kansallisen aineettoman pääoman 

mittaaminen], sanonkin että se on vaikeaa. Näiden kaikkien miettiminen, että miten ne 

vaikuttaa ja miten tästä saadaan enemmän vaikuttavuutta, niin se on hyödyllistä ja sitä 

yritetään tehdä monessa paikassa” H8 

Haastateltavat esittivät mallille myös erilaisia käyttömahdollisuuksia. Lähes kaikki mallille esitetyt 

käyttömahdollisuudet liittyivät strategiseen johtamiseen. Eräs haastateltava näki mallin tavoitteenasetannan 

viitekehyksenä ja uskoi sen olevan uudenlainen avaus, mikäli asioita jäsennettäisiin käsillä olevassa tiukassa 

taloudellisessa tilanteessa esitetyn viitekehyksen näkökulmasta. Mallin avulla olisi hänen mukaansa 

mahdollista käydä arvokeskustelua ja helpottaa keskustelua resurssien allokoinnista. Resurssien allokointiin 

liittyi myös erään toisen haastateltavan näkemys, jonka mukaan saattaisi olla mielenkiintoista ja 

kansantalouden kannalta tärkeää, mikäli viitekehyksessä esitettyjä kansallisen aineettoman pääoman 

osatekijöitä ja niiden sisältöjä pystyttäisiin priorisoimaan ja asettamaan tärkeysjärjestykseen. Hänen 

mukaansa on mahdollista, että tällä hetkellä johonkin tekijään panostetaan liikaa suhteessa toiseen. Erään 

haastateltavan mukaan mallia soveltamalla olisi mielenkiintoista pyrkiä rakentamaan analoginen mittaristo 

ja laskentamalli, jolla kansallista aineetonta pääomaa pyrittäisiin kuvaamaan kansantalouden tilinpidon 

rakenteella. Tämä mahdollistaisi jatkossa muutoksen seurannan ja analysoinnin. Erään haastateltavan 

mukaan mallin jäsennys voisi toimia sellaisenaan hallitusohjelman laatimisen tukena tai kansallisen 

strategian ja vision rakentamisen apuna. Tämän voisi olettaa viittaavan siihen, että myös pelkällä 



 

71 

abstraktiolla tai mallinnoksella ilmiöstä on käyttöarvoa. 

Havaintomateriaalissa esitetylle kansallisen aineettoman pääoman mallille ehdotetut käyttömahdollisuudet 

voidaan tulkita ilmentävän sitä, että tarvetta kansallisen aineettoman pääoman tunnistamiselle on, mutta 

tunnistamista halutaan tehdä Suomen lähtökohdista käsin, eikä olla niinkään kiinnostuneita muiden 

valtioiden aineettomasta pääomasta. Tunnistamisen tarpeet haastateltujen ministeriöiden virkamiesten ja 

asiantuntijoiden näkökulmasta liittyivät sekä strategiseen johtamiseen että sidosryhmille viestimiseen 

ilmiön merkityksestä. Kansallisen aineettoman pääoman tunnistamisen tarpeet liittyivät kollektiivisen 

ymmärryksen lisäämiseen ilmiöstä, jota on Suomessa ruodittu vahvasti jo pitkään, mutta joka on tapahtunut 

verrattain hajallaan eri hallinnon aloilla. 

 8.3  Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

Aineetonta pääomaa pidetään tärkeänä Suomen kannalta, mutta kansalliseen aineettomaan pääomaan 

liittyvistä teemoista ei käytetä termiä kansallinen aineeton pääoma, eikä teemoja tarkastella aineettoman 

pääoman osatekijöiden yhteisvaikutuksen näkökulmasta. Kansallinen aineeton pääoma yhdistettiin 

ensisijaisesti inhimilliseen pääomaan ja kilpailukykyyn. Inhimillisen pääoman ja osaamisen nähtiin olevan 

edellytyksenä taloudelliselle kasvulle ja tuottavuudelle sekä globaalissa taloudessa pärjäämiseen. 

