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Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Teoreettisessa osuudessa toteutettiin 

kirjallisuuskatsaus, jossa pyrittiin selvittämään millaiset tekijät stimuloivat yrityksen 

kasvua. Kirjallisuudessa kasvua edistävät tekijät jaetaan yleensä kolmeen luokkaan: 

henkilökohtaisiin, organisaatiokohtaisiin ja ympäristökohtaisiin. Henkilökohtaiset 

kasvutekijät ovat johtajaan tai johtoryhmään sidonnaisia: näitä ovat esimerkiksi 

koulutus, motivaatio, johtoryhmän kokoonpano ja aiempi kokemus. 

Organisaatiokohtaisia kasvutekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen tietämyksenhallinnan 

järjestäminen tai osaavien työntekijöiden rekrytointi. Toimialakohtaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi verkostot tai valittu toimiala. Näitä kasvutekijöitä voidaan tukea 

tietojohtamisen välineillä vahvistamalla tietoresursseja sekä hankkimalla tietoa 

kasvutavoitteisiin liittyvän päätöksenteon tueksi.  

Rakennustoimisto Pohjola Oy on tamperelainen rakennusalan yritys, jonka tavoitteena 

on tuplata liikevaihtonsa vuoteen 2016 mennessä. Erityistä tässä yrityksessä on sen 

johtamistapa: henkilöstö suunnittelee ja johtaa projektit ja varsinainen toteuttava 

henkilöstö hankitaan aliurakointina. Empiirisessä osuudessa suoritettiin case-tutkimus 

rakennusalan yrityksessä sekä haastattelemalla hallitusta että pitämällä henkilöstölle 

työpajoja tulosten validoimiseksi. Pohjolassa näitä kasvua edistäviä tekijöitä ovat 

henkilöstön kouluttautuminen, henkilöstön rekrytointi, brandi, tunnettuus ja työmaiden 

(tarvikkeiden) standardointi. Pohjolassa tietotarpeista tärkeimpänä nähtiin  

oikeanlaisten, kannattavien hankkeiden valinta. Kasvutavoitteisiin liittyvää, 

päätöksentekoa tukevan tiedon keräämiseen on Pohjolassa seuraavanlaisia työkaluja: 

markkinatutkimus, branditutkimus, asiakastutkimus, tulospalkkausjärjestelmät, 

talousjärjestelmä, ennusteet ja hankkeet. Yhtenäisen näkemyksen tuottamiseksi 

käytetään intraa, sähköpostikeskusteluja, hallituksen ja johtoryhmän välisiä keskusteja 

sekä Pohjola-akatemiaa. Tietoresurssien kehittämiseksi työkaluina on Eloisa-brandin 

kehittäminen, rekrytoinneissa onnistuminen ja prosessien yhtenäistäminen. 

Pohjolassa tärkeimpänä kasvun kannalta tärkeimpänä tekijänä nousi oikeanlaisten 

hankkeiden valitseminen hankeaihiosta ja niiden luominen. Työpajoissa esiin nousi 

tärkeimpänä kohteena oikeanlaisten hankkeiden valitseminen hankeaihioista. Tätä 

varten työkaluksi kehitettiin kriteeristö oikeanlaisten hankkeiden valitsemiseksi 

hankeaihiosta.  
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The study consists of two parts. The theoretical part was carried out as a literature re-

view, which sought to identify the factors that stimulate the growth of the enterprise. 

The literature of the growth-promoting factors is generally divided into three categories: 

personal, organization-specific and environment specific. Personal growth factors are 

related to the manager or management team: these are, for example, training, motiva-

tion, Executive Management Board and previous experience. Examples of organization-

specific growth factors are such as the company's knowledge management or the em-

ployee recruitment. Environment-specific factors are such as networks or selected in-

dustry. These growth factors can be supported by knowledge management tools by 

strengthening the knowledge resources, as well as the acquisition of knowledge growth 

objectives related to decision-making. 

Rakennustoimisto Pohjola Oy is a Tampere-based construction company, which aims to 

double its turnover by 2016. Particular in this company is it's approach to management: 

Pohjola plans and manages the projects and the actual construction staff is acquired 

through subcontractors. The empirical part was carried out as a case study in this con-

struction company by interviewing the board and organising two workshops to validate 

the results. Pohjola's growth factors are staff training, recruitment, brand, reputation and 

site (equipment) standardization. The most important information need from Pohjola's 

point of is the selection of projects that are right kind and profitable. Tools that Pohjola 

uses to gather information to support growth targets in Nordic countrie are: market re-

search, brand research, customer research, performance-based compensation, the eco-

nomic system, forecasts and projects. To provide Integrated view of this information 

Pohjola uses intranet, e-mail discussions, the discussion between members of Board of 

Directors and the Executive Committee, as well as between the center of Pohjola acad-

emy. Tools to develop the information resources are Eloisa-brand development, re-

cruitment success and process standardization. 

The main growth factor in Pohjola was found to be the selection of right kind of pro-

jects from ideas and project development. The result from the workshops was that most 

important factor was also the selection of projects. Based on these findings, a tool was 

developed to help the selection of the right kinds of projects. 
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TERMIT 

 

Kasvutekijä  Tässä diplomityössä kasvutekijällä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, 

joiden stimuloivat yrityksen kasvua.   

 

Liiketoiminta- Tiedon keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä yrityksen oman 

tiedon hallinta  toiminnan tuloksena ja liiketoimintaympäristöstä saatavista 

tiedoista. 

 

Osaaminen  Yksilön taidot, kyvyt, valmiudet ja tiedot. Osaaminen jaetaan 

substanssiosaamiseen, liiketoimintaosaamiseen, organisaatio-

osaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin. (Lönnqvist et al. 2005, s. 33.) 

 

Tietojohtaminen   Tässä diplomityössä tietojohtaminen on rajattu koskemaan 

aineetonta pääomaa, tietämyksenhallintaa ja liiketoimintatiedon 

hallintaa. 

 

 

Tietämyksen- Tässä diplomityössä tietämyksenhallinnalla tarkoitetaan 

hallinta sekä tietämyksen että osaamisen hallintaa. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tämä työ tarkastelee tietojohtamista liiketoiminnan kasvun tukena rakennusalalla. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on toiminut pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen, 

Rakennustoimisto Pohjola Oy:n (myöhemmin Pohjola) itselleen asettama kasvutavoite: 

"Tavoitteena on kasvaa kannattavasti siten, että liikevaihto on 100 miljoonaa euroa 

vuonna 2016". Vuonna 2012 Pohjolan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa: 

käytännössä siis tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi sitä, että yrityksen on tuplattava 

liikevaihtonsa vuoteen 2016 mennessä.  

Rakennusala on yksi Suomen keskeisimmistä toimialoista (TTK, 2013). 

Rakennusteollisuus RT (2013) määrittelee kiinteistö- ja rakennusklusterin "koostuvan 

toimialoista, jotka rakentavat ja tuottavat muun muassa asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan 

tilat ja rakennukset, liikenneverkon, erilaiset ympäristörakenteet sekä vesihuoltoverkon 

ja energiahuoltoverkon." Vuonna 2010 tämän klusterin arvo oli 566 miljardia, joka oli 

kyseisenä vuonna 73 prosenttia koko Suomen kansallisvarallisuudesta (kuva 1.1). Suuri 

osa klusterin toiminnasta sijoittuu Suomeen, mutta nykyään yhä suurempi osuus 

toiminnasta on kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvaa. Esimerkiksi NCC toimii 

Suomen lisäksi Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. (Rakennusteollisuus RT, 2013.) 

Vuonna 2011 käytettiin yhteensä 520 000 henkilötyövuotta rakentamiseen ja rakennetun 

ympäristön ylläpitoon - tämä määrä vastaa hieman yli viidennestä Suomen työllisistä. 

Suomen rakennusyritysten markkinoiden koko oli vuonna 2011 29 miljardia euroa. 

Markkinat jakautuvat kolmeen osaan: talojen korjausrakentamiseen, talonrakentamiseen 

ja infrarakentamiseen. (Vainio 2012, s. 4, 8.)  
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Kuva 1.1: Suomen kansallisvarallisuus 2010 (mukailtu RT Rakennusteollisuus 2013). 

Pohjolassa yksi toimintamalleista on tiedolla johtaminen (Pohjola, 2014). Tämän vuoksi 

tässä tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan kasvun tukemista tietojohtamisen 

keinoin. Tietojohtamista rakennusalalla on tutkittu vielä varsin vähän. Tietojohtaminen 

tarjoaa malleja ja käsitteitä tiedon muotojen ja roolin ymmärtämiseen, tiedon hallintaan 

ja tiedonhallinnan tekniseen toteutukseen. (Laihonen et al. 2013., ss. 6-9.) 

Rakennusalalla tietämys on pirstoutunutta. Rakennusprojektien aikana arvokkaan 

tietämyksen kerääminen ja hyödyntäminen on haastavaa. Usein päädytään toistamaan 

samat virheet työmaasta toiseen. (Dave & Koskela 2009, s. 894.) Yrityksen jatkuvan 

toiminnan, saati sitten kasvun kannalta tämä ei ole järkevää. 

Suurin osa yrityksistä pyrkii kasvamaan parantaakseen menestymistään, 

kilpailukykyään ja kannattavuuttaan (Goold, 1999). Jatkuvan kasvun yritykset 

kerryttävät ja päivittävät teknologista tietämystään tasaisesti koko ajan, kun taas 

hidastuvan kasvun yrityksissä hyödynnetään lähinnä jo olemassa olevaa tietämystä. 

(Lee 2010, s. 287.) Rakennusyrityksissä olemassaolevan tietämyksen käyttö, tämän 

tietämyksen uudistaminen ja uusien innovaatioiden kehittäminen on välttämätöntä 

(Håkansson & Ingemansson 2011, s. 67). Millaiset tekijät vaikuttavat yrityksen 

kasvuun? Entä miten tietojohtaminen voisi tukea tämän tavoitteen saavuttamisessa? 

Tässä tutkimuksessa pyritään kartoittamaan, miten tietojohtamisella voidaan tukea 

yritystä sen kasvutavoitteiden saavuttamisessa. 

1.2 Kohdeorganisaatio, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 

tavoite 

Pohjola Rakennus Oy on vuonna 1989 Pirkanmaalle perustettu, nykyään neljästä 

tytäryhtiöstä koostuva rakennusalan konserni. Se toimii kaikilla asuntorakentamisen 

osa-alueilla: talojen korjausrakentamisessa, talonrakentamisessa ja infrarakentamisessa. 
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Asuntotuotantoa sillä on vuoteen 2015 mennessä ollut noin 9000 asunnon verran ympäri 

Suomea. Jo aiemminkin Pohjola on toiminut Pirkanmaan lisäksi Uudellamaalla, 

Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Varsinaiset tytäryhtiöt on kuitenkin perustettu vasta 

viimeisimpien vuosien aikana: vuonna 2013 perustettiin tytäryhtiö Uudellemaalle ja 

vuonna 2014 Hämeeseen ja infrarakentamiseen. Tavoitteena on lisäksi laajentua Itä-

Suomeen vuoden 2015 aikana. Pohjolasta erityisen toimijan tekee sen projektijohtoinen 

toimintatapa: Pohjolan oma henkilöstö suunnittelee ja johtaa urakoita, mutta työmaille 

varsinainen toteuttava henkilöstö hankitaan kilpailuttamalla aliurakoitsijoita. Tämän 

vuoksi varsinaisia työntekijöitä Pohjolalla on noin 70, mutta se työllistää yli 700 

henkeä. Pohjola panostaa myös paljon henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen. 

(Rakennustoimisto Pohjola Oy, 2014.) 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten tietojohtamisella voidaan tukea 

liiketoiminnan kasvua. Tutkimuksen toisena tavoitteena on tuottaa Pohjolan 

hallitukselle ja johtoryhmälle tietojohtamisen työkaluja kasvun tukemiseksi. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on määritelty seuraavanlaiseksi: 

 Miten tietojohtaminen tukee yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista? 

Tutkimuskysymyksen alakysymyksiä ovat: 

- Mitkä ovat yrityksen kasvun kannalta kasvua edistäviä tekijöitä? 

- Millaisia tietotarpeita liittyy kasvua edistäviin tekijöihin, erityisesti 

johtamisen näkökulmasta? 

- Millaisia tietojohtamisen työkaluja kasvua edistävien tekijöiden 

tietotarpeiden täyttämiseen on? 

Tutkimuksessa kartoitetaan yrityksen kasvua edistäviä tekijöitä sekä pyritään löytämään 

tietojohtamisen työkaluja näihin tekijöihin liittyvien tietotarpeiden täyttämiseksi. 

Pyrkimys on löytää sellaisia työkaluja, joita hyödyntämällä Pohjola pystyy 

saavuttamaan kasvutavoitteensa. 
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1.3 Työn teemat ja rajaukset 

Diplomityön pääteemat on esitetty kuvassa 1.2. Varsinaisia pääteemoja on kaksi: 

liiketoiminnan kasvu ja tietojohtaminen. Näistä liiketoiminnan kasvu ja tietojohtaminen 

määrittelevät tämän diplomityön aihealueen. Strateginen johtaminen on mukana työn 

näkökulmaa rajaavana elementtinä - työssä ei siis syvennytä operatiivisella tasolla 

tapahtuviin toimintoihin.  

 

Kuva 1.2: Diplomityön pääteemat. 

Tietojohtamisen  välineiden tarkastelu on rajattu seuraavaan kolmeen osa-alueeseen: 

aineettomaan pääomaan ja sen johtamiseen, liiketoimintatiedon hallintaan ja 

tiedonhallintaan. Liiketoiminnan kasvun teemassa määritellään, millaiset tekijät 

edistävät liiketoiminnan kasvua ja millaisia strategioita kasvuun on. Liiketoiminnan 

kasvun teemassa on rajauduttu tarkastelemaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 

sillä ne asettuvat parhaiten Pohjolan kanssa samaan kokoluokkaan. Tässä tutkimuksessa 

on pyritty keskittymään nimenomaan niihin tekijöihin, joiden myötävaikutuksella 

kasvua pystytään tukemaan. Kasvua edistävien ja hidastavien tekijöiden vaikutusta ei 

tässä tutkimuksessa ole huomioitu. Kasvun teema on myöskin rajoitettu koskemaan vain 

orgaanista kasvua, sillä Pohjolan tavoitteena ei ole kasvaa yritysostojen kautta. Koska 

tietojohtamista ja kasvua rakennusalalla on tutkittu vasta varsin niukasti, ei 

kirjallisuuskatsauksessa työtä rajattu koskemaan vain pelkästään rakennusalaa. 

Rakennusala kontekstina huomioidaan vasta empiriaosiossa. 
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1.4 Tieteenkäsitys, tutkimusote- ja menetelmät 

Olkkosen (1994, s. 26) mukaan tieteen keskeisenä tavoitteena on tiedon saaminen ja 

järjestäminen. Tieteenkäsitykset ohjaavat tutkimuksessa tiedon hankkimista. 

Tieteenkäsityksellä tarkoitetaan eri aikoina vallinneiden käsitysten, tiedettä tutkineiden 

filosofien ja eri tieteenalojen perinteiden ja tavoitteiden muodostamaa käsitystä. 

Merkittävimpiä näistä ovat positivismi ja hermeneutiikka.  (Olkkonen 1994, s. 26.) 

Pitkärannan (2010, s. 78) mukaan tieteenkäsityksenä "hermeneutiikka korostaa 

laadullisia aineistoja ja ymmärtävää otetta". Hermeneuttinen tutkimus pyrkii 

ymmärtämään kohteena olevan ilmiön sisäisiä yhteyksiä, muutosprosesseja tms. 

tilanteessa, jossa ei esimerkiksi laajaan aineistoon nojautuvaa tilastollista tarkastelua 

voida saada aikaan (Olkkonen 1994, s. 33). Positivismi korostaa kvantitatiivisen 

aineiston keruuta ja käsittelyä tutkimusta tehdessä – aineistosta etsitään 

säännönmukaisuuksia ja lainalaisuuksia. (Pitkäranta 2010, ss. 77-78.) Aineisto 

positivistisessa tutkimuksessa on yleensä kvantitatiivista, kuten esimerkiksi 

mittaustuloksia, kun taas hermeneuttisessa tutkimuksessa uutta tietoa pyritään 

muodostamaan empiirisestä materiaalista induktion avulla. (Olkkonen 1994, s. 33-35.) 

Kullakin tieteenalalla on vakiintuneet käsitykset tieteen menetelmistä ja niillä saatavista 

tuloksista. Liiketaloustieteissä käytetään sekä positivismiin että hermeneutiikkaan 

pohjautuvia menetelmiä (Olkkonen 1994, s. 40).  

Hermeneutiikka liittyy usein tutkimuksiin, joissa on kysymyksessä uusi tutkimusalue, 

tutkittava ilmiö on uusi ja tapauksia vähän tai tutkimusongelma on vaikeasti 

strukturoitavissa (Olkkonen 1994, s. 37). Tämä tutkimus pohjautuu hermeneuttiseen 

tieteenkäsityseen, sillä tietojohtamisen ja liiketoiminnan kasvun suhdetta on tutkittu 

vasta suhteellisen vähän. Tyypillinen hermeneutiikan sovellutuskohde on kartoittava 

tutkimus (Olkkonen 1994, s. 37). Kartoittavan tutkimuksen tarkoituksena on löytää 

uusia ilmiöitä, selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä, kehittää hypoteeseja, "katsoa mitä 

tapahtuu" ja etsiä uusia näkökulmia. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 138). Kuten aiemmin 

mainittiin tieteenkäsitysten aineistotyyppien yhteydessä, laadullisessa tutkimuksessa 

käytetään induktiivista analyysia ja suositaan laadullisten metodien käyttöä 

tutkimusaineiston hankinnassa. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 164.; Saunders et al. 2009 s. 

127.) Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan esimerkiksi 

kuvaamaan jotain tapahtumaa tai ilmiötä, ymmärtämään toimintaa tai antamaan 

teoreettinen tulkinta jollekin ilmiölle (Pitkäranta 2010, s. 114). Laadullisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että tietolähteet on valittu harkitusti ja huolellisesti. 

Henkilöiden joilta tietoa kerätään, on tunnettava tutkimuksen kohteena oleva ilmiö 

mahdollisimman hyvin tai heillä on oltava siitä kokemusta (Pitkäranta 2010, s. 114). 

Kartoittavassa tutkimuksessa on kolme päävaihetta: kirjallisuusselvitys, aihealueen 

asiantuntijoiden haastattelut ja kohderyhmän haastattelut (Saunders et al. 2009, s. 139).  

Tieteenkäsityksen lisäksi tieteenharjoitus voidaan jakaa kolmeen eri tieteeseen sen 

mukaan, miten tutkimuksessa saatua primääritietoa käsitellään uuden tiedon 
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hankkimiseksi ja jalostamiseksi: havainnoivaan, teoreettiseen ja laskennalliseen 

tieteeseen. Laskennallinen tiede mallintaa ilmiöitä ja tutkii niitä esimerkiksi 

simuloimalla. Teoreettisessa tieteessä käsitellään teorioita lähinnä deduktion kautta 

kehittämällä. Näistä tähän tutkimukseen on sovellettu havainnoivaa tiedettä. Se kerää 

havaintoja ilmiöistä ja käsittelee niitä sellaisenaan yleensä induktiivisesti eli johtamalla 

yksittäisistä tunnetuista yleistettävän väitteen. (Olkkonen 1994, s. 28-29.)  

 

Kuva 1.3: Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat (mukailtu Kasanen, 

Lukka ja Siitonen, 1991). 

Liiketaloustieteissä käytettyjä tutkimusotteita ovat käsiteanalyyttinen, nomoteettinen, 

toiminta-analyyttinen, konstruktiivinen ja päätöksentekometodologinen tutkimusote. 

Näiden tutkimusotteiden eroja on kuvattu kuvassa 1.3. Näistä käsiteanalyyttisessa 

tutkimusotteessa on tavoitteena käsitejärjestelmien konstruointi, nomoteettisessa 

kausaalisten yhteyksien selittäminen, päätöksentekometodologisessa 

ongelmanratkaisumetodien kehittäminen, toiminta-analyyttisessa toiminnan 

ymmärtäminen ja muuttaminen sekä konstruktiivisessa tutkimusotteessa ongelman 

ratkaiseminen. Tutkimusotteeksi on valittu toiminta-analyyttinen tutkimusote, sillä 

näistä luetelluista tutkimusotteista se pohjautuu vahvimmin hermeneutiikkaan. Muut 

tutkimusotteet perustuvat pitkälti positivismille. Toisaalta tutkimusotteessa on myös 

käsiteanalyyttinen ulottuvuus, sillä työn alkuosan kirjallisuuskatsauksessa on 

tavoitteena kerätä teoriakehikko liiketoiminnan ja tietojohtamisen yhteydestä. Käsite-
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analyyttinen tutkimusote saattaa lähestyä joko positivismia tai hermeneutiikkaa sen 

mukaan pohjautuuko se ilmiön käsitteistämiseen vai empiiristä tietoa muokkaavaan 

päättelyyn. Tällaiset tutkimusotteiden yhdistelmät ovat tyypillisiä liiketaloustieteille. 

(Olkkonen 1994, ss. 60-80.) 

 

Kuva 1.4: Tapaustutkimuksen eri tyypit (mukailtu Yin 2003, s. 40). 

Tutkimusmenetelmäksi on valittu tapaustutkimus (engl. case study). Tapaustutkimus 

soveltuu erityisesti tutkimuksiin, joissa pyritään ymmärtämään syvällisesti tutkittavaa 

ilmiötä sekä siihen liittyviä prosesseja. Tapaustutkimusta käytetään usein 

tutkimusmenetelmänä kartoittavissa ja kuvailevissa tutkimuksissa. (Saunders et al. 

2009, s. 146.) Hirsjärvi et al. (2009) määrittelee tapaustutkimuksen olevan 

"yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta 

toisiinsa suhteessa olevia tapauksia". Yinin (2003) mukaan tapaustutkimus on 

empiirinen tutkimus, joka tutkii tällä hetkellä olemassa olevaa ilmiötä reaalimaailman 

kontekstissa, joten ilmiön ja ympäristön väliset rajat eivät ole täysin selvät. 

Tapaustutkimusta on neljää eri tyyppiä: holistinen yksittäistapaustutkimus, holistinen 

monitapaustutkimus, sulautettu tutkimus tai sulautettu monitapaustutkimus   (kuva 1.4). 

Yksittäisessä tapaustutkimuksessa käsiteltävänä on uniikki, yksittäinen tapaus. Jos 

tarkasteltavia yksiköitä on monia, puhutaan sulautetusta tutkimuksesta. 

Monitapaustutkimuksissa taas analysoinnin kohteena on useampi tapaus, joita voidaan 

tarkastella eri konteksteissa joko sulautetusti tai kokonaisvaltaisesti. (Yin 2003, s. 39-

46.) Näistä tähän tutkimukseen on valittu tutkimusmenetelmäksi yksittäinen 
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tapaustutkimus, sillä tarkastelun kohteena on yhden rakennusalan yrityksen 

kasvutekijöiden kartoittaminen sekä niiden tukeminen tietojohtamisen välinein. 

Tapaustutkimusta tehdessä voidaan käyttää useita tiedonkeruumenetelmiä sekä niiden 

yhdistelmiä: esimerkiksi haastatteluja, dokumenteihin tutustumista ja havainnointia. 

Useiden menetelmien käyttö on perusteltua, koska sen avulla voidaan varmistaa 

aiemmin saatujen tulosten paikkaansapitävyys (Saunders et al. 2009, s. 146.; Hirsjärvi et 

al. 2007, s.131). Tässä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelminä käytetään haastatteluja ja 

työpajoja. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenille tullaan tekemään haastatteluja ja näistä 

sekä työpajojen kautta saaduista tuloksista johdetaan varsinaiset löydökset.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Kuvassa 1.5 on hahmoteltu tutkimuksen kulku. Tutkimuksen aluksi määritetään 

tutkimuskysymykset yhdessä Pohjolan toimitusjohtajan kanssa.  Varsinainen tutkimus 

koostuu kahdesta osuudesta: teoriasta ja empiriasta.  

Kirjallisuuskatsaus suoritetaan luvuissa kaksi ja kolme. Luvussa kaksi tarkastellaan 

valittuja tietojohtamisen välineitä: aineetonta pääomaa, liiketoimintatiedon hallintaa 

sekä tietämyksenhallintaa. Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi millaisia nämä 

tietojohtamisen välineet ovat. Näin lukija saa tarvittavan pohjatiedon näiden välineiden 

soveltamista varten. Luvussa kolme taas tarkastellaan teoriaa liiketoiminnan kasvun 

kannalta ja pyritään löytämään kasvutekijöitä. 

