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Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erään osuuskaupan päi-

vittäis- ja erikoistavarakaupan johdon näkemyksiä organisaation oppimismyöntei-

syydestä ja vuorovaikutteisuudesta uudistumiskyvyn näkökulmasta. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys koostui uudistumiskyvyn, oppimismyönteisyyden sekä vuo-

rovaikutteisuuden eri teorioista. Lisäksi viitekehyksessä pohdittiin teoriaa oppimis-

myönteisyyden ja vuorovaikutteisuuden vaikutuksista uudistumiskykyyn. Organi-

saation uudistumiskyky ymmärrettiin tässä tutkimuksessa joukoksi organisaation 

ominaisuuksia, joiden turvin organisaatio tuottaa oppimis- ja innovoimistuloksia. 

Tutkimuksen empiirisen osan tarkoituksena oli selvittää nelikenttäanalyysin avulla 

oppimismyönteisyyden ja vuorovaikutteisuuden tämän hetken taso tulkiten, mitä 

osaamista näillä alueilla puuttuu, mistä pitäisi oppia pois ja mitä pitäisi huomioida 

tulevaisuudessa. Empiirinen tutkimus suoritettiin ryhmäkeskusteluna. Lisäksi tutki-

muksessa suoritettiin kvantitatiivinen osuus kyselytutkimuksena. Tutkimuksen tär-

kein tulos oli havainto, että oppimismyönteisyydellä ja vuorovaikutteisuudella on 

selvä vaikutus organisaation uudistumiskykyyn. Lisäksi havaittiin, että organisaa-

tiokulttuurilla on suuri merkitys jatkuvan oppimisen ja toimivan vuorovaikutuksen ke-

hittämisessä. 
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The aim of this master’s thesis was to find out the views of an organization’s learning 

and interactivity from the point of view of renewal capability. The theoretical context 

was comprised of various theories of renewal capability, learning and interactivity.  

Organizational renewal capability is defined in this study as follows. It is an organi-

zation’s ability to learn and produce new knowledge and innovations. The aim of the 

empirical part of this master’s thesis was to study level of learning and interactivity. 

It was made by the fourfold table, by asking what knowledge is missing in these 

areas, is there something more to learn from, and what should be taken into account 

in the future. The empirical part was carried out as a group discussion and the quan-

titative part by web based inquiry. The most important outcome of this study was to 

find that learning and interactivity has an obvious link to an organization’s renewal. 

In addition it was found that organizational culture has a great significance to learn-

ing and interaction. 
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1 JOHDANTO 

  

1.1  Tutkimuksen tausta 

 

Markkinoiden jatkuva muutos, kilpailukyky, kulurakenne ja tuloksellisuus edellyttä-

vät nykypäivän yrityksiltä jatkuvaa uudistumista. Yritysten toimintaympäristö on glo-

baali: muualla tapahtuva kehitys ja muutos vaikuttavat yhä enemmän myös suoma-

laisten yritysten toimintaan. Kansainvälinen järjestelmä on muutoksessa, joka pa-

kottaa aivan uudella lailla ymmärtämään yhteiskunnallisten toimijoiden, eri sidosryh-

mien ja asiakkaiden tarpeita sekä tavoitteita. (Ståhle ja Wilenius, 2006, 29.) Sen 

lisäksi, että yritys pystyy tyydyttämään nykyisten asiakkaidensa tarpeet, on sen he-

rätettävä uusia tulevaisuuden tarpeita sekä kehitettävä jatkuvasti uusia innovaati-

oita. Yritysten on oltava strategisesti rohkeita. (Ståhle & Laento, 2000, s.18 - 20.)  

 

Toimintaympäristön muutosten myötä jatkuva uuden oppiminen yrityksessä on kan-

nattavan toiminnan perusedellytys. Toimiakseen edelleen kannattavasti ja säilyt-

tääkseen markkina-aseman, tulisi henkilöstön oppia enemmän pois vanhoista toi-

mintamalleista, jotka ovat alkuperäisen henkilöstön kautta siirtyneet aina uusillekin 

työntekijöille toiminnan perustaksi. Kaikkialla yrityksessä olisi löydyttävä enemmän 

rohkeutta astua epämukavuusalueelle, toimia raja-aidattomasti eri tehtävissä ja olla 

ennakkoluulottomasti innovatiivinen. Tehokkuuden kasvun vaatimus asettaa kyllä 

omat rajansa innovatiiviselle toiminnalle, mutta oikea ajankäytön hallinta ja inspi-

roiva johtajuus tukevat aina uudistumista. 

 

Uudistumiskykyiset organisaatiot pystyvät uudistamaan, muokkaamaan ja järjeste-

lemään resurssejaan, tietovarantoaan ja rutiinejaan, ja siten menestymään parem-

min kuin toiset yritykset, sekä nousu- että laskusuhdanteissa, vaikka niiden resurssit 

olisivat muutoin lähes identtiset. Organisaation muutoksissa koko organisaation tu-

lee olla uudistumiskykyinen; johtoportaasta työntekijöihin ja markkinointiosastosta 

tuotantoon asti. Uudistumiskyky on koko organisaation kattava kyvykkyys, eikä ra-



8 
 

joitu pelkästään t & k (tutkimus ja kehittämis) -osastoon tai johtoon. (Nonaka & Ta-

keuchi, 1995). Innovatiivisuuden tulee kattaa koko organisaatio, strategiasta ja visi-

oista aivan käytännön ruohonjuuritasolle ja sen tulee koskettaa myös kaikkia. Inno-

vatiivisuutta ja oppimista ei voida täydellisesti johtaa ja hallita, ja siksi on tärkeää 

luoda koko organisaatiolle otolliset olosuhteet sen kehittämiseksi uudistumisky-

kyiseksi. (Kianto & Mattila, 2007.)   

 

Uudistumiskyky muodostuu seuraavista kuudesta ominaisuudesta, dynaamisesta 

kyvykkyydestä: strateginen kyvykkyys, ajan hyödyntäminen, oppimismyönteisyys, 

vuorovaikutteisuus, tiedon johtaminen ja johtajuus.” (Kianto, 2007).  

 

 

Kuvio 1: Uudistumiskyvyn koostumus, Kianto, 2007  
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Tässä tutkimuksessa paneudutaan erään osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavara-

kaupan johdon näkemyksiin organisaation oppimismyönteisyydestä sekä vuorovai-

kutteisuudesta uudistumiskyvyn näkökulmasta. 

 

Yritysten kilpailukyky riippuu entistä enemmän organisaation kyvystä oppia uutta. 

Nopeasti muuttuva ympäristö ja tietotyön lisääntyminen vaativat jatkuvaa osaami-

sen kehittämistä. Organisaation ja sen yksittäisten työntekijöiden ammattitaidon jat-

kuva kehittäminen, osaamisen jakaminen ja sitä tukeva yrityskulttuuri sekä avoin 

vuorovaikutus mahdollistavat yrityksen vahvan asemoitumisen kilpailukentässä. Or-

ganisaation strateginen kyvykkyys ja kilpailuetu perustuvat resursseihin ja siihen, 

kuinka resursseja pystytään organisaatiossa hyödyntämään. Kestävä kilpailuetu ja 

uudistumiskyky vaativat jatkuvaa uuden tiedon luomista ja jakamista. (Teece et al., 

1997). Organisaation johdon ja esimiesten on tuettava ja kannustettava henkilökun-

taa luovuuteen ja uuden oppimiseen, sekä luotava järjestelmät, joiden avulla oppi-

minen ja vuorovaikutus mahdollistuvat. Kun ihmiset kytkeytyvät tiedollisesti toisiinsa 

ja vaihtavat vuorovaikutuksessa tietoa ja osaamista keskenään, organisaatiossa ke-

hittyy lisää arvoa, eli tietopääoma kasvaa sosiaalisen kanssakäymisen seurauk-

sena. (Ståhle et al., 2002.) 

 

Kun kilpailutilanteet ja asiakkaiden odotukset muuttuvat ennakoimattomasti, eikä 

ole mahdollista tietää etukäteen mitä se on, mitä tulevaisuudessa tullaan vaatimaan, 

niin paras tapa varustautua tulevaisuuden haasteisiin on kehittää organisaation ky-

kyä uudistua. (Kianto & Mattila, 2007.) Uudistumiskykyiset yritykset ovat hyviä rea-

goimaan toimintakentän muutoksiin ja näkemään heikkoja signaaleja muita aikai-

semmin (Teece et al., 1997). Uudistuminen edellyttää koko organisaatiolta hyviä 

vuorovaikutustaitoja sekä oppimismyönteistä asennetta. 
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1.2  Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoite on havainnoida teorian ja empiriaosuu-

dessa toteutettavan kyselytutkimuksen sekä ryhmäkeskustelun avulla, erään 

osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan johdon oppimismyönteisyyttä sekä 

vuorovaikutteisuutta uudistumiskyvyn näkökulmasta.  

 

Tutkittavan osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan johtoon kuuluvat 5 joh-

tajaa, 3 ryhmäpäällikköä, valikoimapäällikkö, omavalvontavastaava ja market-

kaupan sihteeri, yhteensä 11 henkilöä. 

 

1.3  Tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen päätutkimusongelma on miten case organisaation oppimismyön-

teisyyttä ja vuorovaikutteisuutta tulisi kehittää uudistumiskyvyn näkökul-

masta katsottuna? 

  

Päätutkimusongelmaa selvitetään seuraavien alaongelmien avulla: 

 

 Mitä uudistumiskyvyllä tarkoitetaan? 

 Mitä oppimismyönteisyydellä tarkoitetaan? 

 Mitä vuorovaikutteisuudella tarkoitetaan? 

 Miten oppimismyönteisyyttä ja vuorovaikutteisuutta voidaan tulkita uudistu-

miskyvyn näkökulmasta? 
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1.4  Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne on tehty mahdollisimman johdonmukaiseksi. Johdannossa 

kartoitetaan tutkimuksen taustaa ja käydään läpi tavoitteet sekä rajaus, tutkimuson-

gelma ja teoreettinen viitekehys. Tämän jälkeen paneudutaan tutkimuksen pääai-

heisiin teorioiden näkökulmasta eli luku kaksi käy läpi uudistumiskyvyn eri näkökul-

mista, luku 3 organisaation oppimismyönteisyyden näkökulmista ja luku neljä vuo-

rovaikutteisuuden näkökulmista.  

 

Luvussa viisi käydään läpi tutkimuksen toteuttaminen eli kerrotaan kohdeorganisaa-

tiosta ja kohdeyrityksestä. Lisäksi käydään läpi tutkimusote ja lähestymistapa, ai-

neiston keräilyn menetelmät, aineiston analyysitapa, tutkimuksen validiteetti ja re-

liabiliteetti sekä aineiston analyysi. 