Aineettoman pääoman, ja siinä erityisesti inhimillisen pääoman, nähtiin lisäävän myös Suomen 

vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisissä suhteissa ja politiikassa. Kansallisen aineettoman pääoman käsite 

koettiin hankalana, mutta ilmiön merkityksen uskotaan kasvavan ja ymmärryksen lisääminen ilmiöstä sekä 

mittausmallien kehittäminen nähdään toivottavana. Mittausmallien kehittäminen nähtiin kuitenkin 

haasteellisena. Haastattelujen perusteella myös kansallisen aineettoman pääoman toimijoiden rajaus ja 

määrittely näyttää hankalalta. 

Haastattelussa esitetylle havainnollistukselle kansallisen aineettoman pääoman viitekehyksestä esitettiin 

haastateltavien toimesta käyttömahdollisuuksia, jotka voidaan tulkita strategisen johtamisen työkaluiksi. 

Mallia kohtaan esitettyjä kehittämisehdotuksia ja kommentteja tulee kuitenkin arvioida myös sen suhteen, 

että haastateltavilla oli suhteellisen vähän aikaa perehtyä malliin. Toisaalta malliin perehdyttiin 

haastattelijan johdolla, joka saattoi nopeuttaa mallin perusajatuksen omaksumista. Mallin 

hyödynnettävyyttä voidaankin ehkä arvioida juuri tätä kautta. Lähtökohtaisesti näyttää siltä, että mallin 

perusrakenne on virkamiesten helposti omaksuttavissa, mutta varsinainen sisältö tulee harkita tarkkaan 

perustelluin rajauksin. 

Haastatteluissa ei käsitelty tässä tutkielmassa esitettyjä kansallisen aineettoman pääoman mittausmalleja 

(NICI, IC Monitor, NIC40 ja National intellectual capital performance), mutta niiden relevanssia voidaan 

arvioida haastattelussa esiin tulleiden käsityksien ja näkemyksien perusteella. 
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 9  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielmalla oli kaksi tavoitetta. Tavoitteena oli kartoittaa kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksen 

nykytilaa sekä selvittää millainen on kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssi Suomessa. 

Tutkimuksen nykytilaa kartoitettiin perehtymällä tutkimussuuntauksen tieteellisiin tuotoksiin, mutta myös 

kartoittamalla ministeriöiden virkamiesten ja asiantuntijoiden käsityksiä kansallisesta aineettomasta 

pääomasta. Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssia lähestyttiin sekä 

aiheenmukaisuuden (aiherelevanssi) että hyödynnettävyyden (käyttäjärelevanssi) näkökulmasta. Tutkija 

uskoo ratkaisseensa tutkimusongelmat kohtuullisesti. 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksen voidaan ajatella olevan vielä kasvuvaiheessa, koska 

yhtenäistä käsitystä ilmiötä kuvaavasta teoriasta ei ole ja ilmiön mittaaminen ei ole ongelmatonta. 

Kansallista aineetonta pääomaa on tutkittu pitkälti luomalla erilaisia mittausmalleja, joilla pyritään 

selittämään valtioiden tietoon perustuvaa menestymistä. Myös käsitteelliset pohdinnat ovat olleet 

tutkimussuuntauksessa yleisiä. Näyttää siltä, että pelkkä käsitteellinen ilmiön pohdinta tai saatavilla olevan 

tilastoaineiston analysointi eivät ole tuottaneet yhteisymmärrystä kansallisen aineettoman pääoman 

määritelmästä tai sen mittaamisesta. Yhteistä kansallisen aineettoman pääoman määrittelyille on kuitenkin 

se, että kansalliset aineettomat resurssit nähdään mahdollisuutena, ei takeena, tulevaisuudessa 

menestymiselle. Aineetonta pääomaa tulee tietoisesti soveltaa, jotta sen kautta voidaan luoda arvoa. Käpylä 