 

Kuva 1.5: Tutkimuksen kulku. 
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Aluksi pyritään ymmärtämään liiketoiminnan kasvua ilmiönä kirjallisuuskatsauksen 

avulla: miten kasvu määritellään, miksi kasvua tavoitellaan, millaisia polkuja kasvuun 

on ja mitkä tekijät edistävät kasvua. Kirjallisuuskatsauksessa pyritään paikallistamaan 

organisaatiossa ne kohteet, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota kasvun 

mahdollistamiseksi. Näitä kohteita kutsutaan tässä tutkimuksessa kasvutekijöiksi. Kun 

kasvutekijät on määritetty ja luokiteltu, tutkitaan tämän jälkeen millä tietojohtamisen 

välineillä pystytään niihin parhaiten vaikuttamaan. Näitä kahta osa-aluetta - kasvua ja 

tietojohtamista – käsitellään yhdessä kasvua luvussa neljä ”Tietojohtaminen 

liiketoiminnan kasvun tukena”. 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kirjallisuudesta esiin nousevia kasvutekijöitä 

tutkitaan rakennusalan kontekstissa. Empiirinen osuus on luvussa viisi. 

Tapaustutkimuksen kohteena on rakennusalan yritys, jossa tarkastellaan miten 

kirjallisuusosuudessa tunnistetut kasvua edistävät tekijät pätevät rakennusalalla. 

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan kohdeyritystä hallituksen ja johtoryhmän 

näkökulmasta. Tapaustutkimuksessa pyritään tunnistamaan, pätevätkö teoriassa 

tunnistetut kasvua edistävät tekijät myös Pohjolassa vai löydetäänkö näitä tekijöitä vielä 

lisää. 

Johtamisen käytäntöjä tutkitaan haastattelemalla Pohjolan hallitusta ja johtoryhmää 

tietojohtamisen nykytilanteen kartoittamiseksi. Haastatteluja tutkimusmenetelmänä ja 

niiden analysointia käsitellään luvussa 5.1. Luvun 5.1 aliluvuissa on haastattelujen 

aineistoa ryhmitelty kohdeorganisaation, tietoresurssien ja tietotarpeiden kautta. 

Haastattelujen pohjalta on täydennettyä listausta kasvua tukevista tietojohtamisen 

välineistä on käsitelty luvussa 5.2. Luvussa 5.3 on käsitelty työpajaa 

tutkimusmenetelmänä. Pohjolalle henkilöstölle pidetään kaksi työpajaa, jossa 

henkilöstölle esitellään tutkimuksen pohjalta ehdotuksia johtamistyökaluiksi ja näitä 

ehdotuksia työstetään tilaisuudessa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla validoidaan 

tutkimukseesa saatuja tuloksia. Työpajojen tavoitteena on esitellä työn tuloksia, 

vähentää mahdollista muutosvastarintaa uusien johtamiskäytäntöjen käyttöönottoon 

sekä jalostaa ehdotuksia yritykseen paremmin sopiviksi. Näiden työkalujen on tarkoitus 

tukea Pohjolaa kasvutavoitteen saavuttamisessa. Työpajoissa saatu aineisto on 

analysoitu luvun 5.3 aliluvuissa. Lopuksi empiirisestä osiosta saadut löydökset on 

koottu yhteen lukuun 5.4. Luvussa kuusi käydään läpi työssä saadut tulokset, 

kontribuutio ja työn arviointi.  
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2. TIETOJOHTAMINEN 

2.1 Liiketoimintatiedon hallinta (engl. Business Intelligence, 

BI) 

Yksinkertaistettuna liiketoimintatiedon hallinnan (engl. Business Intelligence) 

päätarkoitus on parantaa yrityksen suorituskykyä ja täten lisätä kilpailukykyä (Thierauf, 

2001). Hannula ja Vuori (2009, liite 2) määrittelevät liiketoimintatiedon hallinnan 

"toiminnaksi, jonka avulla yritys tietoisesti kerää, analysoi, ja hyödyntää omaan 

toimintaansa ja liiketoimintaympäristöönsä liittyvää tietoa päätöksenteon tukena". 

Tietoa etsittäessä pyritään erityisesti keskittymään vastausten löytämiseen "miksi" ja 

"mitä pitää tehdä" kaltaisiin kysymyksiin. (Thierauf 2001, s. 7). Näkökulma on 

enemmän tulevassa toiminnassa kuin menneisyyden tapahtumissa. Misner et al. (2002, 

s. 13-17) kuvaavat liiketoimintatiedon hallintaa monitahoiseksi konseptiksi, johon 

liittyy kolme näkökulmaa: nopeampien ja laadukkaampien päätösten tekeminen, datan 

jalostaminen informaatioksi ja oikeanlaisen asenteen omaksuminen. 

Toisin kuin Hannula ja Vuori (2009, liite 2), Liebowitz (2006, s. 19, 21) näkee 

liiketoimintatiedon hallinnan keskittyvän sekä yrityksen sisäisen toiminnan 

tarkasteluun, että myös kuuluvan osaksi kilpailijatiedon hallintaa (engl. competitive 

intelligence). Thierauf (2001) jakaa liiketoimintatiedon hallinnan kahteen eri 

kategoriaan: sisäiseen ja ulkoiseen. Ulkoisilla liiketoimintatiedon hallinnalla 

tarkoitetaan kilpailija-analyyseja, alan trendejä, markkinatutkimusta ja muita sellaisia 

tietoa, joiden kokoamiseen yritys tarvitsee myös yrityksen ulkopuolista näkökulmaa. 

Nämä tiedot siis koskevat laajempaa aluetta kuin vain tiettyä yritystä. Sisäisellä 

liiketoimintatiedon hallinnalla tarkoitetaan yrityksen oman liiketoiminnan seurantaa 

sekä siihen liittyvää tiedonkeruuta ja raportointia. Sisäisestä liiketoiminnasta 

tarkastellaan esimerkiksi tuotantolukuja, henkilöstökuluja, suorituskykyä ja 

käyttöastetta. (ks. Judin 2010, s. 26.). Sisäisinä tietolähteinä voidaan käyttää 

tietojärjestelmiä ja- varastoja, henkilöstöä, tuotantoa tai raportteja. Ulkoisina 

tietolähteinä toimivat asiakkaat, media, kilpailijat, alihankkijat, konsultit, tilastot ja 

tutkimukset. Liiketoimintatiedon hallinnan avulla saaduista tietotuotteista tärkeimpiä 

ovat säännölliset raportit, jatkuvan seurannan raportit, tarvekohtaiset selitykset ja pitkän 

aikavälin analyysit. (Vuori et al. ss. 47-48.) 

Vuori et al.:n (2008, ss. 10-11) mukaan Euroopan Unionissa rakennusalalla on 

pitkäänollut paikallista säätelyä ja jopa protektionismia: osa rakennusmarkkinoista on 

ollut neuvottelu-urakkana suljettua, jolloin ei ole käytetty tarjouskilpailijaa toteuttajan 

valintaan. Nyt markkinat alkavat pikkuhiljaa avautua muille paikallisille ja jopa 
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ulkomaisille toimijoille. Rakennusalan erityispiirteenä voidaan pitää myös uusien 

rakennusten rakentamiseen tarvittavaa rakennuslupaa, joiden perusteella voidaan seurata 

rakentamisen määrää. Rakennusalalla on kausittaista vaihtelua, joka aiheuttaa piikkejä 

kysynnässä. Menekin ennakointi onkin tärkeää, sillä merkittävä osa koko vuoden 

tuotannosta saatetaan myydä parin kuukauden aikana. (Vuori et al. 2008, s. 10-11.)  

Vuori et al. (2008, s. 28) mainitsee rakennusalan erityispiirteiksi liiketoimintatiedon 

hallinnan suhteen suhdanneherkkyyden, alalla vallitsevan perinteisen kulttuurin ja 

kausiluonteisuuden. Tiedon merkitys yrityksille korostuu erityisesti laskusuhdanteessa: 

tiedon avulla pystytään taistelemaan asiakkaista ja materiaalista - noususuhdanteen 

aikana tiedon merkitys saatetaan helposti unohtaa. Rakennustoimialan kulttuuri on 

melko konservatiivista ja vanhoillista: työsuhteet johdossa ovat pitkiä ja vaihtuvuus 

vähäistä. Kausiluontoisuudesta esimerkkinä ovat sääolosuhteet ja talven kovat 

pakkaskuukaudet vaikuttavat rakentamisen aikatauluun ja siten aiheuttavat työn 

kertymistä tietyille kuukausille. Kansainvälisten markkinoiden tilanne vaikuttaa entistä 

enemmän myös Suomen rakennusmarkkinoihin. (Vuori et al. 2008, s. 25-28.) 

 

Kuva 2.1: Liiketoimintatiedon hallinnan sykli (mukailtu Fleisher & Bensoussan 

2007, s. 8). 

Liiketoimintatiedon hallinta koostuu syklistä (kuva 2.1). Kirjallisuudessa syklimallissa 

saattaa eri teorioissa esiintyä eri määrä vaiheita niiden jaottelutavasta riippuen, mutta 
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malli pääpiirteissään on aina samanlainen iteratiivinen sykli (ks. Misner et al. 2002, s. 

18; Fleisher & Bensoussan 2007, s. 8). Sykli koostuu viidestä eri vaiheesta: 

suunnittelusta, datan keräämisestä ja jalostamisesta, analysoinnista, saadun tietämyksen 

jakamisesta ja palautteen keräämisestä sekä prosessin arvioinnista. Suunnitteluun 

kuuluu asiakastarpeiden määrittäminen, vaatimusten muodostaminen sekä varsinaisen 

projektisuunnitelman laatiminen. Toiseen vaiheeseen, eli datan keräämiseen ja 

jalostamiseen, kuuluvat datan kerääminen yrityksen sisältä ja ulkopuolelta, kerätyn 

datan luokittelu ja ylimääräisen datan poistaminen. Analyysivaiheessa valitaan sopiva 

analyysitekniikka ja jalostetaan aiemmassa vaiheessa kerättyä dataa eteenpäin käyttäjille 

sopivaan muotoon: graafeiksi, taulukoiksi, tekstiksi, yhteenvedoksi ja kaavioiksi. 

Tietämyksen jakamiseen kuuluvat edellisessä vaiheessa saatujen havaintojen ja 

oivallusten esittäminen ja jakaminen asiakkaalle tai tilaajalle. Palautteeseen ja prosessin 

arviointiin kuuluu palautteen kerääminen ja sen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan 

onnistuuko prosessi täyttämään määritetyt asiakastarpeet vai tuleeko prosessia kehittää 

johonkin suuntaan. Arvioinnin tulokset otetaan huomiooon seuraavissa sykleissä. 

(Fleisher & Bensoussan 2007, s. 8.) 

Liiketoimintatiedon hallinnalla yritystä itseään, toimintaympäristöä, kilpailijoita, 

asiakkaita ja markkinoita voidaan analysoida esimerkiksi seuraavin menetelmin: 

- Muutosvoima-analyysi (engl. driving forces analysis) Analyysissa tutkitaan 

trendejä, jotka vaikuttavat toimialan rakenteeseen ja kilpailijoiden toimintaan. 

- Porterin viiden voiman analyysi (engl. Five forces) Porterin viisi voimaa ovat 

kuluttajien markkinavoima, uusien kilpailijoiden uhka, tuottajien 

markkinavoima, korvaavien hyödykkeiden uhka ja nykyisen kilpailun taso. 

- Toimintaympäristöanalyysi (engl. PESTE analysis) Analyysissa kartoitetaan 

toimintaympäristön poliittisten, ekonomisten, sosiaalisten, teknisten ja 

ekologisten muutosvoimien kautta ilmiön tai yrityksen nykyistä ja tulevaa tilaa. 

Tarpeen tullen analyysista voidaan vähentää tai lisätä muutosvoimia. 

- Koosteanalyysi (engl. Nine forces) Toimintaympäristöanalyysia voidaan 

täydentää toimiala-analyysilla tai Porterin viiden voiman analyysilla. Näin 

saadaan syvempi ja kokonaisvaltaisempi kuva toimialasta ja yrityksen 

kilpailutilanteesta. 

- Indikaatio- ja varoitusanalyysi (engl. Indication and warning analysis) 

Säännöllisesti ja systemaattisesti tehtävä analyysi, jonka tavoitteena on varoittaa 

päätöksentekijöitä etukäteen merkittävistä ja negatiivisesti vaikuttavista 

markkinamuutoksista ja yllätyksistä. 

- Voitto/tappioanalyysi (engl. Win/Loss analysis) Analyysissa kerätään ja 

analysoidaan tietoa markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista ja tuotetaan 

informaatiota tutkimukselle, tuotekehitykselle ja myyntihenkilöstölle. 
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- Strategisten suhteiden analyysi (engl. Strategic relationship analysis) 

Analyysissa tarkastellaan yritysten välisiä nykyisiä ja potentiaalisia kilpailullisia 

vaikutuksia esimerkiksi kumppanuuksien ja verkostojen näkökulmasta. 

- Varjostaminen (engl. Shadowing) Analyysin tavoitteena on ymmärtää, kuinka 

tietyt kilpailijat tai markkinat ajattelevat, toimivat ja reagoivat. Tämä auttaa 

yritystä ennakoimaan kilpailijoiden taktisia ja strategisia liikkeitä. 

- Benchmarking-analyysi (engl. Benchmarking analysis) Tässä analyysissa 

yritysen omia toimintoja verrataan kilpailijoiden vastaaviin. Tavoitteena on 

kehittää omia toimintoja sekä oppia toimintatapoja muilta. (Vuori et al. 2008, s. 

54-56; Fleisher & Bensoussan 2007.) 

Tarkemmin näistä analyysimenetelmistä ja niiden toteutuksesta on kerrottu esimerkiksi 

Fleisher ja Bensoussanin (2007) kirjassa ”Business and Competitive Analysis - 

Effective Application of New and Classic Methods”. Kirjassa esitellään 

yksityiskohtaisesti suurin osa yllämainituista analyysitekniikoista. Varsinainen 

analyysin suorittaminen on kuitenkin vain yksi osa liiketoimintatiedon hallintaa: muita 

osia ovat suunnittelu, datan kerääminen ja jalostaminen, tietämyksen jakaminen ja 

analyysin onnistumisen arviointi. Analyysi on aina riippuvainen kontekstista jossa se 

suoritetaan. (Fleisher & Bensoussan 2007, s. 8.) Soveltuva analyysitekniikka tulee valita 

ja soveltaa joka tapauksessa erikseen. Tässä diplomityössä analyysien tarkempaa 

toteutusta ei tämän syvällisemmin tarkastella. 

2.2 Aineeton pääoma (engl. Intellectual Capital, IC) 

Aineettoman pääoman merkitys kasvaa yrityksissä jatkuvasti, kun aletaan siirtyä 

enemmän teollisuuspainotteisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Aineettoman 

pääoman voi ajatella olevan organisaatioon varastoituneita aineettomia resursseja 

(Lönnqvist et al. 2005, s. 49). Lönnqvist et al. (2005, s. 18) määrittävät aineettoman 

pääoman "ei-fyysisiksi arvolähteiksi, jotka liittyvät työntekijöiden kyvykkyyksiin, 

organisaation resursseihin ja toimintatapoihin sekä sidosryhmäsuhteisiin". 
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Marr et al. (2004) mukaan yrityksen pääoma voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: 

taloudelliseen, fyysiseen, suhde-, inhimilliseen, kulttuuriseen, rutiini- ja aineettomien 

ominaisuuksien pääomaan. Lönnqvist et al. (2005) tiivistää näistä aineettoman pääoman 

seuraaviin osa-alueisiin: suhdepääomaan, inhimilliseen pääomaan ja rakennepääomaan. 

Nämä osa-alueet koostuvat useammasta erityyppisestä resurssista, joita on kuvattu 

kuvassa 2.2.  

 

 

Kuva 2.2: Aineeton pääoma (mukailtu Lönnqvist et al. 2005, s. 12 ja s. 31). 

Myös Salojärvi et al. (2005, s. 104) jakaa aineettoman pääoman vastaaviin kolmeen 

luokkaan: suhdepääomaan, inhimilliseen pääomaan ja rakennepääomaan. Suhdepääoma 

koostuu suhteista asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, maineesta, brandista ja 

yhteistyösopimuksista. Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta, 

henkilöominaisuuksista, asenteesta, tiedosta ja koulutuksesta. Rakennepääomaan 

kuuluvat arvot ja kulttuuri, työilmapiiri, prosessit ja järjestelmät, dokumentoitu tieto ja 

immateriaalioikeudet. (Lönnqvist et al. 2005, s. 25, 31.) Kirjanpidossa aineeton pääoma 

voidaan jakaa teknologiaan, sopimuksiin, asiakkaisiin, markkinoihin ja taiteeseen. 

Teknologiaan kuuluvat esimerkiksi patentit ja tietokannat, sopimuksiin lisenssit ja 

rakennusluvat, asiakastietoihin asiakaslistat ja tilaushistoria, markkinoihin tuotemerkit 

ja domain-nimet internetissä ja taiteisiin kuuluvat esimerkiksi kirjat, valokuva ja 

audiovisuaaliset materiaalit. (KPMG 2010, s. 21). Myös tämä jako noudattelee 
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pääpiirteittäin Salojärven (2005) ja Lönnqvistin et al. (2005) näkemyksiä aineettoman 

pääoman luokituksesta, mutta taiteen suhteen se eroaa aiemmin esitetyistä 

näkemyksistä. Lönnqvist et al. (2005) määritteli aineettoman pääoman koostuvan vain 

ei-fyysisistä arvolähteistä, mutta kirjanpidossa nämäkin arvolähteet on otettava 

huomioon ja niitä arvostettava niiden arvon mukaan. 

Aineetonta pääomaa voidaan tarkastella sekä dynaamisena että staattisena ilmiönä. 

Kianto (2007, s. 345.) vertailee näitä näkökulmia: staattisesta näkökulmasta katsoen 

tietämys ymmärretään pääomana, resurssina ja tuotannontekijänä, kun taas 

dynaamisessa näkokulmassa tietämys on varastoitunut sosiaalisiin prosesseihin. 

Dynaamisesta näkökulmasta tieto on varastoitunut hiljaisessa muodossa, potentiaalina 

tai tietona siitä miten toimia (engl. know-how), kun taas staattisessa muodossa tieto 

nähdään tietona siitä mitä pitää tietää (engl. know-that)  ja eksplisiittiseen muotoon 

varastoituneena.  

Aineettoman pääoman omistajasuhteita on vaikea määrittää täsmällisesti. Aineettoman 

pääoman osa-alueista inhimillinen pääoma on yksittäisten ihmisten omistamaa, eikä 

organisaatio voi sitä hallita. Rakennepääoman komponentit ovat ihmisten luomia, mutta 

rakennepääoman voidaan silti katsoa olevan yrityksen hallinnassa - yksittäisen 

työntekijän lähteminen ei vähennä rakennepääomaa. Yleisesti suhdepääoman ajatellaan 

olevan yrityksen hallinnassa, mutta on silti otettava huomioon että suhteet ovat 

yksittäisten ihmisten luomia ja sidoksissa tiettyihin ihmisiin. (Lönnqvist et al. 2005, s. 

31.) Omistaja-suhteiden pohtiminen on kuitenkin tärkeää siltä kannalta, että voidaan 

varautua esimerkiksi työntekijän irtisanoutumiseen. 

Aiemmin Vuori (2008, s. 25-28) totesi rakennustoimialan johdon työsuhteiden olevan 

pitkiä ja vaihtuvuuden vähäistä. Tämän vuoksi yrityksen kannalta tärkeää informaatiota 

sitoutuu henkilöstöön hiljaiseksi tiedoksi. Rakennusalla seuraavan kymmenen vuoden 

aikana tapahtuu iso muutos, kun työntekijöitä eläköityy. Eläköitymisen yhteydessä 

menetetään arvokasta hiljaista tietoa, jos eläköitymiseen ei valmistauduta ennakolta. 

(Vuori et al. 2008, s. 10-11.) Hiljainen tieto on sitoutunut ihmisiin, joten se ei ole 

helposti havaittavissa. Uskomukset, oivallukset, aavistukset ja kädentaidot ovat 

esimerkkejä hiljaisesta tiedosta. Tämänkaltaisen tiedon jakaminen on hankalaa, sillä 

ihminen ei välttämättä osaa selittää omaa toimintaansa tai toimintatapojaan. (Nonaka ja 

Takeuchi 1995, s. 8-9.; Sydänmaalakka 2007, s. 192.) Verrattaessa eri toimialojen 

kesken aineettoman pääoman suhdetta yritysten kauppahintoihin, oli tämä suhdeluku 

rakennusalalla tutkimuksen pienin kuuden prosentin arvollaan. Vain rakennus- ja 

energiatoimialoilla suhdeluku oli alle kymmenen, kun kaikilla muilla tutkimuksessa 

mukana olleilla toimialoilla se oli yli 20 prosenttia. Rakennustoimialalla aineettoman 

pääoman osuus on vähäinen yrityksen arvoon nähden koostuen lähinnä tuotemerkeistä. 

(KPMG 2010, s. 15-16. ) 
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2.3 Tietämyksenhallinta (engl. Knowledge Management, KM) 

Tietämyksenhallinnan perusperiaatteena on tunnistaa, kerätä, analysoida ja jakaa 

organisaation tietämysvaroja. Haggie ja Kingston (2003, s. 1) määrittelevät 

tietämyksenhallinnan ”prosesseiksi, työkaluiksi, rakenteiksi jne. joiden tarkoituksena on 

kasvattaa, uudistaa, jakaa tai parantaa tietämyksen käyttöä minkä tahansa aineettoman 

pääoman kolmella osa-alueella (rakenne-, inhimillinen ja suhdepääoma). 

Tietämyksenhallinnassa on olennaista ymmärtää, että se on enemmänkin ihmisten 

johtamista kuin pelkästään informaation tai tieto- ja viestintäteknologian hallintaa 

(Hannula et al. 2003, s. 3). Sillä pyritään kehittämään organisaation kilpailukykyä 

johtamalla tietämystä ja siihen liittyviä prosesseja ja toimintoja. Tietämyksenhallinnan 

voidaan sanoa olevan prosessien luomista oppimista ja tietämyksen jakamista varten. 

Tärkeää on myös osata erottaa oleellinen osaaminen ja tietämys sekä karsia tarpeeton 

pois. Tietämyksenhallinnan osa-alueita ovat henkilöstö, prosessit ja teknologia. Näistä 

henkilöstö ja prosessit ovat niitä joista tietämystä kerätään, ja teknologia toimii 

mahdollistavana keräämisen apuna. Tietämyksenhallinta organisaatiossa vaatii myös 

suotuisan ja avoimen kulttuurin organisaatiossa, jotta tiedon kerääminen ja jakaminen 

onnistuu. (Nonaka et al. 2000.) Käytännössä tietämyksenhallinta ilmenee tiedon 

keräämisenä ja jalostamisena, tiedon jakamisena, tietopääoman arviointina ja 

kasvattamisena, dokumenttien hallintana, tietämyskantoina, tiedon etsimisenä sekä 

organisaatiokulttuurin kehittämisenä. Yrityksen johdolla on tärkeä rooli 

tietämyksenhallinnassa, sillä ilman johdon tukea ei osaamisen ja tietämyksen hallinnalla 

ole kestävää pohjaa (Hannula et al. 2003, s. 3). Yrityksissä tietämyksenhallinta on ollut 

lähinnä johdon apuväline: vain kuusi prosenttia Hannula et al. (2003) tutkimuksen 

vastaajista kertoi koko henkilöstön käyttävän tietämyksenhallintaa. 

Tietämyksenhallintaa hyödynnettiinkin yleensä strategisessa suunnittelussa ja 

esimiestehtävissä. (Hannula et al. 2003, s. 30). Tietämyksenhallintaa voidaan myös 

pitää taitona hallinta aineetonta pääomaa (Sveiby 1997). 

Tietämyksenhallinnan avulla yrityksessä oleva osaaminen ja tietämys on saatava 

leviämään mahdollisimman tehokkaasti, että sen pohjalta pystyttäisiin synnyttämään 

uutta tietoa. Uuden tietämyksen avulla organisaation toimintaa pystytään kehittämään ja 

sitä kautta parantamaan kilpailukykyä. Osaamisen ja tietämyksen hallinnan 

mahdollistamiseksi yrityksessä on oltava sopiva organisaatiorakenne ja -kulttuuri. 

(Hannula et al. 2003, ss. 14-15.) Rakennusyrityksissä olemassaolevan tietämyksen 

käyttö, tämän tietämyksen uudistaminen ja uusien innovaatioiden kehittäminen on 

välttämätöntä (Håkansson & Ingemansson 2011, s. 67). Hannula et al. (2003, s. 19) 

mukaan 78 prosentilla teollisuuden ja rakentamisen parissa toimivissa yrityksissä on 

käytössä systemaattista tietämyksenhallintaa. Daven ja Koskelan (2009, s. 902) mukaan 

rakennusalalla tietämyksenhallinta on organisaatioiden ydinosaamista. 

Rakennustoimialan luonteen vuoksi yhteisöllinen tietämyksenhallinta on erittäin 

tärkeää, sillä sen avulla henkilöstön eri ryhmien ja tiimien tietämystä pystytään 
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kartoittamaan. (Dave & Koskela 2009, s. 902.) Tämä myös tukee Sveibyn näkemystä 

siitä, että tietämyksenhallinta on keino hallita aineetonta pääomaa. 