 

Luku kuusi kertoo tutkittavan osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan johdon 

näkemykset oppimismyönteisyydestä ja vuorovaikutteisuudesta uudistumiskyvyn 

näkökulmasta. Tulokset käydään läpi sekä kysely- että ryhmäkeskustelujen tuloksia 

analysoiden.  

 

Luvussa seitsemän käydään läpi yhteenveto ja johtopäätökset. Alkuun kerrotaan 

tutkittavan ryhmän oma yhteenveto keskustelusta ja tämän jälkeen paneudutaan 

tutkijan johtopäätöksiin. Tutkijan johtopäätökset etenevät päätutkimusalueita analy-

soiden eli oppimismyönteisyyden, vuorovaikutteisuuden ja uudistumiskyvyn näkö-

kulmia tarkastellen. Lopuksi esitetään jatkotutkimusehdotukset.  
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1.5  Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu uudistumiskyvyn, oppimis-

myönteisyyden sekä vuorovaikutteisuuden eri teorioista. Lisäksi viitekehyksessä 

pohditaan teoriaa oppimismyönteisyydestä ja vuorovaikutteisuudesta uudistumisky-

vyn näkökulmasta. Vahvasti mukana kulkee dynaamisten kyvykkyyksien teoria, joka 

ammentaa sisältöään lukuisista aiemmista klassikkoteorioista mm. Teece ja Pen-

rose.  
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2 UUDISTUMISKYKY 

 

Sydänmaanlakan (2012, 69 - 71.) mukaan uudistuminen tarkoittaa yksilön, tiimin ja 

organisaation kykyä oppia nopeasti uutta ja muuttaa toimintatapojaan tarvittaessa. 

Uudistuminen tarkoittaa myös luovuutta ja innovatiivisuutta. Yritykset eivät enää 

pärjää jäljittelemällä, vaan on erottauduttava ja tehtävä asioita eri tavalla kuin muut, 

ainutlaatuisesti. Uudistumiseen liittyy myös kyky ennakoida muutoksia, olla herkkä 

ympäristön heikoille signaaleille. Organisaation uudistumiskyky lähtee yksilön tai tii-

min sisältä ja uudistumista tapahtuu entistä enemmän kokeilemalla, yrityksen ja 

erehdyksen kautta. 

 

Uudistumiskyky on geneerinen kyvykkyys, joka mahdollistaa organisaatiolle monen-

laisten uudistusten, innovaatioiden ja muutosten hallitsemisen. Uudistumiskyky toi-

mii pohjana kestävälle kilpailuedulle. (Kianto & Mattila, 2007). Kilpailuedun saavut-

taminen perustuu vahvasti yrityksen uudistumiskykyyn sekä kykyyn havaita uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Varmistaakseen jatkuvan toiminnan kehittymisen, yri-

tysten on osattava kohdentaa resurssinsa, eli aineellinen sekä aineeton omaisuus, 

organisaation sisäiset prosessit sekä osaaminen ja tietämys, oikein. (Hewitt-Dundas 

2004.) 

 

Penrosen (1959) resurssipohjaisessa teoriassa yritykset ovat kokoelma fyysisiä ja 

henkisiä resursseja; yrityksen työntekijöiden kokemus, johtajien johtamistaidot ja 

teknologinen tietotaito vaikuttavat yrityksen menestymiseen. Penrosen mukaan yri-

tyksen kasvu tapahtuu useimmiten hyödyntämällä synergiaetuja. Kyse on siitä, että 

yrityksessä on yleensä osittain käyttämättömänä kyvykkyyksiä, joille luova yritys-

johto onnistuu löytämään uusia sovelluskohteita. Penrose kiinnitti huomiota yritys-

ten resurssiperustojen eroihin menestyksen selittäjinä, mutta totesi samalla, etteivät 

resurssit sinällään olleet ratkaisevia, vaan ne palvelut, joita niillä saatiin aikaan. 

(Ståhle et al., 2002, 25.)  
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Porterin (1980) viiden voiman teoriassa, yrityksen strategiatyössä, on puolestaan 

erityisesti kiinnitettävä huomiota yrityksen toimintakenttään. Yrityksen sisäiset kil-

pailutekijät, ostajien ja toimittajien neuvotteluvoima, uusien kilpailijoiden mahdolli-

suudet sekä alalle tulevien uusien korvaavien tuotteiden uhka vaikuttavat kaikki yri-

tyksen menestykseen kilpailukentässä. Menestyäkseen markkinoilla on yrityksen 

valittava joko differoinnin tai kustannustehokkuuden strategia. (Porter, 1980.)  

 

Wernerfelt palasi Penrosen teoriaan (1984) täsmentäen, että yrityksen kasvu ja me-

nestyminen markkinoilla perustuu sen olemassa oleviin resursseihin ja resurssien 

kehittämiseen. Resurssipohjaista teoriaa on Wernerfeltin jälkeen edelleen kehittänyt 

Prahalad ja Hamel (1990). Heidän mukaansa yrityksen kilpailuetu perustuu yrityk-

sen sisäisiin resursseihin ja voimavaroihin. Barney (1991, s.101) määritteli voima-

varoiksi yrityksen kaiken aineellisen ja aineettoman omaisuuden, sisäiset prosessit 

sekä osaamisen. 

 

Näissä teorioissa unohdettiin kuitenkin markkinoiden dynaamisuus, jonka Teece sit-

temmin nosti esille. Teecen et al. (1997) mukaan yrityksen pysyvän kilpailuedun 

saavuttaminen on strategisen johtamisen päätavoite ja se edellyttää, että organi-

saatio kykenee vastaamaan toimintakentän muutoksiin jatkuvan oppimisen, uudis-

tumisen ja innovoinnin avulla. Yrityksen kulttuuri ja innovaatiokyky, organisaation 

muisti, resurssien tehokas johtaminen ja erilaiset prosessit edustavat dynaamisia 

kyvykkyyksiä. Dynaamiset kyvykkyydet auttavat yrityksiä luomaan, jalostamaan ja 

järjestämään uudelleen organisatorisia ja teknologisia kyvykkyyksiään. Lisäksi ne 

synnyttävät uusi yhdistelmiä tavalla, joka auttaa ennakoivasti sopeutumaan ympä-

ristön muutospaineisiin. (Ståhle et al., 2002, 56.) Tätä teoriaa täydensivät myös Ba-

den-Fuller & Volderba (1997). Heidän näkemyksensä oli, että yrityksen uudistumis-

kyky ja menestyminen markkinoilla perustuu dynaamisiin kyvykkyyksiin eli kykyyn 

muuntaa olemassa olevia kyvykkyyksiä ja rakenteita, sekä kehittää uusia strategisia 

kyvykkyyksiä vastauksena ympäristön asettamille muutospaineille. (Kyläheiko, 

2002, 71.) Näin ollen uuden tiedon luominen on avaintekijä yrityksen uudistumiselle. 
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Dynaamiset kyvykkyydet erottuvat tavallisista kyvykkyyksistä muutoksiin suuntau-

tumisella. Teoria pitää tärkeänä, että kilpailukykyä ja – resursseja uudistetaan jat-

kuvasti. Organisaation tavoitteena on pysyä edelläkävijänä vastaamalla uusiin 

haasteisiin ja muutoksiin ja luomalla tietoista ristiriitaa. Kilpailuedun lähteenä ei ole 

niinkään ydinosaamiseen liittyvä tietosisältö kuin osaamisen luomisprosessi ja 

osaamisrakenteet. (Ruohotie, 1996, 34.) 

 

Kiannon (2008, 117) mukaan uudistumiskyky on joukko organisaation ominaisuuk-

sia, joiden turvin organisaatio tuottaa oppimis- ja innovoimistuloksia, kuten uusia 

tuotteita, prosesseja, oivalluksia ja siten kykenee sopeutumaan ulkoa tuleviin muu-

toksiin sekä uudistumaan sisäisesti. Yrityksen kestävä kilpailukyky syntyy sekä 

staattisesta pääomasta että dynaamisista kyvykkyyksistä. Vain näiden generoinnilla 

syntyy oppimista ja innovaatioita. (Pöyhönen, 2005.) Uudistumiskyky on olemassa 

olevien menestystekijöiden säilyttämistä ja uusien vahvuuksien rakentamista. Se on 

kyky ylläpitää ja kehittää organisaation toimintoja sekä kyvykkyyksiä. (Pöyhönen, 

2004.) 

 

2.1  Yksilön tieto, taito ja luovuus 

 

Luovuutta on määritelty keinona sopeutua muuttuvassa maailmassa. Luovuus on 

inhimillinen perusominaisuus. Sen taustalla on kokemuksen kautta hankittua osaa-

mista, sen ympäristönä on tietynlainen organisaatiokulttuuri ja työmotivaatio, ja se 

syntyy henkilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. (Aaltio, 2008, 149 – 150) Yrityk-

sen uudistuminen lähtee luovista yksilöistä. Luovuus on kykyä luoda uutta. Liiketa-

loudellisissa tutkimuksissa luovuus sanan tilalla käytetään enemmän sanaa innova-

tiivisuus. Muistettava kuitenkin on, että luovuus ei aina tuota innovaatioita, mutta 

ilman luovuttakaan innovaatioita ei synny.  Usein luovuus ymmärretään persoonal-

lisuudeksi. Jotkut ovat luovampia kuin toiset. Luovuutta mitataan myös erilaisilla tes-

teillä. Nämä erilaiset luovuustestit ovat kuitenkin saaneet osakseen paljon kritiikkiä, 

koska testeissä ei ole riittävästi huomioitu ympäristön ja organisaation vaikutuksia 

luovuuteen. Lisäksi niissä ei ole riittävästi huomioitu, että yksilöllä voi olla enemmän 
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lahjakkuutta toisella alueella kuin toisella, esim. musiikillista tai matemaattista lah-

jakkuutta. Csikszentmihalyin (1996) teorian mukaan luovuus ei kuitenkaan ole yksi 

ominaisuus, vaan se elää siellä, missä on uutta luovia kontrasteja eli luovuus syntyy 

vastakohtaparien kautta, esim. leikkisyys – kurinalaisuus, mielikuvituksellisuus – 

realistisuus tai ekstrovertti – introvertti. 

 

Yksilön luovuuden syntymiseen vaikuttavia osatekijöitä eri tutkimusten (Amabile, 

1997., Kianto, 2012.) mukaan ovat: osaaminen ja asiantuntemus, motivaatio, vireys 

ja energia, vapaus päättää omista tekemisistään, selkeä tavoite, luovuuteen käytet-

tävissä oleva aika, olosuhteet ja ajatustenvaihto. Amabile (1997) jakaa yksilön luo-

vuuden myös kolmeen tärkeimpään osatekijään, jotka ovat asiantuntemus, motivaa-

tio ja luova ajattelukyky. Hänen mukaansa luovuuteen vaikuttaa olennaisesti myös 

sosiaalinen toimintaympäristö ja kulttuuri.  