(2011) on tehnyt kriittisiä ja aihetta todennäköisesti eteenpäin vieviä havaintoja kansallisesta aineettomasta 

pääomasta ja sen mittaamisesta kiinnittämällä huomiota siihen, että kansallinen aineeton pääoma ei ole 

välttämättä mitään ennalta määriteltyä, yleistettävissä olevaa ja muuttumatonta, kuten mittausmalleissa 

implisiittisesti tunnutaan olettavan. Ilmiön teoreettinen perusta näyttää olevan vielä ikään kuin työn alla. 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkimus on lähtöisin yritysten aineettoman pääoman tutkimuksesta ja 

mikrotason periaatteita on sovellettu pitkälti myös kansalliseen tasoon näitä erityisesti problematisoimatta. 

Tutkielman empiirisessä osuudessa nousi kuitenkin esiin kansallisen aineettoman pääoman viitekehyksen 

toimijoiden määrittelyn hankaluus. Käpylän ym. (2011) ohella toimijuuteen ei ole juuri otettu kantaa, mutta 

toimijuuden määrittelyllä saattaa olla vaikutusta ennen kaikkea siihen, miten kansallista aineetonta 

pääomaa voidaan johtaa. Mikrotasolla aineettoman pääoman tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on löytää 

keinoja tunnistaa ja johtaa organisaation aineetonta pääomaa. Kansallisen aineettoman pääoman 

tutkimuksessa ei varsinaisesti ole problematisoitu johtamisnäkökulmaa, mutta kansallisen aineettoman 

pääoman mittausmalleja on kehitetty sitä silmällä pitäen, että niitä voidaan hyödyntää politiikanteon tukena. 

Mikrotasolla aineettoman pääoman viitekehyksen toimijat on helppo tunnistaa, sillä niitä on vain yksi eli 



 

73 

organisaatio itse. Mikrotasolla aineetonta pääomaa tarkastellaan siis organisaation näkökulmasta, jonka 

oletetaan muodostavan melko vaivattomasti rajattavissa oleva kokonaisuus ja jolla voidaan nähdä olevan 

yhteinen visio ja tavoite, ja jota voidaan johtaa. Kansallisella tasolla taas toimijuuden määrittely näyttää 

olevan hankalampaa. Kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksessa ei olla määritelty sitä, millaisena 

entiteettinä kansallisvaltioita voidaan johtamisen näkökulmasta lähestyä, vaan sitä on problematisoimatta 

tarkasteltu kuten yrityksiä mikrotasolla. Kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksessa voisi olla hyvä 

problematisoida sitä, missä määrin kansallisvaltiota voidaan tarkastella organisaationa, jolla on jokin 

yhteinen tavoite. Valtioiden asema yhteiskunnan kehitystä ohjaavana tahona esimerkiksi globalisaation 

vaikutuksesta on muuttunut ja tällöin valtion tai julkisen sektorin roolia kansallisen aineettoman pääoman 

viitekehyksessä on ehkä tarkoituksenmukaisempaa tarkastella kehityksen mahdollistajana kuin ohjaajana. 

Toimijoiden määrittely voi auttaa luomaan ymmärrystä siitä, miten kansallista aineetonta pääomaa on 

mahdollista johtaa. Jos kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien tarkoitus on auttaa 

päätöksentekijöitä kansallisen aineettoman pääoman kehittämistoimissa, pitäisikö tarkastelu rajoittaa vain 

sellaisiin näkökulmiin, joihin valtio voi toimillaan vaikuttaa? Kaiken kaikkiaan kansallisen aineettoman 

pääoman viitekehyksen toimijoiden määrittelyyn vaikuttanee se, mistä kansallisen aineettoman pääoman 

nähdään muodostuvan (millaisia tavoitteita kansalliselle aineettomalle asetetaan) ja millaisten tekijöiden 

siihen uskotaan vaikuttavan. Jos esimerkiksi inhimillinen pääoma eli yksilöiden osaaminen nähdään olevan 

avainasemassa globaalissa kilpailussa pärjäämiseen, voidaan neljännen sektorin (perheet, suku ja ystäväpiiri) 

roolia pohtia inhimillistä pääomaa uusintavana ja ylläpitävänä toimijana. Kaiken kaikkiaan kyse on siitä, mitä 

kansallisella tarkoitetaan. 