Organisaatiossa uuden oppiminen ja tietämyksen luominen tapahtuu vuorottelemalla 

kaaoksen ja järjestyksen välillä. Uuden tietämyksen ja uusien ihmisverkostoiden 

syntyminen edellyttää sitä, että organisaatio päästetään hetkellisesti kaaosmaiseen 

tilaan, jolloin ei pyritä kontrolloimaan organisaation jäseniä. Kaaosvaihetta seuraa 

vaihe, jolloin organisaatioon palautetaan järjestys ja kerätään saavutettu tietämys. 

Tietämystä analysoidaan, jonka jälkeen se palautetaan takaisin organisaation jäsenille. 

Vuorottelu kaaoksen ja järjestyksen välillä tapahtuu ikään kuin spiraalissa. Tässä 

spiraalissa vuorottelevat myös hiljainen ja eksplisiittinen tieto, yksilö ja organisaatio 

sekä tunteet ja järki. (Nonaka et al. 2000.) Håkansson ja Ingemansson (2011) ovat 

tutkineet miten rakennusalan yritykset hankkivat tietämystä liiketoimintaa 

harjoittaessaan. Heidän mukaansa uutta tietämystä esiintyy usein kahden tietämysalueen 

"rajalla". Uusien innovaatioiden tai tietämyksen muodostaminen vaatii kuitenkin 

aktiivista vuorovaikutusta kummankin tietämysalueen asiantuntijan kesken: heidän on 

pyrittävä tuomaan aktiivisesti vuorovaikutukseen oman alueensa erityistietämystä. 

(Håkansson & Ingemansson 2011, s. 68.) 

Tunnetuin tiedonhallinnan prosessimalleista lienee Nonakan ja Takeuchin SECI-malli, 

joka perustuu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon jatkuvaan vuorovaikutukseen. 

Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan näkyvää tietoa: se voidaan ilmaista esimerkiksi 

numeroin tai sanoin. Sitä on myös helppo jakaa tiedon tarvitsijalta toiselle tieteellisten 

kaavojen, tietojärjestelmissä olevan datan, yleisten periaatteiden tai koodattujen 

proseduurien muodossa. SECI-malli kuvaa tiedon eri lajien keskinäistä vuorovaikutusta 

ja uuden tiedon syntymistä. Tämän mallin prosesseja ovat sosialisaatio (engl. 

socialization), ulkoistaminen (engl. externalization), yhdistäminen (engl. combination) 

ja sisäistäminen (engl. internalization). (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 61-73.) 
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Uutta tietämystä voidaan luoda esimerkiksi järjestämällä yrityksen 

organisaatiorakenteen uudelleen. Raischin (2008) mukaan organisaatiorakenteen avulla 

pystytään tukemaan yrityksessä tasapainoa uuden etsimisen eli eksplorisaation (engl. 

exploration) ja olemassaolevan tehostamisen eli eksploitaation (engl. exploitation) 

välillä kannattavassa kasvussa. Raisch esittelee mallissaan kolme erilaista 

organisaatiorakennetta: väliaikaisen, rakenteellisen ja rinnakkaisen erottamisen. 

Väliaikaisessa erottamisessa (kuva 2.3) yritys vuorottelee innovoinnin ja toiminnan 

tehostamisen välillä. Näin eksploitaatio ja eksplorisaatio vuorottelevat sen sijaan, että 

niitä tehtäisiin rinnakkain. (Raisch 2008 s. 485.) 

 

Kuva 2.3: Väliaikainen erottaminen (mukailtu Raisch 2008 s. 485). 

Rakenteellisessa erottamisessa (kuva 2.4) eksploitaatio ja eksplorisaatio on jaettu 

suoritettavaksi eri yksiköille organisaatiossa. Tässä mallissa yksikön rakenne on valittu 

sen toimenkuvaa tukevasti: eksploitaatiota suorittavilla yksiköillä on mekanistinen ja 

muodollinen rakenne, kun eksploitaatiota harjoittavilla yksiköillä rakenne on juostava ja 

adaptiivinen. (Raisch 2008 s. 485.) 

 

Kuva 2.4: Rakenteellinen erottaminen (mukailtu Raisch 2008 s. 485). 
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Rinnakkaisessa erottamisessa (kuva 2.5) työntekijät vaihtelevat eksploitaation ja 

eksploraation välillä meneillään olevan työtehtävänsä mukaan: rutiinitehtäviä tuetaan 

muodollisella rakenteella, mutta innovointi mahdollistetaan täydentävän verkoston 

avulla. (Raisch 2008 s. 485.) 

 

Kuva 2.5: Rinnakkainen erottaminen (mukailtu Raisch 2008 s. 485). 

 

2.4 Tietojohtamisen kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

Tässä luvussa käsiteltiin kolmea tietojohtamisen välinettä: liiketoimintatiedon hallintaa, 

aineetonta pääomaa ja tietämyksenhallintaa. Liiketoimintatiedon hallinnalla tarkoitetaan 

toimintaa, jossa yritys kerää omasta toiminnastaan ja liiketoimintaympäristöstään tietoa, 

jota voidaan analysoinnin kautta voi hyödyntää päätöksenteon tukena (Hannula ja Vuori 

2009, liite 2). Rakennusalan erityispiirteitä liiketoimintatiedon hallinnassa on 

suhdanneherkkyys, alalla vallitsevan perinteisen kulttuuri ja kausiluonteisuus (Vuori et 

al. 2008, s. 28). 

Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan organisaation ei-fyysisiä arvolähteitä, jotka ovat 

sitoutuneet työntekijöiden kyvykkyyksiin, organisaation resursseihin ja toimintatapoihin 

sekä sidosryhmäsuhteisiin. Aineeton pääoma jaetaan yleensä kolmeen osa-alueiseen: 

suhdepääomaan, inhimilliseen pääomaan ja rakennepääomaan. (Lönnqvist et al., 2005; 

Salojärvi et al., 2005) Rakennustoimialan johdon työsuhteet ovat perinteisesti olleet 

pitkiä. Tämän vuoksi yrityksen kannalta tärkeää informaatiota sitoutuu henkilöstöön 

hiljaiseksi tiedoksi (Vuori 2008). Toisaalta KPMG:n (2010) mukaan 

rakennustoimialalla aineetonta pääomaa on vain vähän sitoutuneena yrityksen arvoon. 

Tietämyksenhallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi prosessia, rakennetta tai työkalua, 

jonka tarkoituksena on kasvattaa, uudistaa, jakaa tai parantaa tietämyksen käyttöä 

jollain aineettoman pääoman osa-alueella. Rakennustoimialalla tietämyksenhallinta on 

erittäin tärkeää esimerkiksi henkilöstön tietämyksen kartoittamiseksi. (Dave & Koskela 
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2009, s. 902.) Yksi tapa tietämyksenhallinnan lisäämiseksi on esimerkiksi 

tietämyskannat. Esimerkkejä tietojohtamisen välineiden tarjoamista työkaluista on 

koottu taulukkoon yksi. 

Taulukko 1: Esimerkkejä tietojohtamisen välineiden tarjoamista työkaluista. 

 

Liiketoimintatiedon hallinta Aineeton pääoma Tietämyksen hallinta

Kilpailija-analyysit Tuotemerkit Teknologia tietämyksen keräämiseen

Markkinatutkimus Brandit Organisaatiorakenteen muutokset

Yrityksen ulkopuolinen näkökulma Asenne Tiedon kerääminen ja jalostaminen

Tuotantoluvut Koulutus Tiedon jakaminen

Henkilöstöluvut Asiakaslistat Tietopääoman arviointi ja kasvattaminen

Suorituskyky Arvot Dokumenttien hallinta

Käyttöaste Patentit Tietämyskannat

Tiedon etsiminen

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Vuorovaikutus asiantuntijoiden välillä
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3. LIIKETOIMINNAN KASVU 

3.1 Kasvustrategiat 

Jokainen yritys perustuu jonkinlaiseen liiketoimintaideaan. Galbraith (1982, s. 70) 

määrittelee liiketoimintaidean "rahantekemisen kaavaksi". Tämä "kaava" on 

kokonaisuus, joka kattaa koko yrityksen toiminnan: aina tuotteen (tavara tai palvelu) 

valmistamiseen varattavista resursseista markkinointisuunnitelmaan ja asiakaspalveluun 

asti. Kasvu saattaa kuulua liiketoimintaideaan heti alusta lähtien tai yritys saattaa pyrkiä 

kasvuun vasta myöhemmin tietoisesti tai tiedostamatta. (Salojärvi et al. 2005, s. 110). 

Kasvua tavoittelevan yrityksen tulisikin pohtia, miten yritys on aiemmin toiminut ja 

mikä yrityksen nykytilanne on, sekä näiden kahden kysymysten vastauksien pohjalta 

muodostaa polku tuleville toimille kasvun saavuttamiseksi. (Greiner 1998, s. 3.) Tämä 

on melko samanlainen näkemys kuin Zachin (1999) mallissa tietämyksen ja strategian 

aukoista – ”aukko” on ikäänkuin tuo polku kahden tilan välillä. 

Jo 1965 Ansoff määritteli neljä strategiaa liiketoiminnan laajentamiseksi: uusille 

markkinoille tunkeutumisen (engl. market penetration), tuotekehityksen (engl. product 

development), markkinoiden kehityksen (engl. market development) ja 

monipuolistamisen (engl. diversification). Markkinoille tunkeuduttaessa yritys levittää 

nykyistä tuotettaan laajemmalle nykyisillä markkinoilla. Tuotekehityksessä yritys 

kehittää uusia tuotteita nykyisille markkinoille. Markkinoiden kehittymisessä yritys 

pysyy samalla toimialalla, mutta laajentuu maantieteellisesti uuden asiakaskunnan 

pariin. Monipuolistumisessa yritys kehittää uusia tuotteita uusille asiakkaille. (Ansoff, 

1965.) Toivola et al. (2008, s. 5) mukailevat Ansoffia: heidän mukaansa kasvuyrittäjyys 

rakentuu yleensä innovaatioille, kuten uusille tuotteille tai palveluille, uusille raaka-

aineille, uusille markkinoille, uusille organisaatiomuodoille tai uusille 

tuotantomenetelmille. Toivola et al. (2008, s. 30) listaavat PK-yritysten 

kasvustrategioiksi 1) uusien resurssien luotaamisen, 2) liiketoiminnan laajentamisen, 3) 
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nykyisten resurssien hyödyntämisen ja 4) liiketoiminnan supistamisen (kuva 3.1).

 

Kuva 3.1: PK-yritysten kasvustrategiamalli (mukailtu Toivola et al. 2008, s. 30). 

Von Krogh ja Cusumano (2001, s. 54) listaa kolme strategiaa kasvun hallitsemiseksi: 

skaalauksen (engl. scaling), monistaminen (engl. duplication) tai jakamisen (engl. 

granulation). Skaalauksessa yritys keskittyy siihen toimintaan, jossa se on jo hyvä. 

Monistamisessa yritys laajentaa liiketoimintamalliaan uusille markkina-alueille. 

Jakamisessa yrityksen liiketoiminnoista valitaan muutama, joihin yritys keskittyy ja 

pyrkii kasvattamaan. Kasvustrategiaan on tärkeä soveltaa periaatteita organisaation 

oppimisesta ja tietämyksen hankkimisesta ja sen siirtämisestä (von Krogh ja Cusumano 

2001, s. 54). Organisaation oppimista ei kuitenkaan tämän diplomityön puitteissa 

keskitytä tarkastelemaan. 

Kun yritys on päättänyt, millä tavalla se pyrkii liiketoimintaansa laajentamaan, sen tulee 

valita varsinainen kasvustrategia. Yritys voi kasvattaa liiketoimintaansa kahdella eri 

strategialla: orgaanisesti tai ulkoisesti. Orgaanisessa kasvussa yritys kasvaa nykyisten 

tai uusien tuotteiden avulla. Ulkoisessa kasvussa taas pyritään kasvattamaan yritystä 

yritysostojen tai fuusioitumisten kautta. (Tornikoski et al. 2011, s. 12.) Kasvu voi 

tapahtua myös hankintojen ja orgaanisen kasvun yhdistelmänä (Delmar et al. 2003, s. 

196). Peng ja Heath (1996, s. 495) mainitsee neljänneksi laajentumistavaksi 

laajentumisen verkostojen kautta. Yleensä verkostojen kautta laajentuminen tarkoittaa 

sitä, että yrityksellä ei itsellään ole resursseja laajentua yksin tai yhdistyä muiden 
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yritysten kautta (Peng ja Heath 1996, s. 498). Verkostoitumisella tarkoitetaan tässä 

"oikeiden" ihmisten tuntemista, suhteiden luomista ja yhteisten päämäärien eteen 

työskentelyä. Verkostoiduttaessa resurssien yhdistämisellä ja koordinoinnilla voidaan 

saavuttaa mittakaavaetuja ja organisaation oppimista. (Peng ja Heath 1996, s. 513-514.) 

Suomessa kasvuyrityksiä on suhteellisen vähän: jonkinlaisia kasvutoiveita on noin 

puolella yrityksistä, mutta vain seitsemän prosenttia yrityksistä on voimakkaasti 

kasvuhalukkaita. (Toivola et al. 2008, s. 7.) Kasvajiakin silti on. Jonkinlaisen kuvan 

nopeimmin kasvavien yrityksien kasvuvauhdista voi saada Deloitten tuottamasta 50 

suurimman teknologiayrityksen listauksesta: Suomessa suurimman kolmen 

keskimääräinen kasvuprosentti oli viimeisen viiden vuoden aikana lähes 6000 prosenttia 

(Deloitte, 2015). 

3.2 Kasvun ja kasvuyrityksen määritelmä 

Yleensä yritysten kasvulla tarkoitetaan yrityskoon kehittymistä. Tornikosken et al. 

(2011, s. 12) tutkimuksessa kasvuyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka lisää 

liikevaihtoaan ja työntekijämäärää moninkertaisesti muihin alueen yrityksiin verrattuna. 

Tässä määritelmässä siis on otettu huomioon vertailu muihin yrityksiin. Kasvua voidaan 

mitata seuraavien lukujen mukaan: taseen loppusumma, investoinnit, toimipaikkojen tai 

henkilöstön määrä, liikevaihto ja markkinaosuus (Virtanen 1999, s. 123; Heinonen 

2004, s. 36). Peng ja Heathin (1996, s. 496) mukaan kasvun voidaan ajatella olevan 

yrityksen fyysisten ja henkisten resurssien sekä organisaation rutiinien kehittämistä: kun 

tehostetaan olemassaolevien resurssien käyttöä, pystytään yrityksen kapasiteettia 

kasvattamaan ja näin voidaan laajentua uusille alueille. 

Liikevaihto ei ole kaikissa tilanteissa paras mittari kasvun mittaamiseen, sillä se on 

hyvin herkkä inflaatiolle ja kurssimuutoksille (Delmar et al. 2003, s. 194). Delmar et al. 

(2003, s. 195) painottavat, että kasvulle ei ole olemassa yhtä hyvää mittaria. Sen vuoksi 

kasvua onkin hyvä pyrkiä mittaamaan monella eri mittarilla. 

Kasvun mittaamiseen on tarjolla monenlaisia mittareita. Tutkimuksissa on käytetty 

esimerkiksi seuraavanlaisia mittaustapoja: 

- Deloitte (2015) käyttää mittarina liikevaihdon kasvua viimeisen viiden vuoden 

aikana. 

- Toivola et al. (2008, s. 15) käyttävät kasvun mittarina liikevaihdon kasvua. 

- Saarenketo et al. (2009, s. 536) mittasivat tutkimuksessaan yrityksen kasvua 

vertaamalla työntekijöiden määrää suhteessa yrityksen ikään. Lisäksi 

tulevaisuuden kasvua ennustettiin kahden seuraavan vuoden odotetusta 

liikevaihdosta ja työntekijöiden määrästä. Lopullinen kasvuluku laskettiin näistä 

kahdesta prosenttiosuudesta. 
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- Dwyer et al. (2003, s. 1013) mittasivat tutkimuksessaan kasvua laskemalla 

kolmen vuoden keskiarvon pääoman kasvulle. Tarkasteluun oli valittu pidempi 

aikaväli tasoittamaan vuosittaiset vaihtelut sekä laajemman näkökulman 

saamikseksi kasvulle (Dwyer et al. 2003, s. 1013). 

- Empiirisissä tutkimuksissa käytetään usein myös henkilöstömäärän kehitystä 

kasvun mittarina (Stam & Wennberg 2009, s. 81). 

- Delmar et al. (2003, s. 189) käyttävät tutkimuksessaan kasvun mittareina 

suhteellisia ja absoluuttisia kasvulukuja, työntekijöiden määrää ja kasvun 

säännöllisyyttä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. 

- Weinzimmer (2000, s. 37) mittasi tutkimuksessaan kasvua myyntilukujen 

perusteella vertailtavuuden vuoksi. Kasvun laskemisessa otettiin huomioon 

myös ajanjakson pituus, yrityksen keskikoko ja inflaation vaikutus. 

- Weinzimmer et al. (1998, s. 235) mukaan yrityksissä voidaan käyttää kasvun 

mittaamiseen erilaisia kirjanpitoon pohjautuvia lukuja kuten ROI:ta (engl. 

Return On Investment), kassavirtaa, kasvulukuja tai osakkeiden arvoon 

perustuvia lukuja. Yleisimmin kasvun mittaamiseen käytetään kuitenkin 

myyntimäärää, työntekijöiden määrää sekä pääomaa. 

Weinzimmer et al. (1998, s. 252) korostavat, että organisaation kasvua tulee mitata 

kohdeorganisaatiolle sopivalla mittarilla. Esimerkiksi palvelutoimintaa harjoittavissa 

yrityksissä henkilöstön koko voi olla hyvä kasvun mittari, kun taas teollisuusyrityksissä 

mittarina toimii paremmin liikevaihdon määrä. Weinzimmer et al. (1998, s. 235) 

mukaan kasvu on aikariippuvainen ja dynaamisesti muuttuva lukuarvo, jonka 

laskemiseen voidaan käyttää useita erilaisia laskutapoja. Tarkastelussa täytyy aina olla 

mukana enemmän kuin kaksi tarkastelupistettä ajanjaksosta satunnaisten vaihteluiden 

poissulkemiseksi ja todenmukaisemman kuvan saamikseksi. Weinzimmer et al. (1998, 

s. 242) painottavat myös, että tarkasteltaessa organisaation todellista kasvua on ajan 

vaikutukset rajattava pois. Esimerkiksi käytettäessä kasvun mittaamiseen vuosittaisia 

tuottoja, on inflaation vaikutus otettava myös mittauksissa huomioon. 

Kasvua voidaan siis mitata hyvin monen eri mittarin avulla. Tärkeää onkin valita juuri 

tarkasteltavaan yritykseen ja toimialaan soveltuvat mittarit. Myös mitattavan ajanjakson 

pituus ja inflaation vaikutus on otettava mittauksissa huomioon. Kasvua pitäisikin 

mitata usealla erilaisella mittarilla, sillä yksi mittari antaa kasvusta vain yksipuolisen 

kuvan (Delmar 2003, s. 189). 
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Kuva 3.2: Kasvuyritysten luokittelu (mukailtu Delmar et al. 2003, s. 191). 

Delmar et al. (2003, s. 189) määrittelevät kovan kasvun saavuttaneet yritykset 

seitsemään eri luokkaan (kuva 3.2): 

1. absoluuttisiin superkasvajiin, 

2. tasaisiin myynnin kasvattajiin, 

3. yritysostojen kautta kasvajat, 

4. suhteellisesti mitattuna superkasvajat, 

5. "sattuman kautta" kasvaneisiin, 

6. työvoiman kasvattajat ja 

7. kokonaisuudessaan tasaisesti kasvaneet yritykset. 

Näistä yrityksistä absoluuttiset superkasvajat olivat kasvattaneet liikevaihtoaan sekä 

henkilöstöään absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna. Tasaisesti myyntiään 

kasvattavat olivat lähinnä suuria yrityksiä. Myös kokonaisuudessaan tasaisesti 

kasvaneet yritykset ja yritysostojen kautta kasvaneet yritykset olivat lähinnä isoja 

yrityksiä. PK-yrityksistä koostuvia luokkia olivat yksi, neljä, viisi ja kuusi. 

Yritysostojen kautta kasvaneet yritykset olivat lähinnä vanhempia yrityksiä. 
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Suhteellisesti mitattuna superkasvajissa oli mukana paljon itsenäisiä yrityksiä, kun taas 

luokat kaksi, kolme ja seitsemän sisälsivät paljon yritysryhmiä. (Delmar et al. 2003, s. 

209.) 

Toivola et al. (2008, s. 15) jakoivat kasvuyritykset kolmeen eri luokkaan: erittäin 

nopeasti kasvaneisiin, nopeasti kasvaneisiin sekä vähän kasvaneisiin. Erittäin nopeasti 

kasvaneet yritykset olivat kasvattaneet liikevaihtoaan yli 75%, nopeasti kasvaneet 15-

75% ja vähän kasvaneet alle 15%. Ollakseen jatkuvan kasvun yritys on yrityksen 

saavutettava vähintään viiden prosentin liikevaihdon vuosittainen kasvu. 

3.3 Motivaattoreita liiketoiminnan kasvattamiselle 

Yritykset pyrkivät kannattavaan kasvuun voidakseen tarjota osakkeenomistajille hyvän 

tuoton (Raisch 2008, s. 483). Weinzimmer (2000, s. 35) listaa liiketoiminnan kasvun 

motivaattoreiksi kasvaneen liiketoiminnan tarjoaman mittakaavaedun, kasvaneen 

voiman, kyvyn kestää ympäristön muutosta, kasvavat tuotot sekä organisaation jäsenten 

kasvaneen maineen ja vaikutusvallan. Erityisesti nuoret yrittäjät ja perheyritystä 

jatkaneet kokevat kilpailutilanteen helpottuvan kasvun myötä (Toivola et al. 2008, s. 

23). Ne yritykset jotka ovat kasvuorientoituneita, kasvavat myös todellisuudessa 

varmemmin kuin ne yritykset, joilla kasvu oli toissijainen tavoite (Yli-Renko et al. 

2000, s. 288). Yrityksen kasvattaminen luo myös lisää työpaikkoja: 50-80% kaikista 

uusista työpaikoista sijaitsee kasvuyrityksissä (Toivola et al. 2008, s. 7). Toivola et al. 

(2008, s. 23) mukaan kasvu näkyy yrityksissä etenkin talouden hallinnan 

helpottumisena: esimerkiksi maksuvalmius, kannattavuus ja rahoituksen saanti 

paranevat kasvun myötä. Kasvun voidaan nähdä olevan sekä keino parantaa että 

ylläpitää yrityksen tuottoja (Dobbs & Hamilton 2007, s. 296). Kansantalouden 

näkökulmasta kestävä kasvu on toivottavaa ja hyödyllistä (Salojärvi et al. 2005, s. 110). 

Empiiristen tutkimusten mukaan vain harvat yritykset onnistuvat kasvattamaan sekä 

myyntiä että tuottoja pitkällä aikavälillä (Raisch 2008, s. 484). Andersson (2003, s. 187) 

ei löytänyt kausaalista yhteyttä kasvun ja kannattavuuden välillä. Välillä yrittäjän on 

tehtävä päätös lyhytaikaisen kannattavuuden ja kasvun välillä: esimerkiksi pitkällä 

aikavälillä jokin investointi saattaa olla oleellinen, vaikka se hetkellisesti huonontaa 

kannattavuutta. 

3.4 Kasvutekijät 

Weinzimmer (2000) toteaa, että mikään yksittäinen teoria ei selitä yrityksien kasvua. 

Useissa tutkimuksissa kasvutekijät jaetaan kolmeen luokkaan: yrittäjää koskeviin 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, organisaatiota koskeviin tekijöihin sekä 

toimialakohtaisiin tekijöihin (mm. Weinzimmer 2000; Tornikoski et al. 2011). 

Kasvutekijät on tässä tutkimuksessa jaettu kolmeen eri luokkaan vastaavalla tavalla. 
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Luvussa 3.4.1 henkilökohtaisiin kasvutekijöihin on luettu sekä itse yrittäjää että ylintä 

johtoa koskevat kasvutekijät. Johdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä johtoryhmää. 

Luvussa 3.4.2 organisaatiokohtaisiin tekijöihin on kerätty yritystä koskevia 

kasvutekijöitä, kuten esimerkiksi yrityksen rutiineihin ja organisaatiorakenteeseen 

liittyviä kasvutekijöitä. Yrityksen ympäristökohtaiset kasvutekijät on tarkasteltu luvussa 

3.4.3. Sinne on kerätty kasvutekijöitä yrityksen toimialaan ja toimintaympäristöön 

liittyen. 

 

Kuva 3.3: Kasvuyrittäjän rooliparit. (mukailtu Toivola et al. 2008, s. 187). 

Tornikoski et al. (2011, s. 13) näkevät kasvun ensisijaisena edellytyksenä kasvuhalun ja 

kasvukyvyn. March (1991, s. 71) käytti käsitteitä uuden etsiminen ja olemassaolevan 

tehostamistoiminnot (eksploitaatio ja eksplorisaatio) ensimmäisen kerran omassa 

tutkimuksessaan yrityksen oppimisen painopisteistä. Kannattavaan kasvuun liittyvä 

suurin haaste on hallita tasapainoa uuden etsimistoimintojen ja olemassaolevan 

tehostamistoimintojen välillä: tätä kutsutaan hallinnon paradoksiksi (Raisch 2008, s. 