 

Aaltion (2008, 9.) mukaan hyviin alaistaitoihin kuuluu aktiivinen ja luova toiminta, ja 

johtajuus puolestaan tukee ja avustaa alaisia, jotka toimivat tavoitteidensa mukai-

sesti.  Kaikki yksilöt ja työntekijät kykenevät luovaan ajatteluun sekä uusien ideoiden 

kehittämiseen, kunhan ympäristö ja olosuhteet ovat oikeat eli luovuuteen vaikuttavat 

tilanne, aika ja paikka. Lisäksi luovaa työtä on tuettava ja luovuudelle on annettava 

riittävästi resursseja sekä toiminnanvapautta. Kyky ajatella avoimesti, omien ajatus-

mallien kyseenalaistaminen ja asioiden katsominen eri näkökulmista ovat kaikki luo-

vuustaitoja, joita voi myös opetella. Luovuus on voimavara, jota organisaation kan-

nattaa uudistuakseen hyödyntää. 

 

Yksilön osaamisen ja luovuuden tärkeä perusta on tieto, vaikka se yksinään ei vielä 

tuotakaan taitavaa työsuoritusta. Tieto kanavoituu näkyväksi toiminnaksi, jos sen 

haltija osaa soveltaa tietoa eli siihen liittyy taito, ja jos hän on motivoitunut sen mu-

kaiseen toimintaan.  Myös tiedon laadulla on paljon merkitystä. (Viitala, 2005, 126.) 

Uusi tieto alkaa yksilöstä ja muuntuu parhaimmillaan koko organisaation arvoa kas-

vattavaksi tiedoksi. Moilasen (2001, 69.) mukaan tieto on yksi oppivan organisaation 

rakennusaineista. Kokemusperäinen, käytännössä opittava tieto on organisaatiossa 
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erittäin tärkeää, mutta joskus myös vaikeasti muutettavaa. Tieto ei itsessään muuta 

mitään, vaan sen on muututtava organisaation tavoitteiden suuntaiseksi toimin-

naksi. Tietoa luovassa yrityksessä uuden tiedon luominen kuuluu jokaiselle työnte-

kijälle. (Nonaka, 1991.) Tieto kytkeytyy aina kontekstiin ja ihmisiin, eli se syntyy aina 

inhimillisen vuorovaikutuksen tuloksena. (Ståhle et al., 2002, 84) Tiedon johtaminen 

määritellään prosessiksi, jossa luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja sovel-

letaan tietoa. Näissä alaprosesseissa yksilön tieto muuttuu tiimin tiedoksi ja piilevä 

tieto muuttuu havaittavaksi tiedoksi. Tiimi on usein organisaatiossa oppimisen ja 

tiedon jakamisen perusyksikkö. (Sydänmaanlakka, 2001, 164 – 171.) 

 

Uudistava oppiminen on prosessi, jossa yksilö tutkii, kyseenalaistaa, validoi ja tar-

kistaa niitä havaintoja, joiden avulla hän luo merkityksiä. Samalla syntyy uutta tietoa.  

Jatkuvan kehittymisen ja uuden tiedon luomisen edellytyksenä yksilötasolla ovat op-

pimaan oppimisen taidot (Ruohotie, 1996, 107). Oppimaan oppimisen kannalta op-

pijan tulisi tiedostaa, mitä kulloinkin opittavasta asiasta ymmärtää ja osaa tai päin-

vastoin. Jos asia on ymmärretty, oma tulkinta siirtyy toimivasti uusiin yhteyksiin. 

Sama asia voidaan toki käsittää monella eri tavalla ja näin syntyy lukuisia tulkintoja 

samasta asiasta. Oppijan toimintaan vaikuttaa hänen näkemyksensä omasta roo-

listaan prosessissa eli se, katsooko hän olevansa vastuussa oppimistoiminnasta vai 

odottaako hän esim. esimiehen ohjaavan häntä. (Ruohotie, 1996, 79.) Yksilöiden 

oppiminen ei aina takaa koko organisaation oppimista, mutta ilman sitä ei mitään 

organisaation oppimista synny. (Viitala, 2005, 109). 

   

2.2  Uudistumiskykyinen organisaatio 

 

Harisalon mukaan organisaatio on huolellisesti suunniteltu järjestelmä, jonka tehtä-

vänä on toteuttaa sille asetetut tavoitteet. (Harisalo 2008, 17). Organisaatio koostuu 

ihmisistä, jotka ovat keskenään erilaisia ja joilla on eri kiinnostuksen kohteet ja hen-

kilökohtaiset tavoitteet. Organisaatioiden pitää käsitellä monia vaatimuksia, jotka 

usein ovat ristiriidassa toistensa kanssa. (Ekman, 2004.) Uudistumiskykyinen orga-
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nisaatio toimii tehokkaasti, kehittää toimintaansa asteittain ja luo täysin uusia inno-

vaatioita, huomioiden liiketoimintaympäristön. Uudistumisen perustana on yrityksen 

strategia sekä toiminnan visio ja tavoitteena kilpailuedun tuottaminen. (Pöyhönen, 

2004.) Toiminnallinen tehokkuus toteutuu, kun yritys toteuttaa samanlaisia toimin-

toja kuin kilpailija, mutta paremmin. (Porter, 1996, s.61).   

 

Organisaation uudistumiskyky muodostuu useista eri organisaation ominaisuuk-

sista. Nämä ominaisuudet mahdollistavat innovoinnin, joiden tuloksena voi syntyä 

uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja. Yritysten uudistumiskykyä määrittävät yhä 

enemmän aineettoman pääoman lajit: johtamistaito, tiedon prosessointi ja luovuu-

teen innostaminen. Organisaatio voi kehittää luovuuttaan ja parantaa uudistumisky-

kyään ottamalla luovuuden strategiseksi haasteeksi, luomalla luovia prosesseja ja 

luovan kulttuurin, minimoimalla luovuuden esteet ja hyödyntämällä luovuuden tek-

nologioita. Luovuuspartiointi, alitajunnan tietoinen käyttö ja mahdollisuus poiketa 

normeista ovat tärkeitä ja edellyttävät väljää ajatustenvaihtoa. Luovuuden tekee 

mahdolliseksi tiimien sisäinen avoin kommunikaatio, johon kuuluu myös kyky tiuk-

kaan keskusteluun (Harisalo, 2011, 17., Aaltio, 2008, 18.) 

  

Uudistumiskykyinen organisaatio kykenee jatkuvasti muuttumaan, kehittämään toi-

mintaansa, muuttamaan rutiinejaan sekä kasvattamaan tietopääomaansa ja siten 

menestyy vastaavilla resursseilla varustettua vertaistaan paremmin, niin tämän päi-

vän kuin tulevaisuuden haasteiden edessä (Kianto, 2008a, s.117.) Kilpailukentässä 

menestyminen edellyttää yritykseltä kykyä havaita markkinoiden tulevia muutoksia, 

liiketoimintamahdollisuuksia sekä uusia tulevia teknologioita. Yritysten on pystyttävä 

myös muokkaamaan osaamistaan sekä resurssejaan, vastaten liiketoimintaympä-

ristön asettamille muutospaineille, luoden uusia strategisia kyvykkyyksiä. (Teece et 

al., 1997.) 

 

Nollatason kyvykkyydet ovat yrityksen normaaleja toimintoja, joilla se pärjää staat-

tisessa toimintaympäristössä. Kyvykkyydet, joiden avulla muutetaan jotain yrityksen 

toiminta-aluetta tai prosessia, ovat korkeamman tason kyvykkyyksiä eli dynaamisia 
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kyvykkyyksiä. (Winter, 2003.) Dynaamisten kyvykkyyksien avulla yritykset pystyvät 

tunnistamaan tulevia toimintaympäristön muutoksia ja hyödyntämään uusia mah-

dollisuuksia sekä muokkaamaan uutta tietoa yhdistäen sitä jo olemassa olevaan 

tietoon. (Teece et al., 1997.) Tosin staattiset arvoa luovat rutiinit replikoivat ole-

massa olevaa organisatorista osaamista ja takaavat siten systeemin vakauden ja 

ennakoitavuuden. Dynaamiset rutiinit puolestaan mahdollistavat sopeutumisen ja 

antavat pohjan uudistumiskyvylle. Juuri dynaamiset rutiinit ja niiden kasautumina 

syntyvät dynaamiset kyvykkyydet ovat avainasemassa, kun puhutaan yrityksen uu-

distumiskyvystä. (Ståhle et al., 2002, 55 - 73.) Dynaamisista kyvykkyyksistä voidaan 

todeta, että on helppo nähdä missä dynaamisia kyvykkyyksiä tarvitaan ja miten ne 

toimivat, mutta niiden tehokkuuden mittaaminen on vaikeaa. Olennaista kuitenkin 

on, että dynaamisten kyvykkyyksien avulla yritysjohto pystyy keskittymään kilpai-

luedun kannalta keskeisiin prosesseihin. Alla olevan kuvion (kuvio 1) mallissa dy-

naamisten kyvykkyyksien tehtäväksi jää ensinnäkin uusien mahdollisuuksien aisti-

minen, tunnistaminen sekä sopeuttaminen oman organisaation potentiaaliin. 

Toiseksi dynaamisten kyvykkyyksien tehtävänä on kehitykseen liittyvien riskien tun-

nistaminen ja niihin varautuminen. (Ståhle et al., 2002, 76 -78.) 

 

 

Kuvio 2: Dynaamisten kyvykkyyksien merkitys kilpailuedun tavoittelussa (Ståhle et 

al., 2002, 78.) 
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Sydänmaanlakan (2001) mukaan tyypillisimpiä organisaation uusiutumista tukevia 

prosesseja ovat strategian, tiedon, osaamisen ja suorituksen johtamisprosessit. 

Ratkaisevan tärkeinä kykyinä uudistumissa ovat: 

 

 Älykäs organisaatio osaa nähdä muutostarpeensa hyvin varhaisessa vai-

heessa. 

 Organisaatio oppii nopeammin kuin kilpailijaorganisaatiot. 

 Organisaatio pystyy viemään uudet asiat käytäntöön nopeammin kuin kilpai-

lijat. 

 

Amabilen (1997) teorian perusteella innovatiivinen organisaatio syntyy, kun luovuu-

den arvoa painotetaan riittävästi, organisaatio on motivoitunut ja ylpeä osaamises-

taan ja kun strategia on selvästi tulevaisuuteen suuntaava.  Lisäksi uudistuminen 

edellyttää organisaatiolta avointa vuorovaikutusta ideoinnista, luovuudesta palkitse-

mista ja epäonnistumisten hyväksymistä. Järvisen mukaan onnistumisen organi-

saation ja työyhteisön kehittämisessä takaa ehkä parhaiten se, jos työpaikan kult-

tuuri eli arvot ja toimintatavat ovat uudistushenkisiä. (Järvinen, 2001, 121.) Uudistu-

minen tapahtuu hankkimalla uutta, merkityksellistä informaatiota, luomalla uutta tie-

toa, huolehtimalla organisaatiotason oppimisesta, ylläpitämällä ja kehittämällä teho-

kasta toimintaa sekä tuottamalla uusia innovaatioita. (Pöyhönen, 2004.) 