Kansallisen aineettoman pääoman tarkastelu yhteiskunnan kaikkien sektoreiden kautta tuo malliin 

huomattavaa kompleksisuutta ja mitä ilmeisimmin lisää myös mittaamisen haasteita. Toisaalta 

tarkastelemalla kansallista aineetonta pääomaa yhteiskunnan kaikkien sektoreiden näkökulmasta voidaan 

ehkä pyrkiä lisäämään ymmärrystä siitä, millainen vaikutus yhteiskunnan eri sektoreilla on kansalliseen 

aineettoman pääomaan. Toimijuudessa voisi silloin olla kyse kaikista niistä kansalaisista, jotka ovat osallisia 

tavalla tai toisella yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tällöin voidaan myös kysyä onko 

kansalaisen määritelmä riittävä, sillä aineettoman pääoman näkökulmasta myös ulkomaalainen työntekijä 

saattaa olla arvokasta inhimillistä pääomaa Suomen kannalta. Luontevaa saattaisi olla kohdistaa tarkastelu 

niihin toimijoihin, jotka osallistuvat kansallisen hyvinvoinnin tavoitteluun esimerkiksi veroja kerryttämällä. 

Kansallisen aineettoman pääoman mittaamiseen liittyy haasteita, joilla saattaa olla vaikutusta niiden 

aiherelevanssiin. Yhtenä kansallisen aineettoman pääoman mittaamisen haasteena voidaan pitää 

aineettoman pääoman dynaamista luonnetta. Mittausmallit antavat melko staattisen kuvan kansallisesta 

aineettomasta pääomasta, sillä mittausmalleilla tavoitetaan valtion aineettoman pääoman tila tietyllä 

hetkellä. Mittausmallit eivät varsinaisesti kuitenkaan kerro mitkä toimet valtion sisällä tai suhteissa muihin 
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valtioihin ja sidosryhmiin ovat vaikuttaneet aineettoman pääoman tilaan. Tarkastelemalla aineetonta 

pääomaa kuvaavia aikasarjoja voidaan analysoida muun muassa sitä, mitkä aineettoman pääoman 

osatekijät vaikuttavat suoraan tai välillisesti talouskasvuun. Aikasarjojen tarkastelu edellyttää kuitenkin sitä, 

että indikaattorit pysyvät samoina eri tarkasteluajankohtina. Tieto- ja viestintäteknologialla tiedetään olevan 

aineettoman pääoman luomisessa ja hyödyntämisessä merkittävä vaikutus ja sitä on pyritty 

operationalisoida suoraan tai välillisesti kaikissa esitellyissä mittausmalleissa. Tieto- ja viestintäteknologian 

kehitys on ollut kuitenkin nopeaa ja esimerkiksi monet indikaattoreista voidaan katsoa epärelevanteiksi 

kehittyneiden maiden kohdalla. Esimerkiksi Suomessa jo neljäsosalla (25 %) 15–79 -vuotiaista on käytössään 

ns. älypuhelin, joka yleensä sisältää perinteisen puheluominaisuuden lisäksi myös pääsyn internetiin sekä 

muita kommunikaatiota ja tiedon välitystä ja tallennusta tukevia ominaisuuksia (TNS Gallup 2011). Miten 

voidaan mitata yksilöiden tiedonkäsittely- ja viestintävalmiuksien kehityksen muutosta, mikäli käytettävissä 

oleva teknologia muuttuu nopealla tahdilla ja saattaa myös muuttua epärelevantiksi? 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksessa on keskitytty paljon ilmiön rahamääräiseen tai vähintään 

numeraaliseen kuvaamiseen ja sen ajatellaan olevan tietyllä tavalla lineaarinen ja siten ennustettava. 