483). Kuvassa 3.3 voidaan myös nähdä muitakin ristiriitoja, mihin kasvuyrittäjä yritystä 

johtaessa törmää. Yrittäjän on pystyttävä toteuttamaan valittua strategiaa aktiivisesti 

yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Osaamista on kehitettävä yrityksessä aktiivisesti 

henkilöstön kanssa jakaen jo opittuja asioita. Samalla kun yrityksen sisäistä toimintaa 

kehitetään, on suunnattava katseensa myös yrityksen ulkopuolelle: yrittäjän on luotava 

ja kehitettävä liiketoimintakumppaneiden verkostoa. (Toivola et al. 2008, s. 186.) 
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Yrityksen on pystyttävä tasapainoilemaan näiden kaikkien neljän tekijän keskellä 

selviytyäkseen ja menestyäkseen markkinoilla. 

 

Kuva 3.4: Kasvutekijöiden luokittelu (mukailtu Andersson 2003, s. 181). 

Kuvassa 3.4 on Anderssonin (2003, s. 181) esittämä teoreettinen viitekehys, jossa on 

hahmoteltu yrittäjän, yrityksen, toimialan ja makroympäristön suhteita. Viitekehyksen 

avulla voi havainnollistaa yrittäjään vaikuttavia tekijöitä. Tornikoski et al. (2011, s. 28) 

ovat tutkimuksessaan luoneet viitekehyksen pienen yrityksen kasvulle (kuva 3.5). Tässä 

viitekehyksessä kasvun lähteet on jaettu neljään eri luokkaan: kasvun hallintaan, kasvun 

esteisiin ja riskeihin, kasvukykyyn sekä kasvuhaluun. Näitä tekijöitä on tarkasteltu 

yrittäjän, yrityksen ja ympäristön näkökulmista kuten tässäkin diplomityössä. 

Viitekehys on tarkoitettu kasvun kannalta yrityksen nykytilan analysointiin. 

 

Kuva 3.5: Viitekehys pienen yrityksen kasvulle (Tornikoski et al. 2011, s. 28). 
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3.4.1 Henkilökohtaiset 

Hyvän johtajan on pystyttävä olemaan sekä joustava että vakaa ja hänen on pystyttävä 

keskittymään samanaikaisesti sekä yritykseen että sen ulkopuolelle (Andersson & Tell 

2009, s. 592). Johtajan on osattava ottaa rooli sekä johtajana, yrittäjänä että 

innovaattorina. Yrittäjän oma persoona vaikuttaa paljon siihen, miten paljon yritys 

tavoittelee kasvua. Yleisesti kasvuhalukkuus on voimakkaampi nuoremmilla yrittäjillä. 

Sopiva koulutus ja aiempi kasvukokemus antaa yrittäjälle henkisiä voimavaroja kasvun 

saavuttamiseen. Johtamisen ammattimaistuminen edesauttaa hallitsemaan yrityksen 

kasvua. (Tornikoski et al. 2011, s. 12-14, s. 27.) Yrittäjän koulutustaso on positiivisesti 

sidoksissa uusien tuotteiden kehitykseen ja yleisesti tuotekehitykseen: korkeammin 

koulutetut yrittäjät perustavat todennäköisemmin innovatiivisia yrityksiä (Stam & 

Wennberg 2009, s. 82). 

Monet uudet yrittäjät eivät edes tavoittele kasvua yritystä perustaessaan. He ovat 

tyytyväisiä pienikokoiseen yritykseen, eivätkä välttämättä ole kiinnostuneet 

kasvattamaan yritystään vaikka siihen olisi mahdollisuus. (Andersson 2003, s. 181.) 

Andersson ja Tell (2009, s. 590) toteavat, että yleensä johtajien positiivinen 

suhtautuminen kasvuun on kasvun kannalta avainasemassa. Pelkkä kasvumotivaatio ei 

kuitenkaan välttämättä riitä kasvun aikaansaamiseksi. Andersson ja Tell (2009 s. 593) 

painottavat, että yrittäjän on osattava reagoida ympäristön muutoksiin. Andersson 

(2003, s. 190) toteaa, että kasvun kannalta on oleellista että johdolla on visio ja usko 

kasvuun. Visiosta on keskusteltava yritykseen sidoksissa olevien muiden tahojen 

kanssa, kuten rahoittajien ja työntekijöiden kanssa - kaikki on saatava puhaltamaan 

samaan hiileen. 

Eri sukupuolet eroavat toisistaan luonteenpiirteiltään: Naiset ovat yleensä miehiä 

yhteistyöhalukkaampia ja kannustavampia, kun taas miehet nauttivat kilpailutilanteista. 

Dwyer et al. (2003, s. 1016) tutkimuksessa havaittiin positiivinen yhteys 

yhteistoimintaan perustuvissa yrityksissä työntekijöiden sukupuolten 

heterogeenisyydessä kasvupyrkimysten tehokkuuteen ja vuorovaikutukseen. Kun 

organisaation henkilöstössä on kumpaakin sukupuolta, esiintyy enemmän uusia 

oivalluksia, erilaisia näkökulmia, lisääntynyttä luovuutta ja enemmän kokemusta, joista 

kaikista on hyötyä uusille markkinoille laajennettaessa. Kuitenkin organisaatioissa, 

joissa päätöksentekoprosessi oli tahdiltaan erittäin nopea, sukupuolten 

heterogeenisyydestä oli enemmänkin haittaa. 

Halikias ja Panayotopoulou (2003, s. 340) on tutkimuksessaan tarkastellut 

toimitusjohtajien (engl. Chief Executive Officer, CEO) persoonallisuutta. 

Toimitusjohtajia tarkasteltiin yhdentoista ominaisuuden kautta: riskinottokyvyn (engl. 

risk attitude), saavutusten hankkimisen (engl. need for achievement), aktiivisuuden 

(engl. activity), epävarmuuden kestokyvyn (engl. tolerance for ambiguity), 

ehdottomuuden (engl. dogmatism), itseluottamuksen (engl. self-confidence), 
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mietteliäisyyden (engl. reflectiveness), impulsiivisuuden (engl. impulsiveness), 

kontrolloinnin (engl. locus of control), kasvutavoitteen (engl. goal setting for growth) ja 

yrityksen markkinavoiman mukaan (engl. power of the firm). Tutkimuksen mukaan 

yrityksen menestystä ei voida selittää toimitusjohtajan persoonallisuuden avulla. Tämä 

johtuu luultavasti siitä, että mitä isompi yritys on kyseessä, sitä enemmän muita 

henkilöitä päätöksentekoon osallistuu toimitusjohtajan lisäksi. 

Weinzimmer (2000, s. 37, 40) mukaan johtoryhmän (engl. top management team) tulisi 

olla heterogeenistä sekä kokemuksen että koulutuksen kannalta tarkasteltuna: vanhoilla 

toimijoilla on mukanaan tarvittavaa kokemusta, mutta uusilla tulokkailla saattaa olla 

tuoreita ideoita. Myös henkilöstön ikä vaikuttaa päätöksentekoon: nuoremmat ottavat 

yleensä vanhoja helpommin riskejä päätöksiä tehdessään. Johtoryhmän tulisikin olla 

myös iän että kokemuksen suhteen heterogeenisiä. Eisenhardt ja Schoonhoven (1990, s. 

510) tukevat ajatusta, että heterogeenisempi johtoryhmä kyseenalaistaa tehtäviä 

päätöksiä enemmän ja saa aikaan parempia päätöksiä. Jokainen johtoryhmän jäsen tuo 

mukanaan myös tietoa toimialasta. Toisaalta vähemmän kokeneilta jäseneiltä saadaan 

tuoreita näkemyksiä kokemuksen sijaan. Eisenhardt ja Schoonhoven (1990, s. 509) 

olettavat, että yrityksen perustajien aiempi yhteinen työkokemus nopeuttaa 

päätöksentekoa - he ovat luultavasti oppineet jo aiemmin, miten kommunikoida 

keskenään ja ovat kehittäneet päätöksenteon rutiineja. Yrityksen johtoryhmän 

kokoonkin kannattaa kiinnittää huomiota: Eisenhardt ja Schoonhovenin (1990, s. 518) 

mukaan yrityksen perustajaryhmän koko tulisi olla ainakin kolme henkilöä. 

3.4.2 Organisaatiokohtaiset 

Jo vuonna 1982 Galbraith (s. 77) esitti, että luonnollisessa kasvussa yrityksen tulee 

hallita tuotteiden moninaisuutta ja ylläpitää normaali toiminnallinen 

organisaatiorakenteensa. Yleensä tämä vaatii poikkitieteellisiä tiimejä, tuotepäälliköitä 

ja projektipäälliköitä. Myös suunnittelu- ja budjetointijärjestelmät astuvat kasvun 

vaiheessa isompaan rooliin, sillä niitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena.  (Galbraith 

s. 77.) Andersson (2003, s. 190) ehdottaa, että yrityksissä päätöksenteko täytyy 

hajauttaa ja organisaatiorakenteen on oltava matala. Salojärvi et al. (2005, s. 105) 

mukaan kasvavien yrityksien haasteena on pysyä joustavana ja innovatiivisena samalla 

kun yrityksessä käytössä olevat prosessit ja käytännöt systematisoituvat. Strateginen 

tietämyksenhallinta voi olla yksi keino vastata tähän haasteeseen. Myös Von Krogh ja 

Cusumano (2001, s. 53) mainitsee organisaatiorakenteen ja tietämyksen kasvun 

kannalta oleellisena. Aiemmin luvussa 2.3 kuvailtiin Raichin (2008) uuden etsimistä ja 

olemassaolevan tehostamista tukevia organisaatiorakenteen erottamismalleja. 

Tornikoski et al. (2011, s. 25) näkevät yhtenä kasvun haasteena osaavan työvoiman 

saatavuuden. Kun resursseja oli tarjolla vain vähän, joutuivat yritykset tekemään 

erinäisiä ratkaisuja ratkaistakseen resurssipulan: yritysostoja, alihankintaa tai 

kouluttamaan henkilökuntaa itse. Andersson (2003, s. 191) painottaa, että kasvavan 
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yrityksen tulee panostaa pätevien työntekijöiden rekrytoimiseen. Samalla on kuitenkin 

pidettävä huoli nykyisten työntekijöiden tietämyksestä ja pätevyydestä. Raisch (2008, s. 

484) mukaan yrityksessä tulee pystyä hyödyntämään olemassaolevia kyvykkyyksiä 

samalla kun etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös Hitt et al. (2000, s. 237) 

painottaa samaa. Delmar et al. (2003, s. 197) mainitsevat, että yritykselle laajemmat 

resurssit mahdollistavat paremmin uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

hyödyntämisen, mutta toisaalta näiden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen voi 

olla vaikeampaa yrityksen pienemmän joustavuuden vuoksi. 

Tehokas tietämyksen integrointi vaatii yritykseltä kyvyn kartoittaa ja hallita 

työntekijöidensä erikoistietämystä. Tärkeimpiä työkaluja tällaisessa kartoituksessa on 

kommunikoinnin mahdollistava organisaatiorakenne ja integroinnin aste. (Hitt et al. 

2000, s. 241.) Työntekijöitä voidaan pitää tärkeänä strategisena voimavarana 

yrityksessä, joihin voidaan vaikuttaa organisaation oppimisen kautta (Chaston 2000, s. 

40). Sellainen teknologinen tietämys, jota yrityksen sisällä on vaikea kodifioida ja 

käsitellä, on myös yritykselle kilpailuetu: kilpailijoiden on hyvin vaikea jäljitellä 

tällaista tietämystä. Kollektiivinen hiljainen teknologiatietämys onkin tärkeä tekijä 

kilpailukyvyn saavuttamisessa ja arvonluonnissa. (Hitt et al. (2000, s. 234-235.) 

Tietämyksen laajentaminen kiihdyttää uusien tuotteiden kehitystä teknologiayrityksissä 

(Stam & Wennberg 2009, s. 86). Yritysten tuleekin kehittää sellaisia rutiineja, joiden 

kautta voidaan vahvistaa yrityskohtaisia taitoja ja valmiuksia. Saarenketo et al. (2009, s. 

533) mukaan yrityksen kasvu ei voi olla kestävää, jos siihen käytettyjä 

tietämyspohjaisia resursseja ja kyvykkyyksiä ei jatkuvasti kehitetä ja päivitetä. Tämä 

johtuu siitä, että ilman kehittämistoimenpiteitä yritys on hitaampi tunnistamaan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. (Saarenketo et al. 2009, s. 533.) 

Hitt et al. (2000, s. 232) painottaa, että arvoa luodakseen on yritysten pystyttävä 

tunnistamaan, luomaan ja hallitsemaan jatkuvasti erityisesti teknologiaa koskevaa 

tietämystä. Oppimisella on suuri osuus tietämyksen tunnistamisessa ja hallitsemisessa. 

Yrityksen taustatekijät vaikuttavat yrityksen kykyyn sitoutua teknologisen oppimisen 

prosesseihin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Taustatekijöitä on kahdenlaisia: sisäisiä 

ja ulkoisia. Sisäisiä taustatekijöitä ovat muun muassa yrityksen koko, rakenne ja 

johtokyky. Ulkoisista tekijöistä toimiala vaikuttaa oppimiseen. Teknologinen oppiminen 

mahdollistaa yritykselle: 1) sopivien riskien ottamisen, 2) ennakoivan toimintatavan, 3) 

innovatiivisuuden, 4) ydinkyvykkyyksien kehittämisen, ylläpidon ja käyttämisen, 5) 

kestävän kilpailukyvyn rakentamisen ja 6) arvon luonnin. Hitt et al. (2000, s. 233) näkee 

oppimisen ja tietämyksen linkittyvän tiiviisti toisiinsa: tietämys on oppimisesta saatava 

lopputulos. 

Weinzimmer et al. (1998, s. 240) mukaan kasvulukujen mukaan organisaation koolla on 

positiivinen suhde absoluuttiseen kasvuun, mutta negatiivinen suhde kasvunopeuteen - 

pienempi yritys kasvaa näin ollen isoa nopeammin. Pienten yritysten tulisi keskittyä 
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ensisijaisesti avaintoimintoihin ja ulkoistaa kaikki muu toiminta kasvukyvyn 

lisäämiseksi (Tornikoski et al. 2011, s. 24). 

 

Kuva 3.6: Kasvuun vaikuttavia tekijöitä (mukailtu Yli-Renko et al. 2000, s. 298). 

Hitt et al. (2000, s. 238) tutkimuksessa yritysten havaittiin saavan teknologiatietämystä 

kahta eri kautta: sisäisesti erilaisista tuotekehitys-, mainonta- ja tuotantoprojekteista ja 

yrityksen ulkopuolelta. Yhdeksi ratkaisuksi Hitt et al. (2000, s. 240) ehdottaa 

strategisten kumppanuuksien solmimista: tämä auttaa hiljaisen tiedon siirtymistä 

yhteistyötä tekevien organisaatioiden välillä. Myös yliopistojen kanssa voidaan tehdä 

yhteistyötä. Samoin Yli-Renko et al. (2000, s. 283) esittää, että yrityksen sisäinen ja 

ulkoinen sosiaalinen pääoma auttaa luomaan teknologiaan painottuvilla uusilla 

yrityksillä muista yrityksistä erottuvaa tietämystä. Tällainen tietämys voidaan jakaa 

kahteen eri osaan: sisäiseen tietämykseen ja ulkoisten markkinoiden tietämykseen. 

Yrityksen sisäinen sosiaalinen pääoma säätelee teknologian oppimista, sillä se vaikuttaa 

sisäisen kommunikoinnin tehokkuuteen, uuden informaation arviointiin ja parantaa 

ongelmanratkaisukykyjä. Yli-Renko et al. (2000, s. 297-298) totesi tutkimuksessaan 

sisäisen sosiaalisen pääoman liittyvän positiivisesti tietämyksen tasoon. Tutkimuksessa 

todettiin myös, että manageriaaliset kontaktit ovat positiivisesti linkittyneet ulkoiseen 

markkinatietämykseen, maantieteelliseen vaihteluun ja kokemukseen markkinoille 

tunkeutumisesta. Myös asiakastiedon (engl. customer involvement) huomioon 

ottamisessa havaittiin positiivinen suhde ulkoisen markkinoiden tietämykseen (kuva 

3.6). Tutkijat olettavat tutkimusten tulosten pätevän myös vähemmän 

teknologiapainotteisiin yrityksiin. 
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Salojärvi et al. (2005, s. 116) tutkimuksessa havaittiin, että tietämyksenhallinnalla ja 

kasvulla yhteys: systemaattinen tietämyksenhallinta sekä nopea kasvu esiintyvät usein 

samoissa yrityksissä. Kausaalista suhdetta näiden kahden tekijän välille ei kuitenkaan 

voitu määrittää. Tutkimuksessa saatiin viitteitä myös siitä, että systemaattista 

tietämyksenhallintaa harjoittavat ja nopeasti kasvavat yritykset onnistuvat 

keskimääräistä paremmin myös aineettoman pääoman johtamisessa. 

3.4.3 Ympäristökohtaiset 

Weinzimmer (2000, s. 36) mukaan toimialakohtaisia kasvutekijöitä ovat intensiivinen 

markkinointi, tuotekehitys ja kilpailukykyyn panostaminen. Yleensä myös 

teknologiapainotteiset yritykset tekevät enemmän tuotekehitystä kuin matalan 

teknologian yritykset (Stam & Wennberg 2009, s. 82). Stamin ja Wennbergin (2009, s. 

82) mukaan kokemus teollisuudenalasta auttaa solmimaan yhteistyösopimuksia muiden 

yritysten kanssa. 

Delmar et al. (2003, s. 197) mukaan yrityksen teollisuudenala vaikuttaa kasvutapaan. 

Uusilla tai kasvavilla toimialoilla on helpointa kasvattaa yritystä (Tornikoski et al. 2011, 

s. 14). Weinzimmerin (2000, s. 40) tutkimuksen mukaan kasvavalla teollisuudenalalla 

toimivan yrityksen tulisi ehdottomasti kohdistaa aggressiivisesti resurssinsa juuri 

kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vastaavasti kasvun hiipuessa tietyltä 

sektorilta, on osattava kohdistaa katseensa muihin mahdollisiin kasvukohteisiin 

tarpeeksi ajoissa. 

Kasvaminen maantieteellisen levittäytymisen myötä vaatii luovuutta, tietoa ja 

monenlaista kokemusta ja näkemystä oikean kasvupolun valitsemiseksi (Dwyer et al. 

2003, s. 1011). Salojärvi et al. (2005, s. 105) mukaan pitkällä tähtäimellä oikeanlainen 

strateginen näkökulma tiedonhankintaan on yrityksen liiketoiminnan kannalta 

merkittävämpi kuin ympäristötekijöiden vaikutus. 

Saarenketo et al. (2009, s. 538) totesivat tutkimuksessaan odotetusti, että yrityksen ikä 

korreloi positiivisesti yrityksen koon kanssa ja negatiivisesti kasvuprosentin suhteen. 

Vanhat yritykset ovat siis isompia, mutta niiden kasvuvauhti on paljon hitaampi. 

Vanhemmilla yrityksillä on enemmän mittakaavaetuja ja hiljaista tietoa nuorempiin 

yrityksiin verrattuna, mutta vähemmän synergiaetuja ja erityistä, niitä muista yrityksistä 

erottavaa aineetonta pääomaa. Kasvanut yrityskoko on merkki kasvuorientaatiosta ja 

aikaisemmasta yrityskasvusta, mutta sen perusteella ei vielä voida päätellä mitään 

tulevaisuuden kasvusta. Toisaalta vakiintuneet yritykset voivat kasvaa nopeastikin 

omalla sektorillaan, jos ne tuntevat että niiden kyvykkyyksiä ei pysty hyödyntämään 

muussa liiketoiminnassa. (Saarenketo et al. 2009, s. 538.) Salojärvi et al. (2005, s. 113) 

esittävät kuitenkin tutkimuksessaan, että ympäristötekijät kuten toimiala, yrityskoko tai 

ikä eivät vaikuta yrityksen kasvuun merkittävästi: tärkein kasvua selittävä tekijä on 

valittu strategia (tai sen puute). 
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Kasvuyrityksen on myös saatava sopiva rahoitus kasvuun: yrityksen tuleekin olla ensin 

kannattava ja vasta tämän jälkeen voidaan keskittyä kasvuun. Yrityksen on panostettava 

talouden seurantaan sekä kustannusten kontrollointiin hallitakseen kasvua. (Tornikoski 

et al., 2011). 

Andersson (2003, s. 182) luokittelee sektoriksi yrityksen verkostot ja toimialat. 

Kasvaville yrityksille rahoittajat ovat tärkeitä kumppaneita: kasvuun tarvitaan 

investointeja niin teknologiaan, markkinointiin kuin henkilöstöönkin. Rahoituksen 

järjestäminen onkin olennainen osa yrityksen kasvustrategiassa. Myös yrityksen 

makroympäristö vaikuttaa yrityksen kasvuun: esimerkiksi lait, säädökset, verotus ja 

pääoman saatavuus ovat olennaisia kysymyksiä yritystä kasvatettaessa. (Andersson 

2003, s. 182.) Tornikoski et al. (2011, s. 27) mukaan yrityksen sosiaalisen verkoston 

kehittäminen ja hyväksikäyttö auttaa yrityksen kasvun hallinnassa. 

Moreno ja Casillasin (2007, s. 85) mukaan yrityksen resurssit ovat tärkeässä roolissa 

PK-yrityksien kasvutekijänä. Resursseja (työntekijöitä, teknologiaa, rahoitusta) voidaan 

saada yrityksen ulkopuolelta verkostojen kautta. Näin ollen hyvät verkostot omaava 

yritys kasvaa todennäköisemmin. Myös hankintojen kautta tai tuotekehityksen kautta 

saatu tietämys voidaan nähdä kasvutekijänä (Moreno & Casillas 2007, s. 85). 

Joskus yritys kasvaa myös ilman omaa kasvuhalukkuutta. Tällainen tilanne voi ilmetä 

esimerkiksi silloin jos yritys tekee aliurakointia avainasiakkaalle, joka vuorostaan on 

laajentanut toimintaansa. Näin yritys joutuu kasvamaan ympäristön paineen vuoksi. 

Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tällainen suunnittelematon kasvu on yhtä 

tavallista kuin suurilla yrityksillä suunniteltu kasvu. (Tornikoski et al. 2011, s. 22, 24). 

Tornikoski et al. (2011, s. 22) mukaan yrityksen kasvuhalu on sidoksissa sen 

perustamiskontekstiin, etenkin tapauksissa joissa perustetun yrityksen kilpailuasema ja 

uskottavuus ovat olleet haasteellisia. Esimerkiksi konkurssin partaalta pelastuneen 

yrityksen on näytettävä kasvuhalukkaalta saadakseen uskottavuutta ja parantaakseen 

kilpailuasemaansa. 

Tärkeimpiä toimiala- ja ympäristökohtaisina tekijöinä voidaan pitää verkostoja, 

yrityksen toimialaa sekä yrityksen kokoa. Kokemus teollisuudenalasta auttaa yritystä 

verkostoitumisessa. Yrityksen toimiala- ja ympäristökohtaiset syyt eivät kuitenkaan ole 

täysin ristiriidattomia. Salojärvi et al. (2005) kyseenalaistavat ympäristön vaikutuksen ja 

pitävät valittua strategiaa tärkeimpänä kasvuun vaikuttavana tekijänä. 

3.5 Kasvukirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

Henkilökohtaisista tekijöistä isoimpina nousevat yrittäjän kasvuhalukkuus sekä sopiva 

koulutus. Johtajan rooli on hyvin haastava, sillä hänen on tasapainoiltava erilaisissa 

rooleissa (Toivola et al. 2008). Johtotiimin ominaisuuksista painottuvat heterogeenisyys 

kokemuksen ja sukupuolen suhteen sekä johtoryhmän koko. 
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Organisaatiokohtaisissa kasvutekijöissä toimiva organisaatiorakenne korostuu: 

yrityksen on samaan aikaan pystyttävä tehostamaan olemassaolevia toimintoja sekä 

pyrittävä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Joustavuuden vuoksi 

organisaatiorakenne tulisi myös pitää matalana. Tietämys näyttää myös nousevan 

omaan rooliinsa organisatorisena kasvutekijänä: yrityksen on kyettävä kehittämään 

jotain ainutlaatuista ja uniikkia tietämystä, jonka suhteen se pystyy erottumaan 

kilpailijoistaan markkinoilla. Tähän voisi olla keinona esimerkiksi Raischin (2009) 

esittämät kolme orgasaatiorakenteen erottamismallia tällaisen uniikin tietämyksen 

muodostamiseksi. Tärkeäksi nousee työntekijöihin sitoutunut tietämys ja kokemus sekä 

teknologian tuntemus. Organisaation koko vaikuttaa myös kasvuun hieman - isommat 

organisaatiot kasvavat yleensä pieniä hitaammin. 