 

2.3  Uudistumiskyvyn johtaminen 

 

Toimintaympäristöjen muutos asettaa haasteita johtajuudelle ja perinteisille johta-

misen malleille. Yksinkertaiset mallit eivät sovi dynaamisen muutoksen ja komplek-

sisuuden tilaan. Staattisemman liiketoiminnan aikakautena johtajien huolenaiheina 

olivat usein hallinnolliset kysymykset. Tämän päivän johtamisessa haasteina puo-

lestaan ovat osaamisen ja henkilöstön johtaminen, yritysten sisäinen kommunikaa-

tio ja tiedon käsittely sekä kehittyvä teknologia. (Aaltio, 2008, 9 – 18.)  
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Esimiehillä/johtajalla on tärkeä rooli yrityksen dynaamisuuden kehittämisessä. Dy-

naamisessa ympäristössä esimies on muutoksen mahdollistaja. Hän luo edellytyk-

set sille, että ihmiset ja organisaatiot voivat tarttua omaan potentiaaliinsa ja luoda 

omaa tulevaisuuttaan. Muutoksen mahdollistajana esimies vaikuttaa yleisiin puittei-

siin ja niihin tulkintoihin, joita toimijoilla on itsestään ja toimintaympäristöstään. Hän 

tukee tulevaisuuden kannalta merkittävien kompetenssien kehitystä ja energisoi 

muita toimijoita. Johtaja onnistuu, jos hän pystyy synnyttämään toimivia rakenteita, 

uusia tulkintoja, innostavia keskusteluja, energiaa ja kyvykkyyksiä. (Ståhle & Wile-

nius, 2006., Teece, 2007.) Uudistava johtajuus avustaa henkilöstä käyttämään ja 

uudistamaan koko osaamispotentiaaliaan sekä kehittää sitä tukevaa yrityskulttuuria 

ja ryhmädynamiikkaa. (Aaltio, 2008, 145). Esimies ja - johtamistyöllä sekä organi-

saation päätöksenteko- ja valtajärjestelmillä voidaan joko edistää tai estää yrityk-

sessä kehittämistoimintaa. 

 

Oppivan organisaation kokonaisuuden johtaminen ja vuorovaikutusjohtaminen on 

vaativaa. Organisaatio toistaa helposti omaa historiaansa tai painii nykyhetken on-

gelmien kanssa niin tiiviisti, että itse kehitystyö jää liian vähälle huomiolle. Tämän 

vuoksi tarvitaan tietoista työtä uudistuvan organisaation kokonaisuuden, sen raken-

teiden, prosessien, arvojen ja normien muuttamiseksi oppimista tukevaksi. Johdon 

on pystyttävä viestimään muille, että uuden oppiminen ja kehittyminen on kaiken 

lähtökohta oman organisaation menestyksessä. Muutos kun ei tapahdu yhdellä osa-

alueella tai yhdessä organisaation yksilössä, vaan koko organisaatiossa.  

 

Johdon aktiivisuus omassa oppimisessaan on merkittävä, erityisesti siksi, että johto 

toimii aina esimerkkinä muille. Johtajien ja esimiesten tekemisiä ja tekemättä jättä-

misiä seurataan, samoin kuin sitä, mitä asioita johto arvostaa ja mitä ei. Johdon on 

pystyttävä viestimään muille, että jatkuva kehittyminen on toiminnan lähtökohta. 

Esim. jos johto arvostaa vain ja ainoastaan tuloksen tekemistä, ei silloin kukaan 

panosta muuhun kuin tuloksen tekoon ja liikevaihdon kasvuun.  
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Johdon on myös osattava vuorovaikuttaa entistä aidommin. Organisaatiota on vie-

tävä eteenpäin keskustellen ja kuunnellen, yhteistyössä henkilöstönsä kanssa. Kun 

esimies kuuntelee alaisiaan, antaa avoimesti mahdollisuuksia palautteeseen ja 

ruokkii myönteistä keskusteluilmapiiriä, tekee hän tämän siitä syystä, että organi-

saatio toimisi paremmin. (Moilanen, 2001, 164 – 171., Puro, 2004, 143 – 147.) 

 

Se, onko esimies itse valmis oppimaan uutta, kysyykö hän neuvoa alaisiltaan ja 

onko hän valmis kuulemaan ideoita henkilökunnaltaan, kertoo yrityksen johtamis-

kulttuurista paljon. Aaltion (2008, 29.) mukaan johtajien täytyy osata olla myös nöy-

riä. Oma tietämättömyys on osattava tunnustaa, koska se on alku saada muut mu-

kaan aitoon yhteistyöhön yritystä kehittämään eikä henkilökohtainen heikkous. Yri-

tyksen johdon tulisi olla avoin erilaisille näkökannoille. Erimielisyydet, ristiriidat ja 

kyseenalaistaminen olisi nähtävä uuden tuottamisen siemenenä. Onnistumiset ja 

epäonnistumiset tulisi analysoida ja sitä kautta kehittää toimintaa. Myös palauttei-

den merkitys on korkealla. Inspiroiva ja älyllisesti stimuloiva johtaja tukee yrityksen 

uudistumista ja saa aikaan extra energiaa. On tärkeää, että esimies on itse uudis-

tumiskykyinen, mutta vielä tärkeämpää on henkilöstön virittäminen ja kannustami-

nen luovuuteen ja valmiuteen uudistua. 

 

 Mikäli organisaatio tahtoo uudistua, on jokaisen työntekijän ainutlaatuinen tieto ja 

osaaminen saatava käyttöön. Johtamisen kannalta tämä tarkoittaa valtuuttavaa ja 

osallistavaa otetta. Johtajan tulee siis kannustaa työntekijöitä osallistumaan jaet-

tuun päätöksentekoon ja asettamaan vaatimuksia myös omalle toiminnalleen. Työn-

tekijöiden on päästävä itse vaikuttamaan omaa työtään koskeviin päätöksiin. Johta-

jan tulee olla kiinnostunut siitä, mitä ihmiset tekevät ja kuinka heitä voidaan auttaa 

kehittymään. Johtamisen arjessa tarvitaan keskusteluja, neuvottelemista ja komp-

romisseja, konfliktien ratkaisukykyä ja myötäelämistä. Tulevaisuudessa myös eetti-

sen johtajuuden vaatimukset kasvavat. Eettinen johtajuus ottaa huomioon ihmisten 

itsearvoisuuden silloinkin, kun tavoitellaan tuloksia. Johtajuus voi auttaa ihmisiä ke-

hittämään kykyjään ja uraansa tasapuolisesti ja olla väline, joka pitää ihmisten väli-

siä eroavaisuuksia kurissa. (Aaltio, 2008, 11 – 37.) Eettinen johtajuus mahdollistaa 
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edelläkävijyyden, jolloin organisaation toiminnan eettisyydestä tulee kilpailuetu, 

jonka avulla erotutaan muista alan toimijoista. (Salo, 2008, 25). Itsensä johtami-

sessa eettisyys voisi tarkoittaa itsensä haastamista, valmiiden ajatusmallien purka-

mista ja uusien mallien löytämistä.  

 

Johtajana ja esimiehenä oleminen on palveluammatti. Johtajan pitää antaa hyvää 

johtamispalvelua ja organisoida onnistumisia. Älykkään johtajuuden tulisi auttaa yk-

silöitä kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti ja tukemaan yksilöitä tulemaan itse-

ohjautuviksi tiimeiksi. Johtaja on onnistunut silloin, kun hänen työntekijänsä menes-

tyvät. (Sydänmaanlakka, 2004, 213 - 215.) Kaikkien esimiesten on paneuduttava 

johtajuuteen, jatkuvaan oppimiseen ja vuorovaikutukseen, sekä niiden merkityk-

seen yrityksen uudistumisessa. Esimiesten on kyettävä enemmän kuuntelemaan 

henkilökuntaa, antamaan positiivista ja rakentavaa palautetta ja myös vastaanotta-

maan palautetta. Pahinta on välinpitämättömyys eli tilanne, kun palautetta ei saa 

laisinkaan. Sitoutuneen tiimin vetäjällä on oltava rohkeutta vastaanottaa palautetta 

myös itsestään. Esimiesten on osattava vuorovaikutustilanteissa ottaa oppia henki-

lökunnalta ja vietävä eteenpäin henkilökunnan esittämiä ideoita. 

 

Nykyisin monet organisaatiot ovat täysin riippuvaisia työntekijöiden hallussa ole-

vasta tiedosta, samoin kuin siitä, että tieto leviää ja jalostuu. On siis tärkeää, että 

johdetaan myös oppimista. Ekmanin (2004) mukaan johtajan tulisi välttää lyhytnä-

köistä tehokkuusajattelua ja sallia sekä organisaation rajat ylittäviä että niiden sisäi-

siä kokoontumisia, joita eivät sanele täydet esityslistat, vaan joiden tarkoitus on roh-

kaista epävirallista keskustelua. Järvisen (2005, 126) mukaan jokaisen yritysjohta-

jan ja esimiehen pitää kysyä itseltään, onko hänen alaisillaan riittävästi mahdolli-

suuksia tuoda työhön liittyviä ideoita, ongelmia ja kehittämistarpeita esiin. Tähän 

tarvitaan päivittäisen keskustelun lisäksi runsaasti erilaisia pysyvä kanavia ja sään-

nöllisiä foorumeita. 
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Johtajuus on niin tärkeä osa-alue, ettei sitä voi kuitenkaan jättää vain johtajien va-

raan. Johtaminen on yhteistoimintaa. Se täytyy toteuttaa yhdessä, aloittaen itses-

tämme, oppimalla olemaan aktiivisia alaisia ja kantamalla tarvittaessa vastuun joh-

taa muita. Tällä tavalla voidaan kulkea kohti älykästä johtajuutta ja älykkäitä organi-

saatioita. (Sydänmaanlakka, 2004, 213.) Sydänmaanlakka (2012, 110.) on toden-

nut, että kaiken johtamisen lähtökohta on itsensä johtaminen. ”Jos haluat oppia joh-

tamaan muita, sinun tulee ensin oppia johtamaan itseäsi.” Vai tuleeko sittenkin jo-

kaisesta omaa uraansa räätälöivä johtaja? 

 

Perustan kaikenlaiselle johtamiselle muodostaa itsensä johtaminen. Tulevaisuuden 

johtajilla on yksi yhteinen piirre; he ovat hyviä itsensä johtajia. He ovat joustavia ja 

nopeita oppijoita, jotka pystyvät selviytymään myös täysin uudenlaisissa tilanteissa. 