Aineettoman pääoman ydin on pitkälti siinä, että pystytään tunnistamaan resurssien lisäksi se, miten tietoa 

tuotetaan ja käytetään tietyssä kontekstissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos kansallinen 

aineeton pääoma, kuten yritysten aineeton pääoma mikrotasolla, on dynaamista ja kontekstisidonnaista, 

saattaa ilmiön tunnistaminen eri maiden aineettoman pääoman tasoja mittaamalla antaa melko 

yleisluontoisen käsityksen aineettomasta pääomasta ja sen toimintalogiikasta. Vertailemalla eri valtioita 

keskenään ennalta määriteltyjä indikaattoreita käyttäen saadaan tietoa siitä, millaista aineetonta pääomaa 

valtioilla on, mutta ne eivät varsinaisesti kerro millaisia tapahtumaketjuja niiden taustalla on. Toisaalta 

kansallisen aineettoman pääoman tunnistamisen ja mittausmallien kehittämiseen esteenä on ollut 

saatavilla olevan vertailukelpoisen tilastoaineiston saatavuus sekä se, että kansallisista tilastojärjestelmistä 

on toistaiseksi saatavilla verrattain vähän kansainvälisesti vertailukelpoista aineettomaan pääomaan 

liittyvää tilastointia ja indikaattoritietoa. 

Mittausmallien tuottaman informaation yleisluontoisuuden vuoksi voidaan ehkä kysyä, missä määrin 

kansallista aineetonta pääomaa on järkevää tutkia ainoastaan tilastoaineistojen valossa. Jääkö kansallisesta 

aineettomasta pääomasta jotain merkittävää tunnistamatta, jos sen tunnistamisessa tyydytään ainoastaan 

käytettävissä olevaan tilastoaineistoon? Mielenkiintoista sekä Suomen että muiden valtioiden näkökulmasta 

saattaisi olla tapaustutkimus Suomen aineettoman pääoman tilasta ja siitä miten se on kehittynyt 

vuosikymmenten aikana erilaisten yhteiskunnallisten politiikkojen vaikutuksesta. Tapaustutkimuksen avulla 

olisi mahdollista luoda ymmärrystä valtion roolista kansallisen aineettoman pääoman muodostumisessa ja 

hyödyntämisessä. 

Haastattelujen perusteella kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien relevanssia voidaan lisätä 
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täsmentämällä ja rajaamalla ilmiön teoreettista perustaa. Aiherelevanssin näkökulmasta aineetonta 

pääomaa kansallisella tasolla pidetään merkittävänä, mutta toistaiseksi se näyttäytyy hankalasti 

käsitteellistettävänä ameebamaisena ilmiönä. Käyttäjärelevanssin näkökulmasta mittausmalleista ollaan 

kiinnostuneita, mutta enemmän kuin vertailevaan tutkimukseen perustuvia benchmarking-vertailuja eri 

valtioiden kesken, ministeriöiden virkamiehet ja asiantuntijat osoittivat kiinnostusta erilaisten strategisen 

johtamisen työkalujen kehittämiselle. 

Voidaan ehkä päätellä, että valtioilla tai valtioiden julkisilla sektoreilla on erilaisia tarpeita kansallisen 

aineettoman pääoman tunnistamiselle. Mitä edistyneemmästä valtiosta aineettoman pääoman 

näkökulmasta on kyse, sitä todennäköisemmin tarve liittyy strategisesti merkittävän aineettoman pääoman 

tunnistamiselle. Vertailevaa tietoa eri valtioiden aineettoman pääoman tilasta tuottavien mittausmallien 

hyödyllisyys ei kuitenkaan välttämättä ole vähäinen edistyneidenkään valtioiden näkökulmasta, sillä niitä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi ikään kuin markkinointimateriaalina maakuvan ja näin ollen suhdepääoman 

vahvistamisessa. 