Myös toimialan ja ympäristön kasvutekijöistä nousee esiin strateginen näkökulma 

tiedonhankintaan. Salojärvi et al. (2005) kyseenalaistaa kuitenkin koko toimialan ja 

ympäristön vaikutusta ja pitää lähinnä valittua strategiaa tärkeimpänä kasvutekijänä. 

Verkostot voidaan nähdä kasvun kannalta merkittävänä tekijänä. Yrityksen toimiala 

vaikuttaa paljon kasvuun - kasvunopeus on suurin kasvavalla tai uudella 

teollisuudenalalla. Samaan aikaan yrityksen on osattava kohdistaa resurssinsa juuri 

näihin potentiaalisiin kasvukohteisiin. 

Taulukossa kaksi on hahmoteltu yhteenveto yrityksen kasvuun vaikuttavista tekijöistä 

aiemman kolmijaon perusteella: kasvutekijät on jaettu henkilökohtaisiin, 

organisaatiokohtaisiin ja ympäristökohtaisiin. Kasvuun vaikuttavia tekijöitä on lukuisia 

- kasvua ei voida selittää vain yhden tekijän avulla. Dobbs ja Hamilton (2007) ovat 

omassa tutkimuksessaan keränneet tietoa 34:stä aikaisemmasta pienten yritysten 

kasvutekijöitä käsitelleestä tutkimuksesta. Tutkimuksessa esille tuli yli kolmekymmentä 

toisistaan riippumatonta, kasvuun vaikuttavaa tekijää. Dobbsin ja Hamiltonin tulokset 

tukevat tässä esitettyjä kasvutekijöitä (Dobbs & Hamilton 2007, s. 299). Myös 

Tornikoski et al. (2011) jakoivat tutkimuksessa saadut kasvutekijät näihin samaan 

kolmeen luokkaan. 

Tornikoski et al. (2011) esittävät kasvun keinoiksi jatkuvan parantamisen, 

benchmarkingin, kasvuosaamisen, hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn, yritysostot sekä 

perheyrityksissä perheen tuen että vastuun jakautumisen. Jos vertaillaan niitä 

kasvutekijöitä, joihin on mahdollisuus vaikuttaa tietojohtamisen keinoin (esimerkiksi 

näin iältään nuori johtaja rajautuu pois) näyttää kirjallisuuskatsauksen perusteella siltä, 

että tunnistetut kasvutekijät ovat painottuneet inhimillisen pääoman puolelle. Siksi 

seuraavassa luvussa käsitellään lähinnä kasvutekijöitä aineettoman pääoman kannalta. 
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Taulukko 2: Kasvutekijät. 
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4. TIETOJOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN 

KASVUN TUKENA 

4.1 Kasvutekijät ja aineeton pääoma 

Tornikosken (2011) ja Anderssonin ja Tellin (2009) listaama kasvuhalukkuus voidaan 

lukea myös inhimillisen pääoman osaksi, asenteeksi tai motivaatioksi. Asenteella 

tarkoitetaan tässä ympäristön ja kasvatuksen vaikutuksena hitaasti syntynyttä ihmisen 

taipumusta arvioida ihmisiä, tapahtumia tai asioita ”myönteisyys-

kielteisyysulottuvuudella”. Myös kasvutekijä visio ja usko kasvuun viittaa 

pidempiaikaiseen kasvun tavoitteluun. Asenteet heijastavat yksilön arvostuksen 

kohteita. Työelämässä asenteet ovat erittäin tärkeitä, sillä ne määrittävät miten yksilö 

käyttää omaa osaamistaan ja tietoa. (Lönnqvist et al. 2005, s. 35). Toisaalta 

kasvuhalukkuuden voisi lukea myös motivaatioksi, joka on "työntekijän tietoisuutta 

työn tavoitteista ja pyrkimystä (intoa) toteuttaa tavoitteet käyttämällä omia resurssejaan 

tarkoituksenmukaisella tavalla" (Lönnqvist et al. 2005, s. 34). Koska motivaatio on 

kuitenkin vain melko lyhytaikainen ja tilannesidonnainen valmius, on kasvuhalukkuus 

enemmänkin sekoitus sekä asennetta että motivaatiota. 

Tornikoski (2009) nosti sopivan koulutuksen ja aiemman kokemuksen tärkeäksi 

henkilökohtaiseksi kasvutekijäksi. Luvussa 2.4 Lönnqvist et al. (2005, s. 31) mukaan 

osaaminen, tieto ja koulutus kuuluvat osana inhimilliseen pääomaan. Näin ollen 

kasvutekijänä sopivan koulutuksen ja aiemman kokemuksen voi laskea kuuluvan 

mukaan inhimilliseen pääomaan. Osaamista voidaan kuvata taitoina, kyvykkyyksinä, 

pätevyytenä, ammattitaitona tai kompetenssina joita yksilöllä on. Koulutus vaikuttaa 

suoraan osaamisen kehittymiseen. Koulutus lisääkin substanssiosaamista - tosin kaikki 

annettu koulutus ei aina kehitä yksilön osaamista. (Lönnqvist et al. 2005, s. 33, 37.) 

Tietämyksellä tarkoitetaan kokemusten, arvojen, informaation ja oivallusten sekoitusta 

tietämyksen haltijan sitä soveltaessa (Lönnqvist et al. 2005, s. 36). Myös Eisenhardtin ja 

Schoonhovenin (1990) aiempi yhteistyö ja sen kautta kertynyt kokemus 

kasvutekijänä viittaa sekä inhimillisen pääoman osaamiseen että rakennepääoman 

arvoon ja kulttuuriin. Lönnqvist et al. (2005, s. 43) mukaan vuorovaikutus- ja 

viestintätavat ovat organisaatiokulttuurin tärkeimpiä tekijöitä. Kommunikointi on sitä 

tehokkaampaa, mitä vahvempi on ihmisten välinen suhdeverkosto. Rakennepääoman 

prosesseihin ja järjestelmiin kuuluvat sellaiset tietoisesti suunnitellut asiat, joiden 

tavoitteena on ohjata ihmisten toimintaa, niin että ihmisten osaaminen voidaan jalostaa 

taloudellisiksi tuotoiksi (Lönnqvist et al. 2005, s. 45). Kokeneella johtoryhmällä 
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päätöksenteko on jo nopeaksi rutinoitunut prosessi, joten päätöksenteon käytännöt 

voidaan lukea osaksi rakennepääoman prosesseja ja järjestelmiä. 

Anderssonin ja Tellin (2009) kasvutekijä johtaja vakaa/joustava sekä pystyttävä 

keskittymään sopivassa suhteessa yrityksen ulko- että sisäpuolelle keskittyy eniten 

johtajan omiin henkilöominaisuuksiin ja osaamiseen eli inhimilliseen pääomaan. 

Toivola et al. (2008, s. 187) kasvuyrittäjän roolipareihin kuuluvat esimerkiksi 

osaamisen kehittäjä ja jakaja, kumppanuuksien rakentaja ja sisäinen kehittäjä, aktiivinen 

tekijä sekä strateginen johtaja sekä innovaattori ja olemassaolevan toiminnan kehittäjä. 

Esimerkiksi henkilöominaisuuksista luovuus voidaan nähdä innovaatioiden 

lähtökohtana (Lönnqvist et al. 2005, s. 34). 

Reagointikyky ympäristön muutoksiin on Anderssonin ja Tellin (2009) mukaan 

tärkeä kasvutekijä. Lönnqvist et al. (2005, s. 34-35) mainitsee, että proaktiivisuus on 

yksi tärkeimpiä ominaisuuksia työelämässä: "Proaktiivinen työntekijä kontrolloi 

tilannetta vaikuttamalla siihen sen sijaan, että reagoisi vasta tapahtuneen jälkeen". 

Tämäkin kasvutekijä voidaan lukea osaksi aineettomaa pääomaa inhimilliseksi 

pääomaksi. 

Yli-Renko et al. (2002, s. 299) mukaan sekä yritysten kasvua että kansainvälistymistä 

koskevissa teorioissa tietämyksen on havaittu olevan yhä keskeisempi tekijä kasvun 

onnistumisessa. Teoriasta riippuen tietämystä käsitellään kuitenkin eri tavalla: se 

voidaan nähdä avainresurssina tai markkinoiden säätelijänä. Yrityksen sisäinen 

työntekijöiden kanssakäyminen sekä yrityksen ja ulkoisten organisaatioiden välinen 

kommunikointi näyttää johtavan tietämyksen kumuloitumiseen ja siten vahvempaan 

tietämykseen. (Yli-Renko 2002, s. 300.) Yrityksen työntekijöiden välinen 

kommunikointi voidaan lukea Lönnqvist et al. (2005 s. 31) jaottelussa yrityksen 

"arvoihin ja kulttuuriin"eli rakennepääomaan. 

Ulkoisella sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan Yli-Renko et al. (2002, s. 300) 

tutkimuksessa yrityksen henkilöstön verkostoja. Lönnqvist et al. (2005, s. 31) 

aineettoman pääoman jaottelussa tämä ulkoinen sosiaalinen pääoma voidaan lukea 

osaksi suhdepääomaa. Näillä verkostoilla on suuri merkitys esimerkiksi markkinointia, 

teknologiaa ja kilpailua käsittelevän informaation lähteenä (Yli-Renko et al. 2000, s. 

300). 

Työntekijöiden tietämyksenhallinta voidaan linkittää suoraan tietämyksenhallintaan, 

mutta myös aineettomaan pääomaan. Se liittyy samalla työntekijöiden osaamiseen (eli 

inhimilliseen pääomaan). Samalla voidaan tietämyksenhallinnassa nähdä yhteys 

rakennepääoman dokumentoituun tietoon. Dokumentoidussa tiedossa työntekijöiden 

hiljaista tietoa pyritään muuttamaan eksplisiittiseen muotoon (Lönnqvist et al. 2005, s. 

45-46). Kasvutekijänä systemaattinen tietämyksenhallinta taas viittaa enemmän koko 
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yrityksen tietämyksenhallintaan. Salojärvi et al. (2005, s. 112-113) mukaan aineettoman 

pääoman laji riippuu yrityksestä itsestään. 

Verkostoilla voidaan tarkoittaa sekä suhteita asiakkaisiin, että muihin yrityksen 

sidosryhmiin. Verkostot voidaan nähdä tärkenä osana yrityksen suhdepääomaa. 

Organisaatio-osaamisella tarkoitetaan yrityksen sisäisten ja ulkoisten verkostojen 

tuntemusta ja se kertyy kokemuksen myötä yrityksessä (Lönnqvist et al. 2005, s. 33). 

Toisaalta verkostot liittyvät kiinteästi juuri niihin työntekijöihin, jotka ylläpitävät näitä 

suhteita yrityksen ulkopuolelle (Lönnqvist et al. 2005, s. 31). Näin ollen se voidaan 

nähdä myös inhimilliseen pääomaan kuuluvana organisaatio-osaamisena. Aiempi 

kokemus teollisuudenalasta liittyy myös työntekijöiden organisaatio-osaamiseen ja 

sitä kautta inhimilliseen pääomaan. 

Tärkeää on huomata, että jokaisesta organisaatiosta pystytään löytämään kaikkiin 

kolmeen ryhmään kuuluvia aineettomia resursseja. Kuitenkaan näiden kolmen ryhmän 

resurssien olemassaolo ei yksinään riitä. Kaikkien aineettoman pääoman osa-alueiden 

tulisi olla yhteydessä toisiinsa arvon (eli tässä tapauksessa kasvun) luomiseksi. Jos jokin 

osa-alueista on heikko tai virheellisesti johdettu, ei yritys kykene muuntamaan 

omistamaansa aineetonta pääomaa taloudelliseksi tulokseksi (Lönnqvist et al. 2005, s. 

32).  

Aineeton pääoma voidaan linkittää seuraaviin kasvutekijöihin: 

- kasvuhalukkuus 

- visio ja usko kasvuun 

- sopiva koulutus ja aiempi kokemus 

- aiempi yhteistyö ja sen kautta kertynyt kokemus 

- johtaja vakaa/joustava sekä pystyttävä keskittymään sopivassa suhteessa 

yrityksen ulko- että sisäpuolelle 

- reagointikyky ympäristön muutoksiin 

- muista yrityksistä erottuva tietämys: sisäinen ja ulkoinen sosiaalinen pääoma 

- työntekijöiden tietämyksen hallinta 

- systemaattinen tietämyksenhallinta 

- aiempi kokemus teollisuudenalasta 

- verkostot 

Kuvassa 4.1 on hahmoteltu aineettoman pääoman eri osa-alueiden ja kasvutekijöiden 

yhteyttä. Kuvasta voidaan huomata, että suuri osa kasvutekijöistä liittyy inhimilliseen 

pääomaan. Systemaattinen tietämyksenhallinta taas liittyy kaikkiin aineettoman 

pääoman osa-alueisiin. Kuva havainnollistaa inhimillisen pääoman tärkeyden kasvun 
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kannalta. 

 

Kuva 4.1: Aineettoman pääoman ja kasvutekijöiden yhteys. 

4.2 Aineettoman pääoman hallinta kasvun kannalta 

Säilyttääkseen kilpailukykynsä on yritysten hallittava aineetonta pääomaansa: resursseja 

ja kyvykkyyksiä. Tietämys on nousemassa yrityksissä yhdeksi arvokkaimmista 

resursseista, sillä se yleensä kertyy yritykseen kokemuksen myötä. (Zack 1999, s. 125-

127.) Myös Hannula et al. (2003, s. 1) mainitsevat, että selviytyäkseen markkinoilla on 

yritysten ja organisaatioiden panostettava entistä enemmän henkilöstövoimavarojen ja 

älyllisen pääoman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Yrityksessä olevia tietoja ja taitoja 

painottavaa näkökulmaa kutsutaan resurssipohjaiseksi näkemykseksi (engl. resource-

based view). Resurssipohjaisen näkemyksen taustalla on ajattelutapa, että nimenomaan 

aineettomien resurssien ja kyvykkyyksien avulla tuotetaan tavaroita ja palveluja eikä 

toisinpäin. Yrityksillä on käytössään kaksi pääasiallista tietostrategiaa aineettoman 

pääoman hallitsemiseen: joko tietojärjestelmien kehittäminen eksplisiittisen tietämyksen 

varastointia varten tai ihmisten välisen kommunikoinnin lisääminen hiljaisen 

tietämyksen siirtämistä varten. (Zack 1999, s. 125-127.) 

Zack jakaa tietämyksen kolmeen eri luokkaan: ydintietämykseen (engl. core 

knowledge), jalostuneeseen tietämykseen (engl. advanced knowledge) ja innovatiiviseen 

tietämykseen (engl. innovative knowledge). Ydintietämyksellä tarkoitetaan sitä 

minimitietämystä, joka tarvitaan että yritys ylipäätään pystyy toimimaan. 
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Ydintietämyksellä ei saavu pitkäaikaista kilpailuetua, mutta ydintietämystä tarvitaan 

markkinoille pääsemiseksi. Jalostuneella tietämyksellä yritys pystyy kilpailemaan muita 

"vastaavanlaisia" yrityksiä vastaan. Yritys voi joko pyrkiä hankkimaan enemmän 

tietämystä kuin kilpailijoilla on tai se voi koittaa hankkia spesifioitua tietämystä tietystä 

aiheesta. Innovatiivisen tietämyksen avulla yritys pystyy "muuttamaan pelin kulkua": 

tällaisen tietämyksen avulla yritys pystyy saavuttamaan merkittävän kilpailuedun 

toimialallaan ja erottautumaan kilpailijoistaan. (Zach 1999, s. 133.) 

 

Kuva 4.2: Tietämyksen strateginen viitekehys (mukailtu Zach 1999, s. 134). 

Kuvassa 4.2 on esitetty tietämyksen strateginen viitekehys, jonka avulla yritys voi 

vertailla omaa tietämystään kilpailijoiden tietämykseen. Jos esimerkiksi yrityksellä on 

jalostunutta tietämystä ja markkinoilla tietämys on ydintietämyksen tasolla, on yritys 

markkinajohtaja. Jos taas yrityksen kilpailijoilla tietämys on innovatiivisella tasolla ja 

yrityksellä itsellään vain ydintietämystä, on sen toiminta riskivyöhykkeellä ja sen olisi 

kehitettävä tietämystään. 

Zach (1999, s. 137) mukaan yrityksessä uuden tietämyksen etsiminen ja olemassaolevan 

tietämyksen kehittäminen eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Tyypillisesti 
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uuden tietämyksen etsiminen ja nykyisen tietämyksen kehittäminen tapahtuvat 

organisaation eri osissa. Tietostrategian tulee ottaa huomioon sekä kehittäminen että 

uuden tiedon luominen. Yleensä toista näistä tavoista painotetaan strategiassa enemmän 

sen sijaan että kumpaakin tapaa pyrittäisiin käyttämään yhtä paljon. (Zach 1999, s. 137-

138.) Esimerkiksi jo aiemmissa luvuissa mainittu Raisch on esittänyt kolme erilaista 

organisaatiorakennetta uuden tietämyksen etsimiselle ja olemassaolevan tietämyksen 

kehittämiselle. 

Zachin tietämyksen strategisen viitekehystä vastaavan kuvauksen yrityksen kasvusta ja 

tarvittavasta liiketoimintaosaamisesta esittelee myös Toivola et al. (2008, s. 116-123). 

Toivola et al. (2008) on tutkimuksessaan tarkastellut kahta tietointensiivistä 

kasvuyritystä ja niiden liiketoimintaosaamista. Heidän mukaansa 

liiketoimintaosaaminen perustuu inhimilliseen pääomaan eli osaamiseen. Heidän 

määritelmässään liiketoimintaosaaminen on jaettu kolmeen osaan: yleiseen 

liiketoimintaosaamiseen, toimialaan liittyvään osaamiseen ja yrittäjäkohtaiseen 

osaamiseen. Toivola et al.:n (2008) mukaan yrityksen kasvuvaiheissa tarvitaan 

erityyppistä liiketoimintaosaamista. Alussa tarvitaan yleistä liiketoimintaosaamista, 

mutta yrityksen kasvaessa tarvitaan enemmän toimialakohtaista osaamista sekä 

myöhemmin ammattimaista liiketoimintaosaamista. Kuvassa 4.3 on kuvattu tätä 

tilannetta. Kuvassa esitetyt liiketoimintaosaamisen tasot sisältävät yleisen 

liiketoimintaosaamisen, toimialaan liittyvää osaamista ja yrittäjäkohtaista osaamista. 

Yritys pystyy hyödyntämään alkuvaiheessa kerättyä toimialakohtaista osaamista 

myöhemmässä toiminnassaan. Sidosryhmien kautta yritys voi saada ja jakaa omaa 

liiketoimintaosaamistaan. Ammattimaisella liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan 

esimerkiksi kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja kumppanuuksista. 

Ammattimaista liiketoimintaosaamista voidaan saada yritykseen esimerkiksi 

palkkaamalla kokeneita työntekijöitä. Toivola et al. (2008) korostavat myös 

liiketoimintaosaamisen jakamista eri toimijoiden - kumppaneiden, verkostojen, 

työntekijöiden, omistajien, yrityksen muiden sidosryhmien ja palvelun tarjoajien - 

välillä. (Toivola et al. 2008, ss. 116-123.) 
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Kuva 4.3: Kasvuyrittäjyyden kriittiset vaiheet ja liiketoimintaosaamisen rooli 

(mukailtu Toivola et al. 2008, s. 123). 

Kuten Zachin tietämyksen strategisessa viitekehyksessä, myös Toivola et al. 

tutkimuksessa voidaan nähdä liiketoimintaosaamisen kehittyvän kokemuksen myötä 

korkeammalle tasolle. Kun Zachin viitekehyksessä puhuttiin ydintietämyksestä, 

kehittyneestä ja innovatiivisesta tietämyksestä, vastaavasti Toivola et al. käyttää 

käsitteitä yleinen, toimialakohtainen ja yrittäjäkohtainen liiketoimintaosaaminen. 
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4.3 Kasvun tukeminen tietojohtamisen välineillä 

 

Kuva 4.4: Kasvun tukeminen tietojohtamisen välineillä. 

Kasvun tukemisessa voidaan tietojohtamisen välineet voidaan jaotella kahdella eri 

tavalla (kuva 4.4): on saatava kasvutavoitteesiin liittyvää tietoa päätöksien tueksi, mutta 

toisaalta on myös kehitettävä kasvussa tarvittavia tietoresursseja. Inhimillinen pääoma 

voidaan nähdä tärkeäksi kartutettavaksi tietoresurssiksi. Kasvutavoitteisiin liittyvä tieto 

voidaan kerätä liiketoimintatiedon hallinnan kautta työkalujen ja sitä voidaan jalostaa 

erilaisin tietämyksenhallinnan menetelmin. Tietoresursseja taas liittyvät kiinteästi 

aineettomaan pääomaan: yrityksessä on oltava tarpeelliset resurssit tietotarpeiden 

täyttämiseksi. Sekä kasvutavoitteisiin liittyvä tieto että tietoresurssien kehittäminen 

liittyvät kiinteästi yhteen: tietoresursseja kehittämällä voidaan saatua tietoa jalostaa 

pidemmälle. Toisaalta liiketoiminnan hallinnan ja tietämyksenhallinnan avulla 

pystytään kartoittamaan, millasia tietoresursseja yrityksen tulisi hankkia. Vuori et al. 

(2008, ss. 33-35) mukaan tietotarpeet eivät ole staattisia, vaan ne voivat vaihdella 

kilpailutilanteen, henkilöstön osaamisen ja yrityksen toiminnan myötä. Niinpä 

määriteltyjä tietotarpeita on päivitettävä säännöllisesti vastaamaan nykyistä tilannetta. 

(Vuori 2008, ss. 33-35.)  

Zackin (1999) mukaan organisaation tietämyksestä pystytään paikantamaan 

kahdenlaisia aukkoja: aukkoja strategiassa sekä aukkoja tietämyksessä. SWOT-analyysi 

(engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on yksi tapa organisaation 

tietämyksen aukkojen kartoittamiseen: siinä analysoidaan miten tietämystä 

organisaatiossa tulee kehittää markkina-aseman turvaamiseksi tai kasvattamiseksi tai 

millaista tietämystä tarvitaan lisää. (Haggie & Kingston 2003, s. 6.) 
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Liittämällä tietojohtamisen välineisiin myös aiemmasta tietojohtamisen 

kirjallisuuskatsauksena tuloksena saatuja työkaluja taulukosta yksi, saadaan kuvan 4.5 

mukainen kaavio. Tässä esitellyt tietojohtamisen välineet ovat esimerkkejä, sillä 

kirjallisuudessa vastaan tuli todella monia työkaluja. Koska käytettävä tietojohtamisen 

työkalu on valittava kulloisenkin ongelman mukaan, ei tämän vuoksi ole kuvaan ole 

merkitty kaikkia työkaluja.  Seuraavaksi pyritään empiirisen tutkimuksen avulla 

haastatteluilla ja työpajoilla kartoittamaan mitä työkaluja  Pohjolassa tulisi ottaa 

käyttöön. 

 

Kuva 4.5: Esimerkkejä kasvun tukemisesta tietojohtamisen työkaluilla. 
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5. EMPIIRINEN TUTKIMUS: CASE POHJOLA 

5.1 Haastattelut ja aineiston analyysi 

Empiirinen tutkimus suoritettiin haastattelemalla kuutta henkilöä Pohjolan hallituksesta 

ja johtoryhmästä. Haastattelun tarkoituksena oli saada kuva Pohjolalle kasvun kannalta 

tärkeistä tekijöistä ja niihin liittyvistä tietotarpeista strategisen johtamisen 

näkökulmasta. Haastateltavat henkilöt valittiin lähinnä sen perusteella, että 

haastatteluissa haluttiin käydä läpi koko hallituksen tietotarpeet. Hallituksen jäsenet siis 

haastateltiin läpi toimitusjohtajaa lukuunottamatta. Toimitusjohtajaa ei haastateltu, 

koska hän on mukana tutkimusprojektissa. Kaksi johtoryhmän jäsentä otettiin 

haastatteluihin mukaan lähinnä sen vuoksi, että näin voitaisiin vertailla hallituksen ja 

johtoryhmän näkökulmaeroja kasvuun liittyen. Johtoryhmän jäsenet valikoitiin mukaan 

toimitusjohtajan suositusten mukaan. 

Hirsjärvi ja Hurme (2004, s. 43-44) jakavat haastattelumenetelmät seuraavanlaisiin 

luokkiin: strukturoituun, puolistrukturoituun ja strukturoimattomaan. Strukturoitu 

haastattelu etenee ennalta valmisteltujen kysymysten mukaan, jotka kysytään 

haastateltavilta täsmälleen samassa järjestyksessä. Strukturoimaton haastattelu taas 

perustuu avoimiin kysymyksiin, joilla haastattelija syventää haastateltavien vastauksia. 

Haastattelun kulku riippuu täysin haastateltavan antamista vastauksista. 