Jos itseään ei osaa johtaa hyvin, ei todennäköisesti pysty johtamaan muitakaan hy-

vin. (Sydänmaanlakka, 2001, 218.) 
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3 ORGANISAATION OPPIMISMYÖNTEISYYS 

 

Organisaation uudistumiskyvyn merkittävä tekijä on organisaation oppimismyöntei-

syys, joka muodostuu organisaation kyvystä kannustaa yksilöitä jatkuvaan oppimi-

seen sekä luovuuteen. Oppimismyönteinen, erilaiset näkemykset salliva ympäristö, 

tukee oppimista ja organisaation kehitystä, auttaen hahmottamaan mahdollisia uu-

sia tulevaisuuden kilpailukykyisiä toimintamalleja. (Kianto, 2008b, 6.) Hamelin ja 

Prahaladin (1989) mukaan yritys voi, erityisesti muuttuvassa toimintaympäristössä, 

saada kilpailuedun, jos se kykenee oppimaan nopeammin ja hyödyntämään oppi-

maansa kilpailijoitaan paremmin. Kiannon ja Mattilan (2007) mukaan uudistuvissa 

organisaatioissa työntekijöiden asiantuntemus ja osaaminen nähdään yrityksen tär-

keimpinä voimavaroina. Siellä myös tuetaan aktiivisesti työntekijöiden kehittymistä 

sekä uusien ideoiden ja toimintamallien luomista ja kokeilemista tuetaan. Päätök-

senteossa otetaan huomioon erilaisia näkökantoja, menneistä kokemuksista opi-

taan ja epäonnistumiset käytetään uuden oppimisen lähteenä. Toisin sanoen johta-

miskäytännöillä ja organisaatiokulttuurilla on selvä yhteys organisaation oppimis-

myönteisyyteen. (Chang & Lee, 2007.) Asioiden kyseenalaistamisen on oltava ra-

kentavaa.  

 

Oppimisella tarkoitetaan yksilön taitojen sekä koko organisaation kyvykkyyden ja 

oppimismyönteisyyden kasvamista. Yrityksen sisällä sekä verkostoissa tapahtuvan 

yhteistyön lisääntyessä organisaation on helpompi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 

heikkouksiaan, ja siten tehdä valintoja oppimisen kautta, oman toimintansa kehittä-

miseksi. Tätä muutosvalmiutta Teece et al. (1997) kuvaa oppimisprosessina, johon 

tarvitaan dynaamisia kyvykkyyksiä. Strategisen johtamisen koulukunnassa organi-

saation kyvykkyydet nähdään kriittisiksi tekijöiksi uudistumisen kannalta. 

(Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007; Penrose, 1959.) Penrose esitti jo vuonna 1959 

teorian, jonka mukaan organisaation resurssit vaikuttavat merkittävästi yrityksen kil-

pailukykyyn, mutta vasta kognitiivinen panos, tekee resursseista arvokkaita. Koska 

yrityksen kognitiivinen systeemi koostuu sen käyttämistä rutiineista ja kyvykkyyk-

sistä, määrittävät ne myös sen, miten maailma yrityksessä koetaan, mitkä signaalit 

nostetaan esiin ja mitkä sivuutetaan. Informaatiotulvasta on osattava siivilöidä se, 
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mikä on yrityksen tulevaisuuden kannalta keskeistä ja kyettävä muuttamaan ny-

kyistä rakennetta sellaiseksi, että yritys pystyy tuottamaan ricardolaista voittoa, 

jonka tautalla ovat niukat ja vaikeasti kopioitavat, vaikeasti siirrettävät ja korvaamat-

tomat resurssit, myös tulevaisuudessa. (Ståhle et al., 2002, 74 -75.) 

 

Hyvä ammattitaito ja tieto sekä tiedon oikea soveltaminen käytäntöön, hyvä asenne 

ja yhteistyötaidot muodostavat työntekijälle vahvan ammattiosaamisen. Emme saa 

unohtaa, että mukana on myös paljon hiljaista tietoa, jota yksilölle on kertynyt koke-

muksen myötä ja jonka tunnistaminen voi olla haastavaa. Työntekijän tietoisuus 

omasta osaamisestaan voi olla haaste, mutta se mahdollistaa hiljaisen tiedon eli 

organisaatioon upotetun kollektiivisen osaamisen siirtämisen organisaatiossa 

eteenpäin. Oppimismyönteinen ympäristö ja hyvä yhteistyö auttavat myös hiljaisen 

tiedon siirtymistä eteenpäin. Hiljainen tieto ja osaaminen voi siirtyä eteenpäin myös 

ilman informaatiota, käytännöstä oppien. Ståhle et al. (2002, 72.) mukaan vasta sil-

loin, kun resurssit yhdistetään hiljaiseen tietoon, ne alkavat synnyttää arvoa organi-

satoristen rutiinien muodossa.   

 

3.1  Organisatorinen oppiminen 

 

Jos organisaatio joutuu muuttamaan toimintaansa, tarvitaan oppimista ja oppivaa 

organisaatiota. Oppiminen on käsitysten, tiedon ja mielikuvien kehittymistä entisen 

toiminnan ja toiminnan tehokkuuden sekä tulevan toiminnan välillä (Babuji et al., 

2004). ja ensi sijassa organisaation tulee tarjota jäsenilleen mahdollisuus oppia. 

(Bell et al., 2002). Uuden oppiminen on aina vain tärkeämpi taito, joka pitää sisällään 

oppimisprosessin niin hyvän hallinnan, että omasta tai toisten oppimisesta pysty-

tään ottamaan opiksi, jolloin oppiminen tehostuu. Oppiminen muilta ja muiden 

kanssa ei ole itsestäänselvyys. Se edellyttää oppijalta aina tietynlaista nöyryyttä, 

oman rajallisuutensa tunnustamista ja muiden asiantuntemuksen arvostamista. It-

sellä täytyy olla jokin puute, jotta pystyy ottamaan vaikutteita ja oppia muilta ihmi-

siltä. (Moilanen, 2001, 69, 144.)  
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Oppiminen on prosessi, jossa uusi tieto luodaan muokkaamalla kokemuksia. 

Nonaka & Takeuchi ovat kehittäneet uuden tiedon luomisen teorian, jossa kuvataan 

kuinka tieto sekä osaaminen siirtyvät yksilön ja ryhmän välillä. Lähtökohtana on täs-

mällisen ja hiljaisen tiedon erottaminen. Tieto muuntuu hiljaisesta tiedosta täsmäl-

liseksi tiedoksi kommunikoinnin avulla ja prosessin läpi kuljettuaan, takaisin hil-

jaiseksi tiedoksi. Tieto ja osaaminen kasvavat neljän vaiheen kautta; sisäistäminen, 

sosialisaatio, ulkoistaminen ja yhdistäminen. Eksplisiittinen tieto on tietoa, joka on 

ymmärrettävästi esitetty ja ilmaistu. Hiljainen tieto on tietoa, joka kytkeytyy toimin-

taan. 

  

 

Kuvio 3: Uuden tiedon luominen (muokattu Nonaka & Takeuchi, 1995, 72.)  

 

Woiceshyn (2000) mukaan organisatorinen oppiminen on puolestaan prosessi, 

jonka vaiheet ovat havaitseminen, tulkitseminen, integroiminen ja toimiminen. Yksi-

lötasolla tapahtuu havaitsemista ja tulkintaa. Havaitun ja opitun asian integrointi on 

mahdollista organisaatiotasolla, edellyttäen avointa vuorovaikutusta. Tämä prosessi 

muodostaa organisaatioon kollektiivisen älykkyyden perustan. Kun puhutaan or-

ganisatorisesta oppimisesta, tarkoitetaan sillä yleensä organisaatiossa työskentele-
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viä oppivia ihmisiä. Hedbergin (1981, 3.) mukaan oppiminen varastoituu myös or-

ganisaation rakenteisiin ja järjestelmiin. Vaikka organisaation jäsenet vaihtuvat, tie-

tynlaiset käyttäytymismallit ja normit säilyvät organisaation muistissa. 

 

Oppiminen voi olla luonteeltaan yksikehäistä tai kaksikehäistä. Yksikehäisessä op-

pimisessa olemassa olevaa tietoa vahvistetaan ja parhaita käytäntöjä välitetään or-

ganisaatiossa eteenpäin. Kaksikehäisessä oppimisessa kyseenalaistetaan vanhaa 

ja tuotetaan esim. radikaalisti uusia paradigmoja tai strategioita. (Kianto & Mattila, 

2007.) Uusi vaatii tilaa korvatakseen vanhat ajattelu- tai toimintamallit eli uuden op-

piminen vaatii vanhasta luopumista. Onnistuakseen uuden luonnissa, muutoksen ja 

oppimisen logiikka ei saa olla liian mekanistista. Keino uuden oppimiseen löytyy, 

kun selvitetään totuttujen ajattelu- ja toimintamallien luopumisen yhteydessä synty-

neet epäluulot, pelot ja muut muutoksen hallintaan liittyvät tekijät. (Moilanen, 2001, 

49.) 

  

Organisatorinen oppiminen käsittää Ellströmin (2001, 421 - 435) mukaan yksilön 

oppimisen, mutta ei aina organisaatiotason oppimista. Yrityksen osaamisen ja jo-

kaisen yrityksen jäsenen henkilökohtaisen osaamisen välinen silta muodostuu so-

siaalisista prosesseista ja yrityksen rakenteiden, järjestelmien sekä toimintamallien 

muodostamasta kehyksestä, joka ohjaa osaamisen kehittymisen prosesseja yrityk-

sessä. Ihmisten tulee siis vuorovaikuttaa toistensa kanssa ja hyödyntää koko ryh-

män tietoa sekä osaamista. (Viitala, 2005, 165.) Organisaatiotason oppimista voi 

tapahtua vain, jos ihmiset aidosti sisäistävät uusia ajattelu- ja toimintatapoja sekä 

pystyvät oppimaan pois vanhasta. Ihmiset tulisi ohjata pois vanhasta ja varmistaa, 

että siirtyminen pääsee sujuvasti tapahtumaan. (Viitala, 2005, 180.) Oppivan orga-

nisaation perustana on ihmisten kollektiivinen oppiminen, jossa ihmiset oppivat yh-

teistoiminnan kautta. (Ruohotie, 1996, 107). 

 

Oppimisen yksi lähtökohta on palaute. Erityisesti palautteen antaminen koetaan kui-

tenkin usein vaikeaksi. Epäkohtiin pitäisi osata puuttua asiallisesti ja tunnustusta 

tulisi antaa kun se on mahdollista. Hyvin toimivassa organisaatiossa on rakennettu 
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erilaisia prosesseja palautteen systemaattiseen keräämiseen. Tämän pitäisi myös 

tukea organisaation oppimista. Organisaation hyvä palautekulttuuri koostuu avoi-

muudesta, luottamuksesta, yksilön kunnioittamisesta, runsaasta kommunikoinnista, 

virheiden sallimisesta, hyvästä yhteishengestä, toisten tukemisesta ja jatkuvan op-

pimisen arvojen korostamisesta. Jotta organisaatiossa syntyy hyvä palautekulttuuri, 

jokaisen on henkilökohtaisesti oivallettava palautteen merkitys työyhteisössä ja 

omassa kehityksessä. (Sydänmaanlakka, 2001, 58 – 64.) 