Mittausmallit tulisi jakaa ehkä kahteen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria voisi olla ns. benchmarking 

mittausmallit, jotka tarkastelevat eri valtioiden aineettoman pääoman tilaa ja sen muutoksia verraten sitä 

kansalliseen suorituskykyyn. Benchmarking arviointien avulla voidaan tehdä maakohtaisia vertailuja sekä 

aikasarjoihin perustuvia tarkasteluja. Mittausmallit voisivat toimia ns. vertailevana aineistona, jolloin niiden 

hyödynnettävyys liittyisi pitkälti hyvien käytäntöjen omaksumiseen. Hyvien käytäntöjen omaksuminen ei 

kuitenkaan välttämättä ole mahdollista välittömästi mittausmallien tuottamaa informaatiota tulkitsemalla, 

vaan perehtymällä syvällisemmin millaisen muuntomekanismin avulla tietyn valtion kansallisen 

aineettoman pääoman tila on muotoutunut. Benchmarking arviointeja voidaan hyödyntää myös kansallisen 

suhdepääoman vahvistamisessa, kun viestitään maakuvasta sidosryhmille. Mittausmallit tulisi kuitenkin 

laatia siten, että ne eivät olisi riippuvaisia teknologisesta kehityksestä, vaan pyrkisivät kuvaamaan sitä mitä 

teknologian avulla aineettoman pääoman kontekstissa tavoitellaan. 

Toinen kategoria olisi ns. strategisen johtamisen mittausmallit, jossa arvioinnin kohteena olevaa kansallista 

aineetonta pääomaa tulkitaan kansallisesta strategiasta johdettujen tavoitteiden mukaisesti. Teoreettisena 

viitekehyksenä voitaisiin soveltaa arviointitutkimuksessa käytettävää järjestelmäteoreettista 

lähestymistapaa, jossa arvioinnin keskiössä olisi kansallisen aineettoman pääoman muuntomekanismi, 

siihen kohdennetut panokset sekä muuntomekanismin tuotokset ja vaikutukset. Arvioimalla kansallista 

aineetonta pääomaa järjestelmäteoreettisen viitekehyksen näkökulmasta voidaan luoda syvällisempää 

ymmärrystä siitä, millaista aineetonta pääomaa valtiolla on, miten sitä on kehitetty ja millaisia vaikutuksia 

sillä on. Arviointitoiminnan mukaisesti vaikutuksia arvioitaisiin myös ei-toivottujen vaikutusten osalta. 

Tällöin kansallista aineetonta pääomaa koskeva tieto voisi olla myös toimintaa tukevaa ja ohjaavaa. 

Eittämättä tällaisista tapauskohtaisista arvioinneista voisi olla hyötyä myös niille valtioille, jotka haluavat 
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ymmärtää syvällisemmin millaisista käytännöistä ja toimista kansallinen aineeton pääoma tietyssä valtiossa 

muodostuu. Arviointitutkimuksessa menetelmällinen triangulaatio on suositeltavaa tutkittavan ilmiön 

havaintoaineistoa kerätessä, ja ymmärrystä kansallisesta aineettomasta pääomasta tuotettaisiin karkeasti 

jaoteltuna sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Tällöin ei ehkä enää olisi järkevä puhua kansallisen 

aineettoman pääoman mittausmalleista, vaan kuvaavampaa olisi käyttää termiä kansallisen aineettoman 

pääoman arviointi. Arviointitoiminnan näkökulmasta Käpylän ym. (2011) National intellectual capital 

performance mittausmallilla näyttäisi olevan strategisesti tärkeän kansallisen aineettoman pääoman 

arvioimiseen parhaimmat lähtökohdat, sillä mallissa on pyritty jäsentämään kansallista aineetonta pääomaa 

systeemisen näkemyksen mukaisesti. Tutkielman keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset on kuvattuna 

kuviossa 11. 