Puolistrukturoitu haastattelu on ikäänkuin välimuoto näistä kahdesta aiemmin 

mainitusta haastattelun muodoista. Puolistrukturoiduille haastatteluille on tyypillistä, 

että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, s. 47.) 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa 

pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tavoitteen mukaisesti: 

tutkimuksen teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli siihen mitä 

tutkimuksesta tiedetään jo ennakkoon (Pitkäranta 2010, s. 107). Haastatteluja varten 

haastateltaville oli lähetetty valmis kysymysrunko. Haastateltaville tehtiin heidän 

vastaustensa perusteella lisäkysymyksiä. Haastatteluista kaksi toteutettiin 

puhelinhaastatteluina ja loput tehtiin kasvotusten. Alunperin oli tarkoituksena 

haastatella kaikkia henkilöitä kasvotusten, mutta haastateltavien kiireisten aikataulujen 

ja välimatkojen vuoksi osaa haastateltavista jouduttiin haastattelemaan puhelimitse. 

Haastatteluissa haastattelijalla oli yrityksen "ulkopuolinen rooli" (Hirsjärvi & Hurme 

2004, s. 98), sillä hän ei ole mukana Pohjolan toiminnassa. 



47 

 

Kuva 5.1: Haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin (mukailtu Hirsjärvi ja 

Hurme 2004, s. 144). 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin myöhempää tarkastelua varten. Koska haastattelijoita 

oli vain yksi, pystyi haastattelija näin keskittymään paremmin itse haastattelun 

tekemiseen muistiinpanojen kirjoittamisen sijaan. Haastatteluaineistoa kertyi noin 

viiden tunnin verran. Kuvassa 5.1 on esitetty Hirsjärven ja Hurmeen (2004) mukainen 

haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin. 

Haastatteluaineiston analyysin vaiheita ovat aineiston luenta ja luokittelu ja näistä 

vaiheista saatujen tulosten perusteella yhteyksien löytäminen (Hirsjärvi & Hurme 2004, 

s. 144). Hirsjärvi ja Hurme (2004, s. 138) mainitsee haastattelujen purkamiseen kaksi 

eri tapaa: aineiston puhtaaksikirjoittamisen tekstimuotoon tai päätelmien tekemisen 

suoraan tallennetusta aineistosta. Tässä tutkimuksessa haastatteluja ei kokonaan 

litteroitu, vaan niistä valikoitiin tutkimuksen kannalta olennaisimmat osat. Tämä 

litteroinnin tarkkuus oletettiin riittävän tässä tutkimuksessa. Analyysin aluksi 

haastattelut purettiin listaamalla ne haastattelukysymysten mukaan. Tämän jälkeen 

haastattelukysymysten alta alettiin kerätä toistuvia teemoja vastauksista. Näin 

vastauksia pyrittiin yhdistelemään ja luokittelemaan.  

Seuraavissa alaluvuissa haastattelujen sisältöä on purettu kirjallisuudesta esiin nousseen 

kahden teeman mukaan: tietoresurssien ja päätöksenteon tuen mukaan. 

Haastattelukysymykset on listattu liitteessä A. 
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5.1.1 Kasvutavoitteet – ja strategia 

”Pitkä ura kiinteistö- ja rakennusalalla.” - Hallituksen jäsen 

”Insinöörivoittoista seurakuntaa.” - Johtoryhmän jäsen 

”Hallituksen täytyy tuoda lisäarvoa, muutenhan perheyritys voisi nimetä sinne 

omat henkilönsä - [tällaisessa tilanteessa] ei tarvittaisi ulkopuolisia henkilöitä.” 

- Hallituksen jäsen 

”[Kokemusta] erilaisista hallituksista, liikkeenjohdon koulutusta, hyvä 

suhdeverkosto.” - Hallituksen jäsen 

”Kerätään parhaat: meillä Pohjolassa on tällä hetkellä erittäin osaava hallitus 

ja kyllä luulen, että se tunnetaan nyt jo vahvuutena.” – Hallituksen jäsen 

Pohjolan hallituksessa erityistä on sen koostuminen eri alojen asiantuntijoista: 

hallituksessa mukana on kaksi rakennusneuvosta, kaksi MBA:ta (engl. Master of 

Business Administration) ja yksi tekniikan tohtori (Rakennustoimisto Pohjola Oy, 

2011). Jokaisella jäsenellä on osaamista hieman eri osa-alueelta. Lisäksi hallituksen 

jäsenillä on pitkä kokemus sekä työuran varrella karttuneet vahvat verkostot. 

Perheyrityksenä Pohjolassa poikkeuksellista on se, että toimitusjohtaja itse on valinnut 

toimivan hallituksen - yleensä hallitus valitsee toimitusjohtajan. Kun hallitus on koottu 

yrityksen ulkopuolisista henkilöistä, on voitu valita eri alojen osaajia mukaan. Näin on 

saatu aikaan niin sanottu "lisäarvohallitus". Muutama hallituksen jäsen mainitsi 

opiskelevansa itse aktiivisesti hallitustyötä varten: haluttiin joko päivittää omaa 

tietämystä tai sitten opiskella hieman vieraampaa rakennusalaa. 

Pohjola panostanut paljon hyvän hallituksen löytämiseksi – eri alojen asiantuntijoista on 

saatu koottua ”lisäarvohallitus”. Samalla Pohjola on myös kartuttanut omaa aineetonta 

pääomaansa inhimillisen pääoman suhteen: hallituksessa on sekä sopivaa koulutusta ja 

aiempaa kokemusta (vrt. Tornikoski 2009), kasvuhalukkuutta (vrt. Tornikoski 2011; 

Andersson & Tell 2009), verkostoja (vrt. Moreno & Casillas 2007; Andersson 2003; 

Tornikoski et al. 2011) että aiempaa kokemusta teollisuudenalasta (vrt. Stam & 

Wennberg 2009). Tällaisen hallituksen hankkiminen voidaan jo nähdä yhtenä otettuna 

askeleena kohti liiketoiminnan kasvua. 

”Tarkoituksena on kannattava kasvu ja myös laajentuminen merkittävästi 

Helsingin seudulle. Pirkanmaa ei alueena riitä meille, se on lähtökohta.” - 

Hallituksen jäsen 
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”Painopistealuina selkeästi Tampereen ja Helsingin välinen radanvarsi ja 

kasvupaikkakunnat siellä. Toki myös Pirkanmaan sisälläkin laajennutaan.” - 

Hallituksen jäsen 

Varsinaisena tavoitteena nähdään maantieteellinen laajentuminen. Kasvu nähdään 

ensisijaisena päämääränä: "sivulle tai taakse ei katsota". Pohjolassa kasvustrategiaa on 

alettu toteuttamaan jo pitkän aikaa, eli kasvu on jo integroitunut normaalin 

liiketoiminnan osaksi. Kasvun tukemiseksi on esimerkiksi perustettu  Pohjola-akatemia, 

jonka tarkoitus on opettaa kaikille työntekijöille yhtenäiset toimintatavat, joita tarpeen 

tullen muuttamalla saadaan koko organisaation toimintatapaa muutettua haluttuun 

suuntaan. Pohjola-akatemia on ensisijaisesti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen 

tarkoitettu koulutus, jossa uudet tulokkaat valmennetaan sisään yrityksen käytäntöihin 

ja kulttuuriin. Esimerkiksi jokainen uusi työmaapäällikko pääsee työmaalle mukaan 

niin, että hän osallistuu työmaan kaikkiin vaiheisiin alusta lähtien. Vasta tämän 

"harjoittelutyömaan" jälkeen hän pääsee itse johtamaan työmaata. Näin kaikki uudet 

työntekijät saadaan mukaan yhteinäiseen toimintamalliin, "koneistoon". Pohjola-

akatemian voidaan nähdä olevan vahvasti osa sekä systemaattista tietämyksenhallintaa 

(vrt. Salojärvi et al. 2005) että työntekijöiden tietämyksen hallinta (vrt. Hitt et al. 2000). 

”Jos tehtäisiin yritysostoja, jouduttaisiin sovittamaan kaksi eri kulttuuria 

yhteen.” - Hallituksen jäsen 

Haastattelujen perusteella Pohjolan kasvustrategiaksi on valittu orgaaninen kasvu. 

Tavoitteena on laajentua Pirkanmaalta muualle Suomeen. Lähinnä laajentumisen 

kohdealueena on pääkaupunkiseutu, jossa Pohjolalla on ollut aiemmin toimipiste. 

Pohjola on pyrkinyt jo aiemmin laajentumaan Helsinkiin, mutta aiemmalla yrityksellä 

se on joutunut vetäytymään takaisin. Syyksi tähän arveltiin esimerkiksi sitä, että 

henkilöstö ei ollut aiemmin täysin sitoutunut kasvutavoitteeseen. Lisäksi Helsingin 

markkinoista oltaisiin tarvittu enemmän tietoa. Tällä kertaa kasvustrategiaa ollaan 

juurrutettu kaikkeen toimintaan jo pidemmän aikaa. 

Orgaanista kasvustrategiaa perusteltiin muun muassa sillä, että yritysostojen yhteydessä 

olisi käytettävä paljon aikaa yrityskulttuurien yhteensovittamiseen. Kun työntekijät ovat 

tottuneet tekemään työnsä tiettyjen rutiinien mukaan, voi näiden rutiinien muuttaminen 

aiheuttaa työntekijöissä muutosvastarintaa. Yritykselle tilanne on helpompi, jos henkilö 

palkataan töihin "uutena työntekijänä": näin hän on jo valmiiksi asennoitunut siihen, 

että hänen on opittava uudet toimintatavat. 

”Helposti isoissa organisaatioissa ’hötön’ määrä kasvaa: ei tehdä niin paljon 

tuottavaa työtä.” - Hallituksen jäsen 

”Myös väärinkäytösten riski kasvaa, mitä enemmän ihmisiä tulee töihin.” - 

Johtoryhmän jäsen 



50 

Kasvussa henkilöstön määrää ollaan lisäämässä vain hyvin maltillisesti: enemmän 

panostetaan määrän sijasta laatuun. Kasvussa on kuitenkin huomioita se, että 

kasvutavoitteet rasittavat myös henkilöstöä. Yritystä kasvatettaessa nykyisten 

työtekijöiden vastuut ja työmäärät kasvavat. Uusia työntekijöitä onkin palkattava 

ennenkuin vanhat työntekijät uupuvat liian suuren työtaakan alle. Osa vanhoista 

työntekijöistä voi myös vastustaa juuri kasvavan työmäärän takia yrityksen kasvua. 

Uusien työntekijöiden palkkaamisessa on myös otettava huomioon, että heidän 

opastamisessa kuluu myös vanhoilta työntekijöiltä aikaa. 

5.1.2 Pohjolan kasvutekijät 

”Numero yksi: huippuvetäjät, nro kaksi: huippuvetäjät, nro kolme: 

huippuvetäjät, nro neljä: muut asiat” - Hallituksen jäsen 

”Kyllä se siitä lähtee, että on löydettävä oikeanlaiset ihmiset, jotka pystyvät 

itsenäisesti ja taloudellisesti projekteja vetämään.” – Johtoryhmän jäsen 

Tulevaisuuden kasvun kannalta oikeanlaisten henkilöiden rekrytointi nähtiin kasvussa 

tärkeimpänä tekijänä. Erityisesti hallituksen vastauksissa tuli ilmi sopivien ylemmän 

tason johtajien löytäminen  Helsingin suuntaan: sinne tarvittaisiin sopiva henkilö 

johtamaan uutta mahdollista toimipistettä. Näitä henkilöitä ei löydy suoraan 

työpaikkailmoituksilla, vaan helpommin heidät löytää verkostojen kautta.  

”Silloin kun on valittu haastava kasvustrategia, on firmaa johdettava oikein: on 

saatava henkilöstö sitoutumaan kasvuun. Johtamisen apuna täytyy olla tehokas 

johtoryhmätyöskentely ja selkeät vastuusuhteet. Kaiken täytyy toimia ja 

moottorin täytyy olla siinä kunnossa, että se pystyy vastaanottamaan uutta 

kasvua. Organisaatiossa täytyy olla ennakkoluulottomuutta, innovaatiotaitoa...” 

- Hallituksen jäsen 

”Tarvittava aineeton pääoma konkretisoituu työmaapäälliköihin, että saataisiin 

kasvatettua yrittäjähenkistä ja itsenäistä työmaapäällikköporukkaa. Näin 

saadaan siirrettyä kokeneempien tietämystä ja osaamista entistä enemmän 

nuorisolle.” - Johtoryhmän jäsen 

Vastuusuhteet ja työtehtävät henkilöstön suhteen on myös määritettävä tarkasti. Näin 

yrityksen "moottori" saadaan toimimaan. Hallituksen jäsenet painottivat vastauksissaan 

hyvin paljon henkilöominaisuuksia ja asennetta. Inhimillisten pääoman hankkiminen 

tietoresurssiksi siis on tärkeää. Tämän lisäksi myös kasvuhalukkuus on tärkeä tekijä 

kasvussa (vrt. Tornikoski 2011; Andersson & Tell 2009) ja työntekijöiden tietämyksen 

hallinta (vrt. Hitt et al. 2000) eli tietojen siirtämisessä kokeneemmilta työntekijöiltä 

nuoremmille. Myös johtoryhmän vastaukset tukivat rekrytoinnin olevan yksi 

tärkeimmistä kasvutekijöistä. 
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”Ei tule suunnitella joka taloa erikseen, vaan hyödyntää samoja suunnitelmia 

monessa eri talossa.” - Johtoryhmän jäsen 

”Yhtenäisillä suunnitelluilla prosesseilla pystytään pitämään huolta siitä, että 

epäonnistumisen riskit ovat pienemmät, saadaan vakiintuneempi tuote, 

vakiintuneempi palvelu. Se [palvelu tai tuote] on asiakkaiden helpommin 

ymmärrettävissä ja ostettavissa. Työntekijöidenkin kannalta sillä että on 

yhtenäiset prosessit, on suuri merkitys. Pohjola-akatemia on ehdottomasti tärkeä 

väylä prosessien kehittämisessä.” - Hallituksen jäsen 

”Tärkeää visuaalisen mallin ohella pystyä liittämään malliin tietoa.” -

Hallituksen jäsen 

Eräs hallituksen jäsen mainitsee tietomallien vertailun yhtenä tiedon 

hyödyntämiskohteena. Eri rakennusten tietomalleja vertailemalla voitaisiin vertailla eri 

kohteille tilattavia tarvikkeita, kuten esimerkiksi ikkunoita. Vertailun avulla eri kohteille 

tulevista tarvikkeista voisi löytää säännönmukaisuuksia ja näin saada kustannushyötyä 

tilaamalla samaa tarviketta isomman erän. Myös yksi johtoryhmän jäsenistä mainitsi, 

että yksi tapa kasvattaa tuottoja olisi rakennustyömaille tilattavien tarvikkeiden 

standardointi. Käyttämällä esimerkiksi samankokoisia ovia tai ikkunoita monella 

työmaalla, pystytyttäisiin tällaiset isommat tilauserät kilpailuttamaan paremmin. Lisäksi 

tämä myös vähentäisi tilauksiin kuluvaa työmäärää. Myös toimintatapoja työmailla 

pitäisi kehittää entistä yhtenäisempään suuntaan. Tässäkin Pohjola-akatemia on 

tärkeässä roolissa. Tietomallit, tarvikkeiden ja toimintatapojen standardoinnin voi nähdä 

olevan osa systemaattista tiedonhallintaa (vrt. Salojärvi et al. 2005). 

”Rakennustoimisto Pohjolan tunnettavuuden kasvattaminen: viime vuonna kun 

katsoin työpaikkailmoituksia, niin en ollut ikinä kuullutkaan Pohjolasta, vaikka 

olen koko ikäni asunut Pirkanmaalla.” - Johtoryhmän jäsen 

”Tunnettavuutta pitää lisätä kaikkialla, missä toimitaan. Myös brandia pitää 

koko ajan seurata ja vahvistaa.” - Hallituksen jäsen 

”Kun rakennuksia on siellä täällä, niin sitä kautta koko toimiston nimi tulee 

tutuksi.” - Johtoryhmän jäsen 

Sekä johtoryhmän että useissa hallituksen jäsenten haastatteluissa mainittiin 

tunnettuuden lisääminen tärkeänä osana kasvussa. Tällä hetkellä Pohjolan tunnettuutta 

pidettiin pienenä sekä Pirkanmaalla että Helsingissä. Brandin vahvistaminen koettiin 

myös tärkeäksi: vahva brandi suojaa tuotetta myös kuluttajien negatiivisia reaktioita 

vastaan. Yhtenä hyvänä keinona tunnettavuuden lisäämiseksi mainittiin Eloisa-asunnot 

eli Pohjolan brandaamat senioriasunnot. Myös lisääntyvät työmaat kasvattavat Pohjolan 

näkyvyyttä kuluttajien silmissä. Esimerkiksi Tampereella Vuorekseen on rakentumassa 

monta Pohjolan kohdetta. 
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5.1.3 Tietotarpeet kasvussa 

”Perustyötä on tehty jo paljon ennenkuin vuosi sitten tänne tulin.. Hankkeita on 

aktiivisesti seurattu ja hommattu ympäri Suomea tai ainakin Tampereelta etelään 

ja Jyväskylän suuntaan.” - Johtoryhmän jäsen 

Haastatteluissa nousi esiin oikeiden tonttimaiden valitseminen. Kasvutavoitteensa 

mukaisesta Pohjola on pyrkinyt laajentumaan uusille alueille. Kuitenkin oikeanlaisten 

tonttien löytäminen on ollut aina haastavaa. Oikeiden tonttien valitseminen nähtiinkin 

yhtenä kasvun tietotarpeena. 

”Lopuksi tullaan brandiin: onko Pohjolalla tunnettavuutta. Sitähän ei ole kovin 

paljon vielä.” - Hallituksen jäsen 

Myös brandin ja tunnettuuden kartoittaminen nähtiin yhtenä kasvun tietotarpeena. Tämä 

tuli ilmi varsinkin hallitusten jäsenten haastatteluissa. 

”Markkinoiden tuntemuksen on oltava hyvä: on tiedettävä alueelliset aspektit ja 

asiakkaiden tarpeet” - Hallituksen jäsen 

”Laajennuttaessa alueellisesti täytyy uusi alue tuntea ja hallita: siellä on 

erilaisia asiakastarpeita. On tunnettava asiakkaat: asunnon ostajat, liiketilojen 

ottajat, käyttäjät, sijoittajat, rahoittajat, on seurattava ympäristöä” - Hallituksen 

jäsen 

Yhtenä tietotarpeena kasvuun liittyen nähtiin markkinoiden hyvä tuntemus. Helsinki on 

liiketoiminta-alueena vielä Pohjolalle vierasta. Myös asiakastarpeet ovat Helsingissä 

erilaiset verrattuna Tampereeseen. Näitä tulisikin selvittää markkinakartoituksella. 

Lisäksi voidaan hyödyntää hallitusten jäsenten Helsingin alueen tuntemusta. 

”En ainakaan vielä ole törmännyt mihinkään [erityiseen tietotarpeeseen].. ei ole 

oikeastaan mitään yllätyksiä tullut.” - Johtoryhmän jäsen 

”Henkilöstön osaamisen kartoitus on tärkeä, kun ollaan vaativassa 

liiketoimintavaiheessa - myös suhdannetilanteen kannalta. Silloin täytyy kyllä 

rehellisesti saada selvyys siitä, ketkä ovat avainhenkilöitä ja keihin voidaan 

luottaa.” - Hallituksen jäsen 

Sekä hallitus että johtoryhmä olivat tyytyväisiä saamaansa informaatioon. Erityisesti 

tiedon lähteenä mainittiin toinen haastatelluista johtoryhmän jäsenistä: talousraportit 

ovat nykyään parempilaatuisia kuin ennen. Myös pääoman sitoutuminen mainittiin 

yhtenä tietotarpeena. Hallitus koki saavansa tarpeeksi informaatiota kokouksia varten 

heille lähetettyjen raporttien mukana. Muutaman kerran vuodessa on esiintynyt sellaisia 

tietotarpeita, joiden ratkaisemiseksi on hyödynnetty konsulttiapua. Esimerkiksi 

markkinatilannetta on kartoitettu konsulttien avulla. 
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”Henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen on hyvin ammattimaisesti hoidettu.” - 

Hallituksen jäsen 

”Ne ihmiset jotka ovat käyneet työmaalla tai välitysliikkeessä keskustelua 

ostamisesta, mutta eivät ole tehneet ostopäätöstä: mitä he ajattelevat? Miksi he 

eivät ole ottaneet Pohjolaa tai välitysliikettä hoitamaan asioita? Sitä tietoa 

tarvittaisiin, se olisi paljon arvokkaampaa [kuin asunnon ostaneiden 

mielipiteet].” - Hallituksen jäsen 

Tällä hetkellä nykyisiin mittareihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Isona 

kehittämiskohteena nähtiin informaation saaminen niistä asiakkaista, jotka eivät ole 

päätyneet ottamaan Pohjolaa urakoitsijaksi. Tällaisten kommenttien saaminen koettiin 

paljon arvokkaammaksi kuin nykyinen asiakastyytyväisyyden mittari, joka mittaa 

tuotteen tai palvelun ostaneiden asiakkaiden tyytyväisyyttä. Toinen kehitettävä mittari 

on tulospalkkiokriteeristö: sen on oltava yksinkertainen ja tasapuolinen eri tehtävissä 

toimiville työntekijöille. Nykyisten mittareiden määrää pidettiin pääsääntöisesti hyvänä. 

5.2 Tietojohtamisen välineet ja työkalut 

”Menestymisessä on muitakin asioita kuin tieto, esimerkiksi johtamistaidot, 

ihmisten käsittely, markkinointi, myynti, mahdollisuuksien oivaltaminen. Kaikkea 

sitä on silti helpompi tehdä, jos on hyvät tiedot. Rakennusalalla tämä on todella 

heikoissa kantimissa. Tiedon määrä koetaan mahdottomana, joten sitä ei pysty 

hallitsemaan millään.” – Hallituksen jäsen 

”Kaikkea ei kannatakaan tietää.” - Hallituksen jäsen 

”Vaatii ihmisen älykkyyttä ja osaamista, että tiedetään mitä [tietoa] tarvitaan.” - 

Hallituksen jäsen 

”Mitään tietoa ei voi olla liikaa.” - Johtoryhmän jäsen 

Hallitukselle tuleva tieto on oltava analysoitua ja kompaktia. Toisaalta myös 

johtoryhmän on näin ollen jalostettava tietoa datasta informaatioon ja tietämykseen. 

Johtoryhmän toinen jäsen esitti hieman eriävän näkemyksen tarvittavan tiedon määrään. 

Johtoryhmällä ja hallituksella onkin hieman erilaiset tietotarpeet. Koska Pohjolassa 

toimitusjohtaja on poikkeuksellisesti mukana hallituksen toiminnassa, on hallitus 

tavallista enemmän mukana myös operatiivisessa toiminnassa. Pääperiaatteena tulisi 

kuitenkin olla se, että hallitukselle tuleva informaatio on tarkkaan valittua ja 

analysoitua. Tällaisen informaation tuottamiseksi ja säilyttämiseksi voidaan käyttää 

apuna tietojohtamista. Kuten kuvassa 4.5 esiteltiin, tietojohtamisen työkaluja voidaan 

käyttää kasvutavoitteisiin liittyvän tiedon keräämiseen (liiketoimintatiedon hallinta) että 

yhteisen näkemyksen muodostamiseen tarjolla olevasta tiedosta (tietämyksenhallinta). 
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”Johtoryhmä käy lähes kaikissa hallituksen kokouksissa raportoimassa omaa 

osuuttaan. Samalla [hallitus] kyselee meiltä tietoja ja toisinpäin. Siinäkin 

suhteessa on matala organisaatio: johtoryhmä osallistuu hallituksen kokouksiin 

ja tuntee kaikki hallituksen jäsenet hyvin. Tarvittaessa voidaan olla ihan suoraan 

yhteydessä.” - Johtoryhmän jäsen 

”Hallituksen tehtävä on pitää yhteyttä avainhenkilöihin ja sen vuoksi johtoryhmä 

osallistuu osaksi aikaa hallituksen kokouksiin.” - Hallituksen jäsen 

Hallitus ja johtoryhmä toimivat kiinteästi yhdessä. Jokaisessa kokouksessa johtoryhmä 

on osan aikaa kokouksesta paikalla vastaamassa hallituksen kysymyksiin. Koska 

organisaatio on hyvin matala, on hallituksen ja johtoryhmän helppo ottaa yhteyttä 

tarvittaviin henkilöihin. Aiemmin tiedotteet kulkivat pääsääntöisesti toimitusjohtajan 

kautta, mutta nyt koko johtoryhmä pääsee osallistumaan kokouksiin. 