 

Organisaatiotason oppimista edistävät siis säännöllinen palaute, työn tulosten ref-

lektointi, työntekijöiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun 

sekä riittävien resurssien kohdentaminen oppimiseen. Organisaation jäsenillä on li-

säksi oltava riittävästi tietoa prosesseista kokonaisuutena, ymmärrys työtehtävistä, 

hyvä motivaatio ja oikea asennoituminen yhteisiin tavoitteisiin. Organisaation oppi-

minen voidaan määritellä myös organisaation kyvyksi uusiutua ja muuttaa toimin-

taansa.  

 

Pääosin organisaatioissa tapahtuva oppiminen syntyy vuorovaikutusprosessissa, 

joka on yleensäkin kaiken inhimillisen oppimisen perusta. Ihminen oppii toisilta ja 

omista kokemuksistaan, kun hän prosessoi ja jakaa kokemuksia muiden ihmisten 

kanssa. (Viitala, 2005, 183.) Uudistumiseen ja uuden oppimiseen vaikuttavat suh-

teet eivät rajoitu ainoastaan organisaation rajojen sisäpuolelle. Usein merkittävim-

mät sysäykset innovaatioihin ja oppimiseen tulevat ulkopuolisilta tahoilta, kuten asi-

akkailta. (Kianto & Mattila, 2007.) Esim. organisaatiot, jotka käsittelevät asiakkailta 

saadut palautteet systemaattisesti, kehittäen sen pohjalta uusia toimintamalleja, 

pystyvät tarjoamaan jatkossa parempia ja monipuolisempia palveluita asiakkailleen. 

Organisaatiossa asiakaspalautteiden yhteisellä tulkinnalla voidaan parantaa myös 

koko organisaation innovaatiokyvykkyyttä. (Panayides, 2006, s. 466 – 483) Asiak-

kaan palautteiden ja tarpeiden esille nostaminen on erityisen tärkeä asia toiminnan 

kehittämisen suuntaamisessa ja uuden oppimisessa. Ihmisillä on työssään tarve 

nähdä merkitystä tekemisellään ja asiakas on merkityksen kokemiselle tärkeim-

mästä päästä. Asiakkaiden tyytyväisyyttä käsittelevä seurantatieto synnyttää luovaa 
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jännitettä ja samalla se kehittää tietoisuutta tärkeistä asioista ja erilaisista syy-seu-

raussuhteista.  (Viitala, 2005, 314.) 

 

Jatkuvan oppimisen vastuu kuuluu johdon ja esimiesten lisäksi koko organisaatiolle. 

Kun henkilöstön jatkuvaa oppimista tuetaan, innovaatioita ja parannusehdotuksia 

hyödynnetään, yhteistyöhön sekä vuorovaikutuksen avoimuuteen panostetaan, yri-

tyksen uudistumiskyky paranee. Oppivassa organisaatiossa saa tehdä virheitä, 

koska ne kuuluvat oppimisprosessiin, mutta virheistä pitää oppia. Kaikkeen toimin-

taan liittyy aina mahdollisuus erehtymiseen, joista voi seurata jotain negatiivista, 

mutta myös positiivista, kuten oppimista. (Van Dyck et al., 2005.) Virheistä, koke-

muksista ja tietenkin myös onnistumisista oppimista voidaan kehittää systemaatti-

seen suuntaan siten, että sisällytetään erilaisiin henkilöstötapaamisiin tai palaverei-

hin riittävästi aikaa myös näiden asioiden pohtimiselle ja sitä kautta tehokkaalle työ-

yhteisön sisäiselle oppimisille. Asioita voidaan systemaattisesti analysoida ja toisten 

kokemuksista voidaan ottaa opiksi. (Moilanen, 2001, 145.) Organisaation sisäinen 

dynaaminen kyvykkyys kuvaa sen kykyä oppia ja uudistua kokeilemisen kautta. 

(Pablo ym. 2007).  

 

Oppimisen esteitä puolestaan ovat motivaation tai tavoitteen puuttuminen sekä 

urautuminen, ajan puute, tiedon vaikea hankinta ja ristiriitaisuus, puutteellinen do-

kumentointi, johtopäätösten ja tiedon ristiriitaisuus, uuden ja vanhan välinen liian 

suuri ero sekä pitkäjänteisyyden puute. (Sydänmaanlakka, 2002.) 

 

3.2  Prosessikehittäminen 

   

Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää erään osuuskaupan päivittäis- ja 

erikoistavarakaupan johdon näkemyksiä organisaation oppimismyönteisyydestä ja 

vuorovaikutteisuudesta uudistumiskyvyn näkökulmasta, on selvää, että tutkimuk-

sessa käydään läpi myös miten johdon jäsenet kokevat yhteistyön eri konseptien 
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johdon välillä. Tavoitteena on löytää myös keinoja, miten prosessia voitaisiin kehit-

tää, jotta yrityksen uudistumiskyky paranisi. Toimiiko tutkittava ryhmä jo nyt ikään 

kuin prosessiorganisaatio?  

 

Organisaation sisäinen kyvykkyys koostuu yksilön ja organisaation toimivasta yh-

teistyöstä. Jokaisen prosessissa mukana olevan on ymmärrettävä työn tavoitteet ja 

kokonaisuudessaan se, mitä toimialalla tapahtuu. On ymmärrettävä, mitä asiakkaat 

organisaatiolta haluavat.  Prosessiorganisaatiossa muodostetaan tiimejä, aluerajoja 

murtaen, keskittyen ydinprosessiin. Ydinprosesseja uudistetaan, yhteistyöhön pa-

nostetaan ja sitä kautta toiminta tehostuu. Ero perinteiseen laatujohtamiseen on 

siinä, että prosessikehittämisessä ja prosessijohtamisessa kehittämiskohteita etsi-

tään koko prosessista, ei vain rajapinnoista. Prosessin kehittämisessä kyseenalais-

tetaan perinteiset toimintamallit ja ajattelutapa, jossa työtehtävät on määritelty ka-

peisiin sektoreihin. Yrityksen toiminnot ja prosessit vaativat jatkuvaa kehittämistä. 

Kun kyse ei ole kokonaisvaltaisesta uudistumisesta, voi prosessikehittäminen ta-

pahtua muun työn ohessa. Kyseessä voi olla myös organisaatiota koskettava muu-

tos. Se on myös kehittämisprosessi, jonka vaikutukset heijastuvat organisaation si-

säisiin ajattelutapoihin, toimintamalleihin ja tehtäväkokonaisuuksiin sekä niissä toi-

mivien ihmisten työnkuviin. Näin myös oppimisprosesseista tulee monitahoisia, jat-

kuvia ja siten vaikeasti hallittavia.  Kaikessa tässä tarvitaan tahtoa, kykyä ja mah-

dollisuuksia kehittää organisaation toimintaa, sekä toimivaa vuorovaikutusta ja yh-

teistä päätöksentekoa. (Kvist ym. 1995, 19 - 20., Viitala, 2005, 30.) 

 

Kirjassaan ”Älykäs johtaminen” on Sydänmaanlakka (2012, 115.) esittänyt vuonna 

2003 laatimansa älykkään johtamisen prosessimallin. Prosessin lähtökohtana ovat 

visio, tarkoitus ja tavoitteet. Mallissa johtajat ja asiantuntijat ovat keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa erilaisissa tilanteissa ja parhaimmillaan tämä vuorovaikutus on ai-

toa vuoropuhelua toiminnassa. Se voi olla myös käskemistä, väittelemistä tai kes-

kustelua. Vuorovaikutus tapahtuu tiimeissä ja johtaminen nähdään kollektiivisena 

prosessina. Lopputulos on tavoitteena ollut tulos, joka voi olla onnistunut tai epäon-

nistunut. Arvot ja kulttuuri vaikuttavat koko prosessiin.  
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Organisaation prosessien ohjaus on suorassa yhteydessä päätösten tekoon. Myös 

yksittäisen työntekijän päätöksillä on suuri merkitys yrityksen toiminnalle. Harisalon 

(2008, 146) mukaan klassisen päätöksentekoteorian lähtökohtana on organisaation 

toiminnan rationaalisuus. Organisaatiossa asetetaan tavoitteet ja pohditaan miten 

ne ovat mahdollisimman tehokkaasti saavutettavissa. Työyhteisölähtöinen kehittä-

minen lähtee työhön ja työyhteisöön liittyvien tarpeiden ja haasteiden tunnistami-

sesta. Päämäärään päästään kun prosessinomaisesti lähdetään arvioimaan omaa 

työtä ja uudistamaan sitä. Prosessikehittäminen on tapa pitkäjänteisen kehittämis-

työn tekemiselle, ei niinkään yksittäinen toimien joukko (Seppänen-Järvelä ja Vataja 

2009, 13, 17).  

 

Engeströmin (2004, 84) mukaan prosessikehittäminen vaatii jatkuvia rajanylityksiä 

sekä vakiintuneiden ja siksi jäykistyneiden toimintatapojen avaamista ja ravistelua, 

jotta jotakin uusia tapoja voi syntyä. Prosessikehittämisessä tavoitteet ja sen tuomat 

vaatimukset muuttuvat jatkuvasti kaikilla organisaation tasoilla. Siksi vaaditaan jat-

kuvaa reflektointia. Prosessimainen kehittäminen pyrkii edistämään kehittämisen 

jatkuvuutta ja kestävyyttä niin, että kehittämisestä voisi tulla osa työyhteisön toimin-

tatapaa ja -kulttuuria (Kira 2003,19). Prosessikehittämisessä kehittämistyön toimi-

joina ovat koko työyhteisö ja sen jäsenet. Prosessikehittäminen vaatii organisaati-

olta ja työntekijöiltä itseohjautuvuutta. Aaltion (2008, 57 - 58.) mukaan se puolestaan 

vaatii johtajilta kykyä delegoida tehtäviä. Sen avulla siirretään vastuuta auktoritee-

tilta toiselle osapuolelle. Johtaja ei saa nähdä delegointia riskinä ja pelätä menettä-

vänsä valtaa. 