 

Kuvio 11 Kansallisen aineettoman mittausmallien relevanssi valtion keskushallinnossa ja kehittämisehdotukset 

 

Kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien tutkimus on ollut tutkijavetoista ja tutkimuksen 

kontribuutio esimerkiksi yhteiskunnallisiin poliitikoihin tai julkisiin kehittämistoimiin on ollut heikkoa. Kaiken 

kaikkiaan kansallisen aineettoman pääoman tutkijoiden yhteisenä tavoitteena lienee lisätä tietoisuutta 

niistä tekijöistä, jotka ovat tärkeitä tietointensiivisen yhteiskunnan menestymiselle. Kansallisen aineettoman 

pääoman merkityksen uskotaan olevan kasvava ja haastattelujen perusteella ministeriöissä näyttäisi olevan 

kiinnostusta kansallisen aineettoman pääoman tutkimusta ja johtamismalleja kohtaan. Suomi on 

panostanut pitkäjänteisesti aineettoman pääoman kehittämiseen, josta kertovat muun muassa sijoitukset 

eri kansallista aineetonta pääomaa mittaavissa vertailuissa. Ministeriöiden virkamiesten ja asiantuntijoiden 

näkökulmasta tarve kansallisen aineettoman pääoman tunnistamiseen liittyy pikemminkin ilmiön 

teoreettisen ymmärryksen lisäämiselle ja strategisen johtamisen työkalujen kehittämiselle kuin vertailevaa 

tietoa tuottaville benchmarking -arvioinneille.   
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 10  JATKOTUTKIMUSIDEAT 

Tutkielman lähtökohtana oli tarkoitus tarkastella kansallista aineetonta pääomaa ja sen mittaamista 

hallintotieteen näkökulmasta. Hallintotieteen perusnäkökulmana on erityisesti julkista intressiä palvelevien 

organisaatioiden toimivuus ja siinä erityisesti hallinto, organisaatio ja johtaminen (ks. esim. Salminen 2008, 

10). Tutkielman edetessä hallintotieteen näkökulman painottaminen osoittautui kuitenkin haastavaksi, sillä 

tutkija koki aiheelliseksi lähestyä kansallista aineetonta pääomaa ensisijaisesti aineettoman pääoman 

tutkimuksen näkökulmasta ja selvittää millainen kansallisen aineettoman pääoman mittausmallien 

relevanssi on Suomessa. Mittausmallien relevanssia tutkija tarkasteli osittain myös hallintotieteen 

näkökulmasta, sillä mittausmallien tuottaman tiedon hyödynnettävyyttä pohdittiin arviointitutkimuksen 

lähtökohtia soveltaen. Tämän tutkielman valmistuttua tutkijalla on kuitenkin paremmat lähtökohdat 

arvioida myös sitä, miten kansallista aineetonta pääomaa voitaisiin lähestyä hallintotieteen näkökulmasta. 

Tutkija uskoo, että kansallisen aineettoman pääoman tutkimusta voisi hyvin laajentaa myös 

hallintotieteelliseen tutkimukseen. Hallintotieteen näkökulmasta voitaisiin muotoilla seuraavanlaisia 

tutkimusongelmia: 

 Miten ja kuka kansallista aineetonta pääomaa johtaa? Tai voidaanko kansallista aineetonta 

pääomaa johtaa ylipäänsä? Millainen on kansallisen aineettoman pääoman johtamisen 

viitekehys? 

 Millainen on julkisen hallinnon rooli kansallisen aineettoman pääoman johtamisessa ja 

kehittämisessä? 

 Miten kansallisen aineettoman pääoman johtaminen ja kehittäminen näyttäytyy kansallisten 

strategioiden ja ohjelmien näkökulmasta? 

 Miten Suomen aineeton pääoma on muodostunut aikojen saatossa? 

Kansallisen aineettoman pääoman tutkimuksessa saattaisi olla mielenkiintoista tehdä myös vertailevaa 

tapaustutkimusta eri maiden kansallisen aineettoman pääoman kehittämisen politiikoista ja käytännöistä. 

Tämän avulla olisi mahdollista ymmärtää paremmin myös kulttuuristen erojen merkitystä kansallisen 

aineettoman pääoman muodostumiselle. 