”Intrassa ja yksittäisillä koneilla, ei ehkä niin viisasta.” – Johtoryhmän jäsen 

”Johtoryhmän pöytäkirjat ja muut ovat intraan taltioituna niin, että johtoryhmä 

pääsee niitä siellä selailemaan.” - Johtoryhmän jäsen 

”Kyllähän se suurin osa informaatiosta tulee kokouksien alla sähköposteina ja 

niissä olevina tekstitiedostoina ja taulukkoina.” – Hallituksen jäsen 

”[Pohjolassa] ollaan ottamassa käyttöön CRM-järjestelmää, että osa asioista 

olisi jossain järjestelmässä eikä vain ihmisten päässä.” – Johtoryhmän jäsen 

Informaatiota säilytetään sekä intrassa että työntekijöiden koneilla. Tällä hetkellä 

Pohjolassa ollaan ottamassa käyttöön CRM-järjestelmää (engl. Customer Relations 

Management) asiakastietojen hallintaan. CRM-järjestelmässä projekteja ja kehitteillä 

olevia projekteja pystytään säilyttämään keskitetysti. Näin työntekijöistä kuka tahansa 

pääsee niihin tarvittaessa käsiksi. Johtoryhmän haastatteluissa tuli ilmi, että 

tietojärjestelmistä käytössä on yksi taloustiedon hallintaan ja toinen prosessien johtoon. 

Intra on koko yrtyksessä hyvin vähäisellä käytöllä: poikkeuksena oli johtoryhmän 

kokousten pöytäkirjojen säilyttäminen siellä. Erään hallituksen jäsenen mukaan 

tarvittaisiinkin kokonaan uusi kulttuurin muutos, jos haluttaisiin ottaa intra 

tehokkaaseen käyttöön: tällä hetkellä siellä oleva tieto ei ole relevanttia eikä ajan tasalla. 

Hallituksen sisällä viestintä tapahtuu pääasiassa sähköpostilla. Sähköpostikeskusteluissa 

yleensä nousee esille jokin tietty teema tai ongelma, johon paneudutaan yleensä sillä 

kerralla enemmän. Hallitus saa seuraavan kokouksen esityslistat ja muun käsiteltävän 

informaation yleensä noin kuukautta etukäteen. Näin materiaaliin ehtii perehtyä hyvin ja 

mahdolliset askarruttavat asiat käsitellä osittain sähköpostin välityksellä jo ennen 

kokousta. Hallitus ja johtoryhmä viestivät toisilleen kahdella tavalla: sekä virallista 

kautta kokouspöytäkirjojen muodossa, mutta myös niin että johtoryhmä tulee tarpeen 



55 

tullen kokouksiin kuultavaksi. Tällaista työskentelytapaa sekä hallitus että johtoryhmä 

pitivät hyvänä. 

”Täytyy kasvaa hyvällä kilpailukyvyllä eli opetetaan ihmisiä.” – Hallituksen 

jäsen 

Sekä kaikki haastatellut hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mainitsivat Pohjola-

akatemian työkaluna kasvuun. Vaikka Pohjola-akatemia onkin suhteellisen tuore 

työntekijöiden kouluttamisen muoto (akatemia perustettu vuoden 2012 aikana), on siitä 

tullut jo luonteva työntekijöiden kouluttamisen muoto. 

5.3 Tietojohtaminen Pohjolan kasvun tukena 

Pohjolan hallituksen ja johtoryhmän näkemystä kasvutekijöistä ja niihin liittyvistä 

tietotarpeista kartoitettiin haastattelujen avulla. Haastattelujen perusteella 

kasvutekijöiksi tunnistettiin: 

- Henkilöstön kouluttaminen 

- Henkilöstön rekrytointi 

- Brandi 

- Tunnettuus 

- Rakennustyömaiden tarvikkeiden standardointi 

Tällä hetkellä aineettoman pääoman kannalta Pohjolan hallituksen jäsenillä on tällä 

hetkellä runsaasti sekä kokemusta sekä verkostoja. Verkostoja pystytään hyödyntämään 

erityisesti sopivan uuden henkilöstön rekrytoinnissa. Verkostot mainittiin myös 

kirjallisuudessa yhtenä kasvutekijänä. Kirjallisuudessa tunnistettiin kasvutekijäksi 

sopiva koulutus ja aiempi kokemus. Kaikilla hallituksen jäsenillä oli taustansa puolesta 

runsaasti kokemusta. Osa ei ollut erikoistunut rakennusalaan, mutta tällaiset henkilöt 

olivat kuitenkin opiskelleet rakennusalalle spesifiä tietämystä itsenäisesti. Toisaalta he 

toivat hallitukseen sellaista osaamista ja näkökulmaa, mitä rakennusalaan erikoistuneilla 

jäsenillä ei ollut. Esimerkkinä tällaisesta osaamisesta on viestintä. 

Oikeanlaisen henkilöstön rekrytointi nähtiin kasvussa avaintekijänä. Hallituksen 

jäsenten verkostojen kautta tällaista henkilöstöä onkin mahdollista löytää helpommin 

varsinaisiin työpaikkailmoituksiin verrattuna. Oma-aloitteisuus, luovuus, 

motivoituneisuus ja asenne nähtiin tärkeinä aspekteina rekrytoinnissa. Suhdepääoman 

kannalta erityisesti tunnettuus, brandi ja maine nähtiin tärkeänä. Vahva brandi on 

nähtiin keinona maineen suojelemiseksi. Rakennepääoman näkökulmasta Pohjola-

akatemia on kasvun kannalta tärkeä tekijä. 

Johtoryhmän jäsenten listaamat kasvutekijät erosivat olennaisesti hallituksen 

määrittelemistä kasvutekijöistä. Johtoryhmän jäsenillä olikin enemmän operatiivisempi 

katsantokanta kasvutekijöihin. Haastatteluissa tuli ilmi seuraavanlaisen tiedon tarve: 
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- Taloustieto 

- Pääoman sitoutuminen 

- Henkilöstön kehittäminen 

- Tulospalkkausjärjestelmät 

- Organisoituminen 

- Markkinatieto 

- Brandi 

- Tunnettuus 

- Asiakastieto 

- Henkilöstön osaamisen kartoitus 

Haastatteluissa huomattiin Pohjolalla olevan seuraavanlaisia erityisiä vahvuuksia: 

Pohjola-akatemia, AAA-luokitus sekä konsulttien käyttäminen. AAA-luokitus kertoo 

siitä, että Pohjola on hyvin haluttu yhteistyökumppani urakoitsijoille. Tämä onkin myös 

yksi Pohjolan visioista (Rakennustoimisto Pohjola Oy, 2014). Luokituksen saaminen ei 

ole itsestäänselvyys. Koska Pohjolassa toimintatapana on projektijohtaminen, urakat 

pystytään kilpailuttamaan ja näin ollen kustannuksetkin ovat jo etukäteen tiedossa. 

Tämä erottaa Pohjolan muista rakennusalan toimijoista, joilla urakat usein perustuvat 

tuntiveloitukseen. Pohjolassa käytetään myös hyvin paljon konsultteja 

hallitustyöskentelyn tukena. Näin hallitus saa yrityksen ulkopuolista asiantuntijatietoa 

ennen tärkeitä päätöksiä muutaman kerran vuodessa. 

Haastatteluissa ilmeni, että suurimmat hallituksen tietotarpeet liittyivät oikeiden 

tonttimaiden hankintaan ja henkilöstövalintoihin – tarvitaan siis lisää kasvutavoitteisiin 

liittyviä tietoresursseja että päätöksentekoa tukevaa tietoa. Yrityksen on osattava 

ennakoida, minne ja millaisia tontteja tarvitaan. Tontin sijainnista, alueesta ja koosta 

riippuu paljon se, mitä tontille loppujen lopuksi rakennetaan. Jokainen tontti sitoo rahaa, 

joten yrityksen on panostettava juuri haluttujen tonttien hankintaan. Henkilöstövalinnat 

taas liittyvät suoranaisesti kasvuun, sillä kasvava yritys tarvitsee lisää työvoimaa. 

Johtaviin asemiin on valittava sellaiset henkilöt, jotka pystyvät johdattamaan Pohjolaa 

kasvuun - tällaisia henkilöitä ei kuitenkaan löydy työpaikkailmoitusten kautta, vaan 

lähinnä verkostojen kautta. Enemmän tietoa tarvittaisiin myös taloudesta, henkilöstön 

kehittämisestä, toimialasta yleisesti, tulospalkkausjärjestelmistä, tunnettuudesta ja 

työmaiden seurannasta. 

5.4 Työpajat 

Työpajoilla tarkoitetaan pienelle ihmisjoukolle järjestettyä tilaisuutta, jossa käsitellään 

ja haetaan vastauksia johonkin valikoituun, rajattuun ongelmaan: esimerkiksi uusien 

ideoiden tai konseptin kehittelyyn tai  taustatiedon keräämiseen aiheesta.  Yleensä 

työpajoissa osallistujamäärä vaihtelee kuudesta kymmeneen. Työpajoissa moderaattori 

voi havainnoida keskustelua tai ryhmää, eikä hän välttämättä osallistu keskusteluun. 

Moderaattorin roolina on pitää keskustelu valitussa aiheessa ja johdatella keskustelua 
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niin, että aihe ehditään käsitellä perusteellisesti halutuista näkökulmista. Moderaattori 

voi aloittaa keskustelun kysymällä sarjan kysymyksiä käsiteltävästä aiheesta ja 

keskustelun edetessä esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Vaikka työpajoissa voidaan 

tuottaa myös määrällistä dataa, käytetään niitä yleensä laadullisen aineiston 

keräämiseen. Yhtenä työpajan edellytyksenä voidaan pitää rakenteeltaan homogeenistä 

ryhmää, sillä näin keskustelussa päästä syvemmälle ja se on avoimempaa. Työpajojen 

erona ryhmähaastatteluihin voidaan nähdä se, että työpajat keskittyvät tiukemmin vain 

tiettyyn aiheeseen kun haastattelut sivuavat useampaa aihekokonaisuutta. Usein tämä 

ero ei kuitenkaan ole täysin selkeä. Työpajoissa tieto kerätään usein videoimalla tai 

muistiinpanoilla (Ghaudi & Gronhaug 2010, s. 133-135.) 

Työpajojen hyötynä voidaan nähdä se, että sen tuloksena saadaan hyvin rikasta ja 

syvällistä tietoa vastaajien itsensä sanoin ja reaktioin ilmaisemana. Työpaja paljastaa 

hyvin erilaisten ihmisten ajattelutavan ja mahdolliset erot niissä: tutkija pystyy 

keskustelun ja perusteluiden kautta paremmin ymmärtää esiintulleita erilaisia 

näkemyksiä. Tiedonkeruumenetelmänä työpaja on nopea, joustava ja halpa. 

Tiedonkeruumenetelmänä työpajojen suurin ongelma on se, että niissä saatua dataa voi 

olla vaikea yhdistää ja kategorisoida. Osallistujien valinnassa on kiinnitettävä huomiota 

siihen että saadaan kattava otos tutkittavasta ryhmästä. (Ghaudi & Gronhaug 2010, s. 

134-135.) 

Molemmissa työpajoissa muistiinpanojen tekeminen tapahtui keräämällä tärkeimpiä 

käsiteltyjä asioita paperille. Lisäksi toisessa työpajassa hahmoteltiin myös mindmap 

hankeaihioiden kriteereistä, mittareista ja tietolähteistä. 
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5.4.1 Ensimmäinen työpaja 

Ensimmäiseen työpajaan osallistui kaksi Pohjolan johtoryhmän jäsentä sekä 

toimitusjohtaja. Molemmissa työpajoissa TTY:n puolesta mukana olivat myös 

tutkijatohtori Laihonen sekä professori Lönnqvist. Ensimmäisessä työpajassa pääpaino 

oli osallistujien perehdyttämisessä tietojohtamisen käsitteisiin ja sekä 

kirjallisuuskatsauksen löydöksiin.  

Työpajassa keskustelun pääpaino ajautui tietotarpeisiin: ”tietoa tarvitsee päivittäin 

päätöksentekoon, välillä enemmän ja välillä vähemmän”. Tietoresursseja käsiteltiin 

paljon pienemmässä mittakaavassa. Erittäin tärkeänä nähtiin tieto tulevasta: mitä 

maailmalla ja kentällä tapahtuu. Tälle tiedolle olisi selkeä tarve Pohjolassa, sillä tällä 

hetkellä usein hankekohtaista tietoa hankeaihioista puuttuu. Hankeaihioilla tarkoitetaan 

suunnitteilla olevia hankkeita, joista valitaan varsinaiseen toteutukseen päätyvät (kuva 

5.2). Haasteena on sekä muodostaa hankeaihioita että valita hankeaihoista parhaimmat: 

onnistuneissa hankkeissa asiakas on tyytyväinen, niistä saadaan tarpeeksi voittoa, niiden 

kiertonopeus on nopea ja rakentamisen ja myynnin yhteistyö toimii saumattomasti. 

Hankeaihioiden vertailuun ja valintaan kaivattiin jonkinlaista systematisuutta: 

esimerkiksi SWOT-analyysin tekeminen jokaisesta aihiosta mainittiin myös 

vaihtoehtona. Hankeaihioiden ennustaminen on myös tärkeää rahoituksen 

näkökulmasta: aihion muuttuessa suunnitelmasta varsinaiseksi hankkeeksi on oltava 

myös rahoitus hanketta varten.  

 

Kuva 5.2: Hankeaihioiden suppilo. 
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Toteutettavien hankeaihioiden valinnassa sopivan tontin valinnalla on tärkeä rooli: 

sopivista tonteista tarvittaisiin tietoa nopeammin ja nykyhetkeä enemmän. Kaupunkien 

ja kuntien tekemistä strategioista ja liikenneratkaisuista määräytyvät pitkälti tulevien 

kuumien kohteiden sijainnit. Ennustettaessa tulevia kuumia kohteita on oltava 

paikallistuntemusta alueesta, mutta usein kuumat kohteet sijaitsevat keskusta-alueilla. 

Kun tavoitteena on kasvu, olisi hankeaihioiden lukumäärää ja monimuotoisuutta 

kasvatettava: ”suppiloa” olisi levennettävä joka suuntaan.  

Pohjolalla on tavoitteena laajentua, mutta uusien tytäryrityksien perustamisessa on omat 

haasteensa. Työpajassa todettiin, että ”laajentuminen tulee perustua tietoon, ei 

tunteeseen”. Päätöksenteon tulisi perustua enemmän ulkopuoliseen tietoon: esimerkiksi 

konsulttien kartoituksiin ja kunnilta ja kaupungeilta saatuihin tietoihin. Jos alue ei ole 

aiemmin tuttua, vaatii sinne laajentuminen taustatietoa alueesta. Laajentumisessa on 

myös haasteena tietämyksen ja yhteisten toimintatapojen  siirtäminen nykyisestä 

Pohjolasta uusiin tytäryrityksiin.  

Hyväksi havaittuja toimintatapoja ei myöskään tulisi unohtaa kiireessä. Esimerkiksi 

yksi työpajassa ehdotettu idea oli ”mitä projektissa opittiin tai olisi kehitettävää”-

kartoituksen palauttaminen jokaisen projektin jälkeen tehtäväksi. 

Työpajassa tuli myös ilmi, että työmailla ”johtajan ominaisuudet korostuvat”. Koska 

Pohjola toimii projektijohtoisesti, työmailla työmaamestareiden on kyettävä itsenäiseen 

toimintaan ja johtamiseen. Projektien etenemistä seurataan viikottaisilla palavereilla. 

Ensimmäisessä työpajassa Pohjolan kasvun kannalta tärkeimpinä tekijöinä nähtiin: 

1. Oikeisiin hankkeisiin tarrautuminen (asiakastieto, pääomat, markkinatilanne, 

pääoman kierto, kuumat kohteet: tontit & urakat) 

2. Henkilöstö (osaaminen, oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita, sitouttaminen, 

projekteista oppiminen) 

3. Tuotanto/verkosto (hallinta, ylläpito, hallinta, toimintajärjestelmä, dokumentointi, 

johtaminen, verkoston markkinat: panos/hintatekijät, "kuka vie hommat läpi") 

4. Asiakastyytyväisyys nähtiin myös tärkeänä tekijänä kasvun kannalta. 
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5.4.2 Toinen työpaja 

 

 

Kuva 5.2: Toisessa työpajassa muodostettu hankeaihioiden suppilo. 
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Toiseen työpajaan osallistuivat myös ensimmäisessä työpajassa mukana olleet 

johtoryhmän jäsenet sekä Laihonen ja Lönnqvist. Toinen työpaja lähti liikkeelle 

haastattelujen tulosten esittelystä eli Pohjolassa tunnistetuista kasvutekijöistä, 

tietotarpeista ja tietojohtamisen työkaluista.  

Ylivoimaisesti isoimpana haasteena liiketoiminnan kasvussa nähtiin oikeanlaisten, 

kannattavien hankkeiden löytäminen. Hankkeiden valintaan vaikuttaa hyvin moni 

tekijä. Ensimmäisen työpajan yhteydessä puhuttiin ”suppilosta”, jonka avulla 

hankeaihioista valitaan toteutettavat hankkeet. Kuvassa 6.2 esitetyn mindmapin voi 

nähdä ikäänkuin tuon ensimmäisessä työpajassa kuvattuna suppilona eli kriteeristönä 

jonka avulla hankeaihioita hyväksytään varsinaisiksi hankkeiksi. Mindmapiin on 

hankeaihioiden valintaan vaikuttavia kriteereitä, niiden mittareita ja tietolähteitä. 

Hankeaihioita arvioidaan seuraavin kriteerein: 

- tonttihinta 

- asemakaava 

- markkinatilanne 

- alueen myyntihinta 

- sijainti 

- rahoitus 

- riskit 

- tontin luovutusehdot 

- strategian raja-arvojen täyttyminen. 

Tonttihinnan tietolähteinä toimivat sijoittajat, kiinteistön omistaja ja kiinteistöjen 

kauppahintarekisteri. Asemakaavaan tietolähteinä toimivat kunnat ja kaupungit. 

Rakenteellisella pysäköinnillä tarkoitetaan pysäköintiä pihakansien alla ja 

pysäköintilaitoksissa. Rakenteellinen pysäköinti mahdollistaa huomattavasti 

korkeamman korttelitehokkuuden, mutta nostaa rakentamisen kustannuksia. (Koukkula, 

2011. ) Asemakaavan mittareina toimivat tuotteet ja kustannuksien suhde 

myyntihintaan.  

Markkinatilannetta voidaan kartoittaa alueen kilpailun, kysynnän, markkinakatsauksen 

ja seniorikyselyiden perusteella. Asiakkaiden kysyntää saadaan kartoitettua kyselyillä 

välittäjiltä. Välittäjiltä saatujen tietojen perusteella voidaan suunnitella sellaisia 

tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden kysyntää. Alueen kilpailusta saadaan tietoa sekä 

kilpailijoiden internet-sivuilta että kyselyillä asukkailta ja asiakkailta. Tässä 

nimenomaan senioreille tehtävät kyselyt liittyvät Pohjolan Eloisa-brandiin, joka tarjoaa 

koteja yli 55-vuotiaille, jotka mukautuvat iän tuomien muuttuvien tarpeiden mukaan 

(Rakennustoimisto Pohjola Oy, 2014).  

Alueen myyntihinnan tietolähteenä toimivat sekä tuotanto että välittäjät. Myyntihintaan 

vaikuttaa pääsääntöisesti tontin ominaisuudet. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi maastoa ja 
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sen vaikutusta rakennettavuuteen. Maastokatselmoinnin ja pohjatutkimusten perusteella 

saadaan tietoa tontin ominaisuuksista, mutta varsinainen tietolähde on tuotanto eli 

Pohjolan tuotannosta vastaava henkilöstö. 

Sijainti voidaan nähdä tärkeimpänä hankeaihion osana. Sijainti vaikuttaa alueen 

kehittymiseen, palveluiden läheisyyteen, liikenneyhteyksiin ja ennenkaikkea imagoon. 

Tietolähteinä sijainnille toimivat esimerkiksi Tässä.fi kaltaiset palvelut, joilla voi katsoa 

julkisten yhteyksien aikatauluja mutta myös lähistöllä sijaitsevia palveluita. Myös 

kunnalta ja kaupungilta voidaan saada tietoa sijainnista. Työpajassa tälle ei löydetty 

varsinaista mittaria, mutta koska tämä on yksi tärkeimmistä hankeaihion 

arviointikriteereistä, tulisi sille tulevaisuudessa kehittää jokin sopiva mittari. Myöskään 

riskeille ei työpajassa löydetty mitään mittaria tai tietolähdettä. 

Tontin luovutusehdot koostuvat esimerkiksi energiavaatimuksista ja ekotehokkuudesta. 

Näistä tietoa saa kunnalta tai kaupungilta. Pohjolan strategian raja-arvojen täyttymisen 

tietolähteenä toimii laskenta. Laskennan kautta saadaan esimerkiksi kateprosentti ja – 

eurot. Tämän lisäksi mittarina on hankkeen koko ja millainen tuote on kyseessä: 

rakennetaanko kerros- vai rivitaloa.  

Suurimpana ongelmana hankkeiden valintaan nähtiin hankkeiden toteuttamisen 

aikajänne: sopivien aihioiden löytämiseksi olisi pystyttävä ennustamaan tulevaisuuden 

kysyntää noin kymmenen vuotta eteenpäin. Tässä työpajassa tuotiin myös esiin ristiriita 

kymmenen vuoden aikajänteen ja kasvutavoitteena olevan vuoden 2016 välillä. Toisin 

sanoen näiden aihioiden suunnittelu eivät välttämättä vaikuta nyt hyödytä vielä näin 

lyhyellä aikajänteellä kasvussa, vaikkakin pidemmällä aikavälillä kyllä. Ennustamisessa 

erityisesti ”kuumia”, sijainniltaan asiakkaita kiinnostavia alueita tonttien olisi pystyttävä 

ennakoimaan jo varhaisessa vaiheessa. Hankkeita ennustettaessa myös rahoitus on 

otettava huomioon, sillä ”rahoitus saattaa olla rajoitteena valituksi tulleillekin 

hankkeille”. 

Tällä hetkellä hankeaihioista puolet on omaa urakointia ja puolet omaa 

perustajaurakointia: perustajaurakointia olisi kuitenkin saatava hankeaihioiksi lisää. 

Urakointia on tällä hetkellä suhteessa perustajaurakointiin paljon markkinatilanteen 

vuoksi. Perustajaurakoinnissa katteet ovat projektin onnistuessa paremmat, mutta 

projektit vaativat urakointiin verrattuna paljon enemmän resursseja. Tällä hetkellä 

organisaatio pystyy toteuttamaan keskikokoisia ja isoja hankkeita, mutta isompiin tai 

erikoisempiin hankkeisiin ole osaamista. Isoissa hankkeissa projektipäälliköiltä ja 

työmaahenkilöstöltä ”vaaditaan eri asioita kuin nyt osataan”, joten osaamisen 

kartuttaminen nähtiin tärkeänä. Osaamisen kartuttamiseksi tarvitaan sekä koulutusta että 

”kädet savessa”-tekemistä. Pohjolassa tulisikin miettiä milloin aletaan keräämään 

tällaista osaamista ja mistä saataisiin sopivia hankkeita tällaisen osaamisen 

kartuttamiseksi. 
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Yhtenä aiheena työpajassa tuli ilmi myös byrokratia. Osaltaan lainsäädäntö vaatii 

noudattamaan tiettyä sääntelyä ja toimintatapoja. Hankeaihioiden suunnitteleminen ja 

valmisteleminen ja varsinaisten hankkeiden laittaminen alkuun ovat tietyllä lailla 

erillisiä työtehtäviä. Tällä hetkellä moni henkilö osallistuu ”lupapapereiden 

pyörittelyyn”, kun taas isommissa organisaatioissa tähän on omat erikseen määrätyt 

henkilöt. Tämä koettiin toisaalta isona työnä, mutta toisaalta näin myös mukana olevilla 

henkilöillä oli erittäin hyvä yleiskuva Pohjolan kokonaistilanteesta. Kun työmaiden 

määrä kasvaa, on pakko alkaa luottaa enemmän saatuihin raportteihin, koska ei ole 

mahdollisuus tarkistaa kaikkea tai käydä paikan päällä. Tällöin raporttien on oltava 

riittävän laadukkaita, joka taas saattaa kasvattaa byrokratiaa. 

Toisessa työpajassa esiintyi myös selkeästi enemmän kritiikkiä kasvutavoitteita 

kohtaan. Tämä ehkä johtui siitä, että paikalla oli johtoryhmän jäseniä eikä hallituslaisia. 

Johtoryhmässä työskentelevät ovat myös lähempänä operatiivista toimintaa, joten he 

paremmin näkevät miten kasvustrategia on jalkautunut yrityksen toimintaan. 

Esimerkiksi strategiasta mainittiin, että edellisen strategian omaksumiseen on mennyt 

ihmisiltä noin pari vuotta – miten saada ihmiset nopeammin uskomaan seuraavaan 

uuteen strategiaan ja kasvuun? Henkilöstö kaipaisi myös tarinaa siitä ”miten ja miksi 

kasvu tehdään” - vasta tämän jälkeen pitäisi heidän mukaansa miettiä mittareita. 