  

3.3  Älykäs organisaatio 

 

Oppiva, älykäs organisaatio on toimintaihanne, jota useimmat organisaatiot tavoit-

televat. Oppivassa organisaatiossa kokeillaan, osallistutaan, sitoudutaan toimin-



33 
 

taan, ollaan luovia ja halukkaita uudistumaan ja hyväksytään erilaisuus. Oppiva, äly-

käs, organisaatio on itseohjautuva ja sillä on kannustava ilmapiiri. Itseohjautuvuus, 

on yhtenäisen ryhmän toimintatapa, missä ryhmän / tiimin jäsenet kantavat vastuuta 

ja pyrkivät parantamaan toimintaansa. He ratkaisevat ongelmia, suunnittelevat ja 

kontrolloivat työtään itsenäisesti. (Heikkilä & Heikkilä 2005, 188.) Tieto kulkee ja 

toiminnasta annetaan sekä saadaan palautetta ja kuunnellaan. Tiimityöskentely toi-

mii ja apua tarjotaan. (Ruohotie, 1996, 43.). Älykäs organisaatio käsittelee tietoa 

monipuolisesti, tieto virtaa ja jalostuu siellä jatkuvasti. Se pyrkii koko ajan kehittämi-

sen portaalle kaikkien asioiden suhteen, mitä siellä tehdään. Kehittäminen puoles-

taan vaatii kokeilua ja innovatiivisuutta. Älykäs organisaatio tukee uusiutumista. 

Siinä ei ole turhia raja-aitoja. (Sydänmaanlakka, 2001, 204 – 211.) 

 

Moilasen (2001, 45 - 77.) mukaan oppiva ja älykäs organisaatio on kokonaisuus, 

joka muodostuu arvoista, strategioista, periaatteista, toimintamalleista, kirjoittamat-

tomista säännöistä, rakenteista ja järjestelmistä, jotka on kehitysprosessissa otet-

tava huomioon, sekä ihmisistä ja heidän halustaan oppia uutta. Se on tietoisesti 

johdettu kokonaisuus, jonka keskeiset organisaatio- ja yksilötason tekijät liittyvät yh-

teiseen suuntaan, esteiden tunnistamiseen, keinojen soveltamiseen ja arviointiin.   

 

Älykäs organisaatio on samanaikaisesti tehokas, oppiva ja henkilöstön hyvinvointia 

edistävä. Tehokkuudesta organisaatiot osaavat yleensä huolehtia hyvin, mutta 

pelkkä älykäs organisaatio osaa tasapainottaa mukaan oppimisen ja hyvinvoinnin. 

Oppimisesta ja jatkuvasta uudistumisesta on tullut eloonjäämispyrkimys niin yrityk-

sille kuin yksilöillekin. Yritysten on pidettävä huolta myös henkilöstön hyvinvoinnista, 

muutoin tehokkuus voi jäädä lyhytaikaiseksi. (Sydänmaanlakka, 2004, 100 - 101.) 

 

Sydänmaanlakan (2004, 103.) mukaan organisaatio on oppiva mikäli: 

1. se omaa selkeän vision ja strategian 

2. sen organisaatio tukee uudistumista 

3. sen kulttuuri ja arvot rohkaisevat jatkuvaan oppimiseen 

4. sillä on jatkuvan parantamisen politiikka 
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5. sen henkilöstöresurssit nähdään tärkeämpinä kuin aineelliset resurssit 

6. sillä on selkeät jatkuvasti uudistuvat prosessit 

7. sen johto on tehokas 

8. sen kyvykkyyksiä johdetaan systemaattisesti 

9. tietoa siellä jaetaan avoimesti 

10. sen tiimit työskentelevät tehokkaasti 

11. palautetta kerätään aktiivisesti 

12. uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti 

13. johtajuutta pidetään tärkeänä 

14. sen valmius muutoksiin on korkea. 

  

Viitalan (2005) mukaan samoja tunnusmerkkejä oppivalle organisaatiolle ovat ja-

otelleet Pedler, Burgoyne ja Boydell (1991). Heidän mukaansa oppivan organisaa-

tion strategian laadinnan prosessissa on oppiva ote, tehtäväkuvat ovat joustavat, 

oppimiseen kannustetaan ja yrityksen toimintamalleja kehitetään. Lisäksi sisäistä 

toimintaa arvioidaan ja havainnoista opitaan, tiedonkulu on tehokasta, palautejär-

jestelmät toimivat ja yhteistyö sujuu. Uutta tietoa hankitaan systemaattisesti ja toi-

mintaympäristöä analysoidaan. 

 

Eri teorioissa organisaation uudistumiskyky ja älykäs organisaatio yhdistetään dy-

naamisuuteen. On kuitenkin muistettava, että oppivan, älykkään organisaation on 

oltava myös mekanistinen ja orgaaninen. Muutokset on pystyttävä ennakoimaa hy-

vissä ajoin ja niiden on pysyttävä hallinnassa. 
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3.4  Oppimismyönteinen organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri 

 

Ekman (2003, 62) palaa kirjassaan Scheinin (1985) määritelmään organisaatiokult-

tuurista. "Organisaatiokulttuuri on sellaisten perusolettamusten malli, joita tietty 

ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt sitä mukaa kuin on oppinut hallitsemaan 

ongelmiaan ulkoisesti sovittamalla ja sisäisen yhtenäisyyden avulla, ja joka on toi-

minut tarpeeksi hyvin ollakseen pätevä, ja joka siksi opetetaan ryhmän uusille jäse-

nille oikeana tapana havaita ja suhtautua ongelmiin.”  

 

Organisaatiokulttuuri on aina opittua ja perittyä. Kun uusi työntekijä tulee organisaa-

tioon, kestää hämmästyttävän vähän aikaa, kun hän jo tietää, miten palavereissa 

toimitaan, millä käsiteillä keskustellaan ja kenelle esimiehistä voidaan sanoa mitä-

kin. Mikäli kulttuuria halutaan muuttaa, tulisi lähteä siitä, että strategian avulla vähi-

tellen muutetaan kulttuuria ja annetaan kulttuurin puolestaan vaikuttaa siihen, miten 

viestitään. Jos strategia esim. painottaa avoimuutta, tulisi sen johtaa avoimeen toi-

mintakulttuuriin ja sen johdosta vuorovaikutustilanteet muuttuvat toivottuun suun-

taan. Muutoksista tulee kestäviä silloin, kun ne tulevat osaksi organisaatiokulttuuria. 

(Puro, 2004, 145 – 151.) 

 

Yrityskulttuurin puitteet ja kehityssuunnan määrittelevät hallitus ja ylin johto, joista 

se säteilee linjajohdon kautta koko organisaatioon. Jos organisaatiokulttuuri tukee 

ja kannustaa oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun, toiminnan kehittäminen on 

huomattavasti helpompaa. Onnistumisen organisaation ja työyhteisön kehittämi-

sessä takaa parhaiten se, jos työpaikan kulttuuri eli arvot ja toimintatavat ovat uu-

distushenkisiä. (Järvinen, 2009, 121 – 123.) 

 

Uudistava oppiminen ja uuden tiedon synty ovat lujasti sidoksissa vallitsevan kult-

tuurin normeihin. Oppija saattaa vastustaa oman sosiaalisten ja kulttuuristen arvo-

järjestelmien kanssa ristiriidassa olevia asioita tai omien uskomustensa kyseen-

alaistamista. Jos oppiminen ei ole osa ryhmän kulttuurinormia, uudistumaan pyrki-

vän ihmisen täytyy ensimmäiseksi ylittää niiden ihmisten vastahakoisuus, joiden 

kanssa hän on säännöllisimmin tekemisissä. (Ruohotie, 1996, 78) 
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Moilasen (2001, 230.) mukaan hyvä oppimisympäristö ei sinällään vielä takaa, että 

oppimista tapahtuu, mutta ilman sitä voidaan jättää hyvästit oppimiselle ja osaami-

selle yrityksen uudistumiskykynä. Oppimisympäristö pitää sisällään sekä aineetto-

mia että aineellisia tekijöitä. Aineettomia asioita ovat yrityksen arvomaailmaan, yh-

teiseen visioon ja strategiaan liittyvät asiat sekä rutinoituneet ajattelu- ja toiminta-

mallit. Aineellisia asioita ovat raha ja resurssit. On siis tärkeää, että oppimista saa-

daan suunnattua yrityksen tavoitteita tukevaksi, asianmukaisin panostuksin.  

 

Oppivan organisaation kehittymistä edistetään luomalla oppimisen infrastruktuuri. 

Tarvitaan siis kehittävän vuorovaikutuksen ja informaation vaihdon, uuden osaami-

sen soveltamista ja kokeilua rohkaisevat sekä tulosten seurannan mahdollistavat 

järjestelmät. Ruohotien (1996, 103 – 112) mukaan nykyaikaiset johtamisteoriat ko-

rostavat sitä, että ihmiset pyrkivät kehittymään, mikäli järjestelmät ja ympäristö tar-

joavat siihen mahdollisuuksia, tukea ja haasteita. Luovuuteen ja innovatiivisuuteen 

rohkaisevan ympäristön ominaisuuksia ovat mm. vapaus, hyvä projektijohto, riittä-

vät resurssit, tuki ja kannustus, riittävän väljä aikataulu sekä ympäristön tarjoamat 

haasteet.  

 

Dynaaminen ympäristö perustuu luottamuksellisiin suhteisiin, informaation runsau-

teen, ristiriitoihin, sekä ns. potentiaalisen tiedon tunnistamiseen ja käsittelyyn. Dy-

naaminen toimintaympäristö rakentuu sinne, missä jäsenillä on paljon vapautta 

kommunikoida ja tietotulvaa osataan käsitellä. Työntekijöillä on paljon itsenäisyyttä 

ja asiantuntijavaltaa, muutokset oat nopeita ja heilahtelut suuria. Dynaamisessa ym-

päristössä myös kokemuksellista tietoa osataan hyödyntää ja siellä tehdään myös 

paljon ideointia, kokeilua, erehdyksiä sekä joudutaan kestämään myös paljon epä-

varmuutta. Tässä ympäristössä syntyy mahdollisesti aitoja innovaatioita, jotka ku-

moavat vanhat toimintatavat. (Ståhle et al., 2002, 94 – 95.) 

 

Myös työyhteisön ilmapiirillä on oppimiselle, vuorovaikutteisuudelle ja uudistumi-

selle suuri merkitys. Jos se on vihamielinen, kateuden sävyttämä ja varautunut, ei 

ryhmässä voida käsitellä epäonnistumisia ja oppia niistä. Silloin siellä ei myöskään 

ole helppoa tuoda esille yksilöiden osaamista yhteiseen jakoon tai pyytä apua, kun 
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oma osaaminen ei riitä. Oppimista edistävä ilmapiiri on luottamuksellinen, arvos-

tava, turvallinen ja myönteinen. Jokaisen ryhmän jäsenen on koettava olevansa mu-

kana jossakin tärkeässä tehtävässä. (Viitala, 2005, 316 – 319) Luottamuksen vas-

tavoimana on asenteita, kuten kyynisyyttä, joka pitäisi kitkeä pois organisaatiokult-

tuurista. Luottamus kuuluu helppoihin asioihin, koska se on pikemminkin osa orga-

nisaation kovaa ydintä. (Aaltio, 2008, 31.) 