Sekä tietojohtamisen että hallintotieteen näkökulmasta tarkasteltuna ehkä merkittävin jatkotutkimuksia 

määrittävä kysymys on tutkijan näkemyksen mukaan seuraavanlainen: 
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 Mikä on kansallisen aineettoman pääoman arvo suomalaiselle yhteiskunnalle? 

Tällä tutkija tarkoittaa sitä, että Suomelle tärkeää kansallista aineetonta pääomaa on hankala tunnistaa, 

mikäli ei riittävän selkeästi määritellä mitä kansallisella aineettomalla pääomalla tavoitellaan. Jos aineeton 

pääoma on kontekstisidonnaista, kuten useat aineettoman pääoman tutkijat sen ymmärtävät, kansallisen 

aineettoman pääoman arvo riippuu siitä, millaisia odotuksia siihen kohdistetaan. Tutkijan ymmärryksen 

mukaan kansallinen aineeton pääoma on arvokkainta silloin, kun se on kansallisten tavoitteiden kannalta 

tarkoituksenmukaisinta. Kansallisen aineettoman pääoman arvo määritellään täten viime kädessä 

poliittisesti. 
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LIITTEET 
Liite 1 Haastattelupyyntö 
 

Hei! 
 
Toimin tietojohtamisen professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa ja lähestyn sinua haastattelutut-
kimuksen merkeissä. Haastattelututkimus on osa TEKES-rahoitteista projektia, jossa tutkitaan aineettoman 
pääoman vaikutuksia kansallisella tasolla. Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston (professori Pirjo Ståhle) ja 
Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä. 
 
Aineetonta pääomaa pidetään kehittyneiden maiden, erityisesti tietoyhteiskuntien, tärkeimpänä tuotan-
nontekijänä. Kansallisen tason aineettomalla pääomalla tarkoitetaan muun muassa yksilöiden osaamistasoa 
ja arvoja, erilaisia kehittämistä tukevia rakenteita ja ICT-resursseja sekä Suomen mainetta ja kansainvälisiä 
suhteita. Aihealueen tutkimus on tuottanut paljon erilaisia indikaattoreita, joilla pyritään kuvaamaan em. 
tekijöiden tilaa sekä niiden vaikutuksia kansantalouden kasvun ja muun hyvinvoinnin kehittymisen kannal-
ta. Tämä tutkimus on toistaiseksi jäänyt hieman irralliseksi virkamiesjohdosta, jonka kuitenkin ajatellaan 
olevan ko. informaation keskeisin hyödyntäjä. 
 
Tässä tutkimuksessa pyrimme kuromaan edellä kuvattua kuilua kiinni ja olemme kiinnostuneita seuraavista 
asioista:  
 

• Miten virkamiehet ymmärtävät (kansallisen) aineettoman pääoman ja sen merkityksen yhteis-
kunnan kehitykselle? 

 
• Millaista informaatiota aineettoman pääoman tilasta virkamiehillä on käytössä? 
 

• Millaisia tietotarpeita virkamiehillä on (kansallisen) aineettomaan pääomaan liittyen? 
 
Haastattelut toteuttaa tutkimusapulainen Henna Salonius Tampereen teknillisestä yliopistosta. Tutkimus 
toteutetaan yksilöhaastatteluna (kasvotusten tai puhelimitse) haastateltavan toiveen mukaan. Haastattelu 
kestää noin tunnin. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua erityisesti etukäteen. 
 
Olisiko sinulla aikaa osallistua aihealuetta kartoittavaan haastatteluun viikolla 22 tai 23 valitsemanne ajan-
kohdan mukaisesti? 
 
Ystävällisin terveisin, 
Antti Lönnqvist 
 
== 
Antti Lönnqvist, Dr.  
 
Professor, Tampere University of Technology, Business Information Management and Logistics Adjunct 
Professor, Aalto University, School of Science and Technology 
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Liite 2 Haastattelujen havaintomateriaali 
 