Välillisesti esiin nousi myös tietynlainen läpinäkyvyyden puute johtoryhmän ja 

hallituksen välillä: johtoryhmä olisi tarkemmin halunnut tietää miten kasvutavoitteen 

luvut oli tuotettu. Vastavuoroisesti todettiin myös, että "hallituksen tulisi tietää mitä me 

tehdään". Tiedonsiirtoa hallituksen ja johtoryhmän välillä tulisikin lisätä molempiin 

suuntiin. Myös nykyisen henkilöstömäärän riittäminen kasvuun kyseenalaistettiin: 

erityisesti toimistolla on koettu nykyisen henkilöstön olevan jaksamamisen rajoilla, 

koska uutta henkilöstöä on palkattu ”vasta kun on ollut pakko”. Tämän vuoksi 

ylimääräisiä ja kehitystyötä tekeviä resursseja ei ole. Työmailla tilanne henkilöstön 

määrän suhteen on ollut parempi. Uudellamaalla mainittiin henkilöstössä olevan hyvin 

paljon  kokonaan uutta henkilöstöä. Isona haasteena nähtiin tämän henkilöstön 

perehdyttäminen ”talon tavoille” työn ohella, mutta toisaalta nähtiin mahdollisuus 

löytää myös jotain uusia, positiivisia käytäntöjä tuoreiden näkökulmien myötä. 

Myös verkoston kasvattaminen mainittiin henkilöstön ohella kasvussa tärkeäksi. Tämä 

oli tullut esiin Pohjolan henkilöstökyselyssä. Yhtenä isona kehittämisen kohteena 

nähtiin myös asiakastyytyväisyys. Aiemmin asiakaspalveluinsinööri on toiminut 

asiakkailta tulevan palautteen vastaanottajana, mutta nykyään työmaapäällikötkin ovat 

ottamassa luovutuksissa palautetta vastaan. 

5.5 Empiirisen tutkimuksen yhteenveto 

Haastattelujen perusteella Pohjolan kasvutekijöiksi tunnistettiin: 
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- Henkilöstön kouluttaminen 

- Henkilöstön rekrytointi 

- Brandi 

- Tunnettuus 

- Rakennustyömaiden tarvikkeiden standardointi 

Haastatteluissa tuli ilmi seuraavanlaisen tiedon tarve: 

- Taloustieto 

- Pääoman sitoutuminen 

- Henkilöstön kehittäminen 

- Tulospalkkausjärjestelmät 

- Organisoituminen 

- Markkinatieto 

- Brandi 

- Tunnettuus 

- Asiakastieto 

- Henkilöstön osaamisen kartoitus 

- Oikeiden tonttimaiden valinta 

- Henkilöstövalinnat 

Haastatteluissa ilmeni, että suurimmat hallituksen tietotarpeet liittyivät oikeiden 

tonttimaiden hankintaan ja henkilöstövalintoihin. Yrityksen on osattava ennakoida, 

minne ja millaisia tontteja tarvitaan. Tontin sijainnista, alueesta ja koosta riippuu paljon 

se, mitä tontille loppujen lopuksi rakennetaan.  

Haastattelujen kasvutekijät ja tietotarpeet täsmentyivät ensimmäisessä työpajassa 

seuraaviin neljään kasvun kannalta tärkeimpään tekijään. Työpajat tukivat 

haastatteluissa saatuja tuloksia. Ensimmäisessä työpajassa Pohjolan kasvun kannalta 

tärkeimpinä tekijöinä nähtiin: 

- Oikeisiin hankkeisiin tarrautuminen  

- Henkilöstö 

- Tuotanto/verkosto  

- Asiakastyytyväisyys  

Toisen työpajan isoimpana tuloksena voidaan nähdä hankeaihioiden valintaan kehitetty 

”suppilo”, joka koostuu kriteeristöstä sekä kriteeristölle annetuista mittareista ja 

tietolähteistä. Hankeaihioita arvioidaan seuraavin kriteerein: 

- Tonttihinta 

- Asemakaava 

- Markkinatilanne 

- Alueen myyntihinta 
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- Sijainti 

- Rahoitus 

- Riskit 

- Tontin luovutusehdot 

- Strategian raja-arvojen täyttyminen 
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6. YHTEENVETO 

6.1 Tulokset ja pohdinta 

Rakennustoimisto Pohjolan tavoitteena on tuplata liikevaihtonsa vuoteen 2016 

mennessä. Tähän se pyrkii orgaanisella kasvulla, laajentamalla toimintaansa 

maantieteellisesti uusille alueilla. Pohjolasta erityisen tekee sen projektivetoinen 

toimintatapa: Pohjolan henkilöstö johtaa hankkeiden toteutusta ja ja varsinainen 

toteuttava henkilöstö työmailla hankitaan alihankkijoilta. 

Kuvaan 6.1 on kerätty tietojohtamisen keinoja Pohjolan kasvun tukemiseksi. 

Kirjallisuudesta nousi esiin erilaisia kasvutekijöitä. Nämä kasvutekijät pystyttiin 

jakamaan kolmeen eri luokkaan: henkilökohtaisiin, organisaatiokohtaisiin ja 

ympäristökohtaisiin. Esimerkkinä henkilökohtaisista kasvutekijöistä on 

kasvuhalukkuus, organisatorisista resurssien ja kyvykkyyksien kehittäminen ja 

ympäristökohtaisista kasvutekijöistä yrityksen verkostot. Vastaavaa kasvutekijöiden  

jaottelua käytettiin myös muussa kirjallisuudessa monessa eri lähteessä. 

 

Kuva 6.1: Pohjolan kasvutekijöiden ja tietotarpeiden tukeminen tietojohtamisen 

keinoin. 
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Tietojohtamisen välineet jaoteltiin kasvutavoitteisiin liittyvää päätöksentekoa tukeviksi 

ja kasvutavoitteiden edellyttäviä tietoresursseja kehittäviksi. Kasvutavoitteisiin liittyvä 

tieto voidaan kerätä liiketoimintatiedon hallinnan kautta avulla ja sitä voidaan jalostaa 

erilaisin tietämyksenhallinnan menetelmin. Tietoresurssit taas liittyvät kiinteästi 

aineettomaan pääomaan: yrityksessä on oltava tarpeelliseksi resursseja tietotarpeiden 

täyttämiseksi. Sekä kasvutavoitteisiin liittyvä tieto että tietoresurssien kehittäminen 

liittyvät kiinteästi yhteen: tietoresursseja kehittämällä voidaan saatua tietoa jalostaa 

pidemmälle. Toisaalta liiketoiminnan hallinnan ja tietämyksenhallinnan avulla 

pystytään kartoittamaan, millasia tietoresursseja yrityksen tulisi hankkia.  

Haastatteluissa Pohjolan kasvua edellyttäviksi tietotekijöiksi saatiin henkilöstön 

kouluttautuminen, henkilöstön rekrytointi, brandi, tunnettuus ja työmaiden 

(tarvikkeiden) standardointi. Kasvutekijöiden perusteella havaittiin myös tietotarpeita: 

oikeiden tonttien valitseminen nähtiin yhdeksi tärkeimmäksi tietotarpeeksi.  Muita 

tietotarpeita olivat taloustieto, pääoman sitouminen, henkilöstön kehittyminen, 

tulospalkkausjärjestelmät, markkinatieto, asiakastieto, brandi, tunnettuus, 

organisoituminen, asiakastieto ja henkilöstön osaamisen kartoitus. 

Haastattelujen perusteella ei täysin selvinnyt, miten henkilöstön osaamista ja tietämystä 

on tällä hetkellä kartoitettu. Kuitenkin monissa haastatteluissa tuli ilmi juuri 

”huippuvetäjien”  tarve yrityksen kasvaessa ja laajentuessa maantieteellisesti eli ainakin 

hallituksella oli vahva näkemys siitä, millaista henkilöstöä ollaan hakemassa. 

Tulevaisuudessa voisi kuitenkin miettiä, onko tarvetta henkilöstön tietämyksen ja 

osaamisen tarkemmalle kartoittamiselle henkilöstön kasvaessa. 

Yhtenä isoimpana kehityskohteena Pohjolassa voidaan nähdä brandin ja tunnettuuden 

parantamisen. Pohjola- ja Eloisa-asuntojen brandin parantamiseen tulisi myös tehdä 

työtä. Eräässä haastatteluissa mainittiin tunnettuuden mahdollisesti paranevan 

työmaiden lisääntyessä: kun työmaita on enemmän, on myös Pohjolan nimi on 

enemmän esillä. Tunnettuuden parantamiseksi olisi kuitenkin tehtävä jotain 

suunnitelmallisempaa työtä: esimerkiksi tarkempi asiakastutkimus voisi antaa vinkkejä 

tunnettuuden parantamiseksi. Eloisa-konseptia tuleekin kehittää jatkossa. Tarvittavaa 

tietämystä voidaan kartuttaa esimerkiksi markkina-, asiakas- tai branditutkimuksella, 

erilaisista Pohjolan tietojärjestelmistä tai hankkeiden ja ennusteiden kautta. Esimerkiksi 

markkina- ja asiakastutkimukset toimivat tietolähteinä monelle liiketoimintatiedon 

hallinnan analyysityypeille. 

Pohjolan tulisi määritellä itselleen sopiva tietostrategia: halutaanko painottaa enemmän 

kodifikaatiota vai personalisaatiota. Tämän valinta vaikuttaa pitkälti muihin 

mahdollisiin toimenpiteisiin: panostetaanko enemmän esimerkiksi tietojärjestelmien 

kehitykseen vai ihmisten välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Egbun (2004, s. 307) 

mukaan tietämyksen ja aineettoman pääoman hallinta on riippuvainen johdon 

osaamisesta näiden tekijöiden suhteen ja siitä, miten nämä nämä ovat suhteutettu 
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yrityksen muihin toimintoihin. Sopiva organisaatiorakenne suojaa sekä ulkoisilta 

paineilta että mahdollistaa työntekijöiden ideoiden hyödyntämisen. (Egby 2004, s. 307.) 

Tällä hetkellä Pohjolassa intraa ei juuri käytetty, mutta meneillään on intran 

kehityshanke. Intran kehittämisen yhteydessä voidaankin miettiä tapoja, joilla 

esimerkiksi tietämystä saadaan entistä paremmin jaettua henkilöstön kesken. Nyt juuri 

kukaan henkilöstöstä ei käyttänyt intraa ja pahimmillaan dokumentit varastoituivat eri 

henkilöiden henkilökohtaisille tietokoneille. Varsinkin jos Pohjola perustaa toisen 

toimipisteen eri paikkakunnalle on kiinnitettävä huomiota tietämyksen jakamisen 

käytäntöihin: miten tietoa jaetaan eri toimipisteiden välillä? Miten pidetään huolta, että 

eri toimipisteistä huolimatta yrityksen kulttuuri pysyy samanlaisena? Toisaalta Pohjola-

akatemia on yksi ratkaisu tähän. Eräässä haastattelussa tuli ilmi, että akatemia on vasta 

vuoden vanha. Ikäänsä nähden akatemian roolia korostettiin haastatteluissa todella 

paljon. Akatemian kehitystä onkin tuettava myös tulevaisuudessa. Akatemian avulla 

saadaan henkilöstön toimintapoja yhtenäistettyä sekä tietämystä levitettyä. 

Työpajoissa esiin nousi tärkeimpänä kohteena oikeanlaisten tonttien ja sitä kautta 

hankkeiden valitseminen hankeaihioista. Hankkeisiin vaikuttavat tonttihinta, 

asemakaava, markkinatilanne alueen myyntihinta, sijainti, rahoitus, riskit, tontin 

luovutusehdot ja strategian raja-arvojen täyttyminen. Myös henkilöstö, tuotanto ja 

verkostot sekä asiakastyytyväisyys nähtiin  kasvun kannalta tärkeinä. 

Pohjola näyttääkin onnistuneen tietojohtamisen soveltamisessa omaan 

liiketoimintaansa: vuonna 2014 sen liikevaihdon kasvu oli 28,5% edelliseen vuoteen 

verrattuna yleisesti haastavasta taloustilanteesta huolimatta. ”Hyvän tuloksen 

edellytyksenä on tuotantomme tehokkuus ja suhdanteiden hallinta. Osasimme 

analysoida markkinat oikein, suunnitella asuntotuotannon todellisen kysynnän mukaan 

sekä tuottaa kilpailukykyiseen hintaan”, konsernijohtaja Juha Metsälä toteaa. (Pohjola 

2014.) 

6.2 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Työn tavoitteena oli selvittää, miten tietojohtaminen tukee yrityksen kasvutavoitteiden 

saavuttamista ja tuottaa Pohjolan hallitukselle ja johtoryhmälle työkaluja kasvun 

tukemiseksi. Tutkimus kysyksena oli: 

 Miten tietojohtaminen tukee yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista? 

Tutkimuskysymyksen alakysymyksiä ovat: 

- Mitkä ovat yrityksen kasvun kannalta kasvua edistäviä tekijöitä? 

- Millaisia tietotarpeita liittyy kasvua edistäviin tekijöihin, erityisesti 

johtamisen näkökulmasta? 
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- Millaisia tietojohtamisen välineitä kasvua edistävien tekijöiden 

tietotarpeiden täyttämiseen on? 

Kirjallisuudessa kasvua edistävät tekijät jaetaan yleensä kolmeen luokkaan: 

henkilökohtaisiin, organisaatiokohtaisiin ja ympäristökohtaisiin. Pohjolassa näitä 

kasvua edistäviä tekijöitä ovat henkilöstön kouluttautuminen, henkilöstön rekrytointi, 

brandi, tunnettuus ja työmaiden (tarvikkeiden) standardointi. 

Pohjolassa tietotarpeista tärkeimpänä nähtiin  oikeiden tonttien valitseminen yhdeksi 

tärkeimmäksi tietotarpeeksi.  Muita tietotarpeita olivat taloustieto, pääoman sitouminen, 

henkilöstön kehittyminen, tulospalkkausjärjestelmät, markkinatieto, asiakastieto, brandi, 

tunnettuus, organisoituminen, asiakastieto ja henkilöstön osaamisen kartoitus. 

Kasvutavoitteisiin liittyvää, päätöksentekoa tukevan tiedon keräämiseen on Pohjolassa 

seuraavanlaisia työkaluja: markkinatutkimus, branditutkimus, asiakastutkimus, 

tulospalkkausjärjestelmät, talousjärjestelmä, ennusteet ja hankkeet. Yhtenäisen 

näkemyksen tuottamiseksi käytetään intraa, sähköpostikeskusteluja, hallituksen ja 

johtoryhmän välisiä keskusteja sekä Pohjola-akatemiaa. Tietoresurssien kehittämiseksi 

työkaluina on Eloisa-brandin kehittäminen, rekrytoinneissa onnistuminen ja prosessien 

yhtenäistäminen. 

Pohjolassa tärkeimpänä kasvun kannalta tärkeimpänä tekijänä nousi oikeanlaisten 

hankkeiden valitseminen hankeaihiosta ja niiden luominen. Työpajoissa esiin nousi 

tärkeimpänä kohteena oikeanlaisten hankkeiden valitseminen hankeaihioista. Tätä 

varten työkaluksi kehitettiin kriteeristö oikeanlaisten hankkeiden valitsemiseksi 

hankeaihiosta. Hankkeiden valinnassa vaikuttavia kriteereitä ovat tonttihinta, 

asemakaava, markkinatilanne alueen myyntihinta, sijainti, rahoitus, riskit, tontin 

luovutusehdot ja strategian raja-arvojen täyttyminen. Taulukossa kolme on kuvattu näitä 

kriteereitä, niiden tietolähteitä ja mittareita. 

Taulukko 3: Hankeaihioiden valintaan vaikuttavat kriteerit, niiden tietolähteet ja 

mittarit. 

 

Kriteerit Tietolähteet Mittarit

Tonttihinta Sijoittaja, kiinteistön omistaja, kiinteistöjen 

kauppahintarekisteri

Asemakaava Kunta Kustannukset vs. Myyntihinta, 

tuote

Markkinatilanne Välittäjä, kilpailijoiden internet-sivut, 

markkinakatsaus, asukkaat, asiakkaat

Alueen myyntihinta Välittäjä, tuotanto

Sijainti Kunta, välittäjät, Tässä.fi

Rahoitus Pankki, sijoittajat

Riskit

Tontin luovutusehdot Kunta

Strategian raja-arvojen täyttyminen Laskenta Tuote, kateprosentti - ja eurot, 

hankkeen koko
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Myös henkilöstö, tuotanto ja verkostot sekä asiakastyytyväisyys nähtiin  kasvun 

kannalta tärkeinä. Myös tulevaisuuden ”ennustaminen” nähtiin tärkeänä uusia 

hankeaihioita luotaessa. 

6.3 Työn arviointi 

Työssä tutkimusote oli enemmän hermeneuttinen kuin positivisminen, sillä 

tutkimuskohteena tietojohtaminen kasvussa on uusi eikä sitä ole juuri tutkittu. Johtuen 

hermeneuttisen tutkimusotteen valinnasta, työn suhteen ei voida taata 

riippumattomuutta työn tutkijasta. Tutkijalla ei myöskään ollut aiempaa tietämystä 

rakennustoimialasta, joten tämäkin on voinut vaikuttaa tuloksiin – taustatiedon avulla 

esimerkiksi alan käytännöt olisivat voineet olla tuttuja. Aineiston tulkintaan on 

vaikuttanut tutkijan oma ymmärräs tarkasteltavasta ilmiöstä. Tämän vuoksi tutkimus ei 

ole toistettavissa. Samoin hermeneuttisesta tutkimusotteesta johtuen tulosten 

todistettavuus ei ole niin hyvä kuin se olisi ollut positivistisella otteella toteutetussa 

tutkimuksessa. Kuitenkin tulosten todistettavuutta on pyritty parantamaan toteuttamalla 

alussa käsiteanalyyttista tutkimusotetta mukaillen kirjallisuuskatsaus sekä testaamalla 

haastatteluilla saatuja tuloksia vielä työpajoissa. 

Aineisto olisi voinut olla osassa teoriaa vielä laajempi ja laadukkaampi. Aineiston 

valinnassa olisi voinut keskittyä löytämään tuoreempaa aineistoa nyt käytetyn sijaan 

esimerkiksi tietojohtamisesta. Työtä olisi voinut myös rajata käsittelemään paljon 

pienempää tietojohtamisen osa-aluetta: nyt käsiteltävinä tietojohtamisen välineinä olivat 

sekä liiketoimintatiedon hallinta, tietämyksenhallinta että aineeton pääoma, mutta 

toisaalta tutkimuksen olisi voinut rajata koskemaan vain yhtä näistä osa-alueista. Näin 

tutkimus olisi luultavammin tuottanut entistä konkreettisempia keinoja kasvun 

saavuttamiseen. Tällöin myös Pohjolan toimintaan olisi voinut pureutua entistä 

yksityiskohtaisemmin. 

Kirjallisuuskatsauksessa kasvutekijöitä luokiteltiin kolmeen eri luokkaan: 

henkilökohtaisiin, organisaatiokohtaisiin sekä ympäristökohtaisiin. Osassa kirjallisuutta 

kasvutekijä olisi hyvin voinut sopia moneenkin eri luokkaan, mutta tässä tutkimuksessa 

pyrittiin löytämään kullekin kasvutekijälle vain yksi sopivin luokka, johon kasvutekijä 

kuuluisi.  

Toisaalta haasteen aiheutti se, että tietojohtamista ja kasvua ei juurikaan oltu tutkittu 

aiemmin yhdessä. Näin tutkimus tukeutui vahvasti niihin aineistoihin, joita oli 

saatavilla. Työssä haastateltiin kaikki Pohjolan hallituksen puheenjohtajaa 

lukuunottamatta kaikki hallituksen jäsenet. Näin saatiin kattavasti hallituksen 

näkökulma kartoitettua. Johtoryhmän jäseniä olisi voinut kuitenkin haastatella hieman 

vielä lisää – heidän tietämyksensä oli enemmänkin asiantuntijuutta omista tehtävistään. 

Hallituksen tietämys ja ajattelutapa oli selkeästi kokonaisvaltaisempaa ja strategisempaa 

johtoryhmään verrattuna. 
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Pohjola on tietyllä tapaa ”erityinen” yritys rakennusalalla, sillä se toteuttaa 

rakennusurakat projektimallilla. Tapaustutkimus Pohjolasta ei vielä anna kunnon kuvaa 

koko rakennusalalle pätevistä kasvutekijöistä. Tutkimusta olisikin voinut laajentaa 

ottamalla mukaan useampia rakennusalan yrityksiä ja pyrkiä löytämään niille yhteisiä 

kasvutekijöitä. Myös ottamalla mukaan haastatteluihin yrityksen ulkopuolisia 

rakennusalan asiantuntijoita olisi auttanut parantamaan tutkimuksen tuloksien 

yleistettävyyttä koko rakennusalaa koskeviksi.  

Kasvu ja kannattavuus ei välttämättä kulje käsi kädessä: mielenkiintoista olisikin tutkia 

enemmän degrowth-kirjallisuutta ja vertailla sitä tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin 

kriittisesti. Tässä tutkimuksessa moni artikkeli kuitenkin painotti kasvun ja 

kannattavuuden yhteyttä. Tutkimuksen näkökulman kääntäminen kasvun 

mahdollistavista tekijöistä kasvua estäviin ja hidastaviin tekijöihin olisi saattanut tuottaa 

kirjallisuuskatsauksessa hieman erilaisia tuloksia.  

Työpajoissa Pohjolan henkilöstöstä oli mukana kaksi johtoryhmäläistä sekä 

ensimmäisessä myös toimitusjohtaja. Myös hallituksen jäseniä olisi ollut hyvä saada 

näihin työpajoihin mukaan, mutta aikataulujen vuoksi se ei onnistunut. Toisaalta 

työpajojen osallistujat olivat näin homogeenisempia toisiinsa nähden – vertailuryhmäksi 

olisikin voinut vielä järjestää toisen työpajan jossa osanottajat olisivat olleet hallituksen 

jäseniä. Työpajoissa muistiinpanoja tehtiin paperimuodossa tärkeimmistä keskusteluissa 

käydyistä aiheista. Samoin kuin haastatteluissa, myös työpajoissa olisi voinut käyttää 

nauhuria keskusteluiden nauhoituksessa. Näin saadusta datasta olisi voinut saada 

vieläkin kattavamman kuvan kuin paperille kirjatuilla muistiinpanoilla. 

Työhön olisi voinut myös ottaa mukaan enemmän talousnäkökulmaa. Aluksi työssä 

olisi voinut arvioida ensin erilaisin menetelmin (esimerkiksi liikevaihdon tai 

henkilöstömäärän kehityksen) kautta Pohjolan jo toteutunutta kasvuvauhtia. Toisaalta 

Pohjolan kasvutavoitteen – liikevaihdon tuplaaminen vuoteen 2016 mennessä - ja 

tutkimuksen alkuajankohdan välisen kasvuvauhdin olisi voinut laskea. Näitä kahta 

kasvuvauhtia – jo toteutunutta ja ”tavoitekasvuvauhtia” olisi voinut verrata toisiinsa. Jos 

näissä olisi ollut paljon eroa, olisi eron voinut jakaa koko ajanjaksolle ja miettiä 

konkreettisemmin, millaisia toimenpiteitä yrityksessä tietojohtamisen näkökulmasta 

olisi missäkin kohtaa voinut tehdä.  

6.4 Jatkotutkimuskohteet 

Jatkotutkimuksena voisi kartoittaa, miten tässä tutkimuksessa tuloksena saatuja välineitä 

voisi konkreettisesti soveltaa Pohjolassa. Myös Pohjola-akatemian vaikutuksia ja 

kehittämistä kasvussa tarvittavan tietotarpeiden kehittämiseksi voisi pohtia 

organisaation oppimisen näkökulmasta. Esimerkiksi rutiinien kehittäminen kasvun 

kannalta toimivammaksi voisi olla yksi tutkimuskohde.   
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Tässä tutkimuksessa päädyttiin tarkastelemaan kasvua kasvutekijöiden eli nimenomaan 

kasvua mahdollistavien tekijöiden kautta. Tutkimusta olisi myös voinut tehdä ottamalla 

näkökulmaksi kasvun esteet. Tästä näkökulmasta katsottuna tutkimuksessa olisi voinut 

tulla konkreettisempia kehityskohteita tapaustutkimuksen kohteena olleelle yritykselle. 
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LIITE A: HAASTATTELUKYSYMYKSET 

- Millaista tietämystä ja osaamista tuot hallitukseen/johtoryhmään? (esim. 

koulutus, nykyiset työtehtävät) 

- Millainen strategia Pohjola Oy:lla on valittu kasvuun? 

- Mitkä ovat Pohjola Oy:n kasvun kannalta kriittisiä tekijöitä ts. mihin Pohjolan 

täytyy panostaa, että syntyy kasvua? 

- Millaisia tietotarpeita hallituksella ja erityisesti sinulla on? 

- Millaista informaatiota tarvittaisiin enemmän? 

- Millaisin keinoin hallitus/johtoryhmä viestii päätöksistä muulle organisaatiolle? 

- Millaisia käytäntöjä Pohjola Oy:n hallituksella/johtoryhmällä on tällä hetkellä 

tiedon hallintaan? 

- Ovatko nykyiset mittarit riittäviä? Jos eivät ole: miten mittareita tulisi kehittää? 

 

 