 

Vaikka ilmapiiri on koko työyhteisön asia, tulisi erityisesti esimiehen aktiivisesti toi-

mia hyvän ilmapiirin hyväksi. Hän voi omalla puheellaan luoda työyhteisöön hiljaista 

tietoa siitä, mitä pidetään toivottavana ja mitä ei. Hänen tulee myös taata ryhmälle 

työrauha niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät yrityksen strategisesti 

keskeisiin asioihin. Esimiehen on kannettava myös huolta ryhmän jäsenten jaksa-

misesta. Ilmapiiriin siis vaikuttaa tapa, jolla esimies itse kohtaa alaisiaan ryhmänä 

ja yksilönä, miten kohtaamiset tapahtuvat. (Viitala, 2005, 316 – 319) 

 

3.5  Ryhmädynamiikka 

 

Jokaisessa ryhmässä yksilö tasapainottelee sen suhteen, missä määrin hän suun-

tautuu itsensä toteuttamiseen ja missä määrin alistuu ryhmän toiveisiin. Ryhmä ei 

saisi sallia keneltäkään liian poikkeavaa käytöstä, koska se voi tuottaa ongelmia 

koko ryhmälle. Olemalla liian samanlainen, on vaarana menettää oma yksilöllisyy-

tensä. Ryhmässä tulisi voida kertoa omia rehellisiä, usein epävarmojakin mielipi-

teitä, kritisoida vallalla olevia käytäntöjä ja ottaa vastaan eriäviä näkemyksiä. (Juuti 

& Rovio, 2010, 87.) 

 

Ryhmätilanteissa omaa suoritusta verrataan väistämättä toisen suoritukseen. Toi-

sen onnistumisesta voi olla vaikea iloita, kun huomaa itse epäonnistuneen. Ryhmän 

jäsen saattaa pohtia, uskaltaako hän sanoa mitään ääneen, tuleeko hän kuulluksi 

ja ymmärretyksi tai hyväksytäänkö hänet ylipäätään ryhmän jäseneksi. Yksilö hakee 

ryhmässä psyykkistä turvaa ja turvallisuuden kokemus onkin lähtökohta kaikelle toi-

minnalle. Silloin ryhmässä muita ihmisiä kunnioitetaan ja heihin luotetaan, ketään ei 

vähätellä eikä nolata. Ilmapiiri on avoin ja hyväksyvä. Käytännön työelämässä ryh-

mien toiminta ohjautuu vian muutamien henkilöiden kautta; johtajan ja muutaman 
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ryhmän jäsenen. Suuri osa mielipiteistä jää siis kuulematta. Tällöin johtajan tulisi 

edistää ryhmän turvallisuutta ja antaa ryhmän jäsenille tilaa itsensä toteuttamiselle. 

Vastuu toimivuudesta kuuluu myös koko ryhmälle.  (Juuti & Rovio, 2010, 88 - 90.) 

 

Ryhmässä ihmiset muodostavat pareja samanhenkisten kanssa tai kuuluvat kenties 

johonkin pienryhmään. Syntyy siis ryhmäsuhteita. Toimiminen ryhmässä, vuorovai-

kutus, päätöksenteko, yhteistyö ja tavoitteiden asettaminen sijoittavat ihmisiä erilai-

siin asemiin suhteessa toisiinsa. Ryhmäsuhteet ja muuttuvat tilanteet luovat ryh-

mälle oman ryhmädynamiikan. Yhteisen vuorovaikutuksen kautta ryhmän jäsenten 

käyttäytyminen yhdenmukaistuu asteittain. Normit näkyvät asenteissa, arvoissa, sa-

noissa ja teoissa. Ryhmälle muodostuu siis oma toimintakulttuuri, joka kertoo, 

kuinka asioita ryhmässä tehdään.  

 

Kirjassaan ”Keskusteleva johtaminen” Juuti & Rovio, 2010, ovat kuvanneet ryhmän 

toimintaa jäävuorena, jossa pinnan yläpuolella on ryhmän toiminnan näkyvä osa ja 

veden pinnan alapuolella näkymätön osa. Näkyvää puolta kuvaa tehtävänsuuntai-

nen toiminta; ryhmällä on tavoitteita ja yksilöiden tunnistetut taidot ovat käytössä. 

Näkymättömällä puolella ovat asenteet, arvot, arvostukset ja tunteet sekä piilossa 

tapahtuva vuorovaikutus sekä mahdolliset piilonormit. Samaan tapaan ryhmän toi-

mintaa ovat kuvanneet French & Bell. Jäävuoren näkyvä osa on näkymätöntä pie-

nempi. Vaikka arvot ja normit ovat näkymättömällä puolella, niihin on mahdollista 

vaikuttaa ja sitä kautta vaikuttaa myös syvemmän tason tekijöihin. 
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Kuvio 4: Organisaation jäävuorimalli (French & Bell, 1973) 

 

Kaikilla organisaatiolla on oma tapansa toimia. Uudet ja lähtevät jäsenet tarjoavat 

mahdollisuuksia kehittää ryhmän kulttuuria. Mikäli johtaja tai kenties ryhmän uusi 

tulokas pyrkivät muuttamaan ryhmää, tulevat he törmäämään yhteisössä totuttuihin 

tapoihin, joiden muuttaminen voi olla hankalaa. Ryhmän toimintakulttuuri ei saisi 

päästä pinttymään, sillä se voi estää organisaatiota menestymästä, vaikka taloudel-

liset resurssit ja yksilöiden potentiaali olisivatkin hyvällä tasolla. (Juuti & Rovio, 

2010, 89 -99.) 

 

3.6  Oppimismyönteisyys uudistumiskyvyn näkökulmasta 

 

Kilpailuedun varmistaminen ja säilyminen toteutuu parhaiten oppivassa organisaa-

tiossa. Henkilöstön aktiivisuus oppimisessa ja jatkuva pyrkimys uusiutua sekä orga-

nisaatiossa olevan tietotaidon ja osaamisen maksimaalinen käyttö parantavat orga-

nisaation uudistumiskykyä. Epähierarkkinen organisaatio itseohjautuvine tiimeineen 
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ja yhteisesti hyväksytty tulevaisuuden visio antavat pontta toimenpiteiden uudel-

leensuuntaamisessa organisaatiossa. Ei – rationaalisten prosessien hyväksyminen 

kannustaa luovuuteen, uusiutumiseen ja resurssien uudelleen suuntaamiseen. 

(Ruohotie, 1996, 34.) 

 

Kulttuurievoluutiolle tyypillinen piirre on, että organisaatiorakenteen asteittainen 

muutos ei synny vain sattumalta, vaan tietoisen oppimisen tuloksena. Organisaatiot 

oppivat koko ajan paitsi sisäisesti myös ulkoapäin saamaansa uutta tietoa omaksu-

malla. Oppimiskyvyn vuoksi organisaatioita voidaan pitää kollektiivisina muisteina, 

jotka siirtävät rutiininsa ja kyvykkyytensä uusille organisaation jäsenille, salaten ne 

kilpailijoilta, varmistaen oman osaamisen ja kilpailukyvyn. (Ståhle et al., 2002, 51 – 

53.) Osaamisen kehittämisen nopeus voi kuitenkin muodostua pullonkaulaksi koko 

kilpailukyvylle. Vaikka asiakkaiden muuttuneet odotukset kyettäisiinkin paikanta-

maan ennen kilpailijoita, voi olla, että siihen ei pystytä vastaamaan, jos ei ehditä 

oppimaan tekemään uutta tai uudella tavalla. Sellaisessa yrityksessä, jossa henki-

löstön osaaminen ja oppimiskyky ovat korkealla tasolla, voidaan selviytyä sujuvasti 

suuristakin muutoksista. (Viitala, 2005, 27 – 30.)  
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4 ORGANISAATION VUOROVAIKUTTEISUUS  

 

Vuorovaikutteisuudessa on kyse ikään kuin prosessista, jossa rakenteet luodaan 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Rakenteistumismallin (Giddens, 1984.) mu-

kaan rakenteet, joita ovat erilaiset organisaation normit tai resurssit, ohjaavat vuo-

rovaikutusta ja ne luodaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Normit voivat 

olla sovittuja tai hiljaisia sääntöjä ja resurssit puolestaan työryhmän taitoja tai käy-

tössä olevaa viestintäteknologiaa. Kun rakenteita riittävän monta kertaa toistetaan, 

muodostuu niistä sääntöjä, joista ei helposti poiketa. Jos työryhmään tulee sitten 

joku muutos, voivat rakenteet muuttua kokonaan. Rakenteistumisteoriassa idea on 

korostaa ihmisen mahdollisuuksia tehdä henkilökohtaisia valintoja samaan aikaan 

kun teoria tunnustaa rajoitukset, joita sosiaalinen konteksti näille yksilöiden valin-

noille asettaa. Vuorovaikutusprosessissa on mahdollista arvioida omia ajatuksia niin 

itsekseen, kuin vastavuoroisesti muiden kanssa. Kun itse kukin perustelee ryh-

mässä omia käsityksiään ja ratkaisujaan, tapahtuu muilta oppimista, omien ajatus-

prosessien ja ennakko-oletusten kyseenalaistamista. (Ruohotie, 1996, 80.)  

 

Kyvykkyyksien syntymisessä ja kehittämisessä on olennaista organisaation jäsen-

ten välinen vuorovaikutus ja toiminta, jossa organisaation tieto jatkuvasti muuttuu 

tilanteiden vaatimalla tavalla (Pöyhönen, 2004.) 

 

4.1  Toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus 

 

Viestintätilanteen vuorovaikutteisuus tarkoittaa sitä, että viestintätilanteessa olevilla 

osapuolilla on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa toisiinsa. Tavoitteena on merkityk-

sen jakaminen, minkä johdosta puhuminen ja kuunteleminen vuorottelevat suhteel-

lisen tasapainoisesti keskenään. Vuorovaikutuksen tarkoituksena on palvella työyh-

teisön jokapäiväistä toimintaa. (Puro, 2004, 102.) Vuorovaikutus on siis ihmisten 

välistä merkitysten luomista, jakamista, neuvottelemista ja vaihtamista. Vuorovaiku-

tus ylläpitää yhteistyöprosessia. (Keyton, Ford & Smith, 2008). Vuorovaikutuksen 
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tarkoituksena on edistää ryhmän yhteistyötä. Sen on oltava aktiivista ja tavoitteel-

lista. Tavoitteellisessa yhteistyössä kyse on ryhmän yhteistyösuhteesta. Ryhmä ke-

hittyy, muotoutuu ja muuttuu jatkuvasti, kun ryhmän jäsenet erilaisine lähtökohti-

neen ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ryhmäprosessi on onnistuessaan jatku-

vaa muutosta ja muutosvalmiuden ylläpitämistä. (Juuti & Rovio, 2010, 66.) Vuoro-

vaikutuksessa voidaan siirtää paljon monimuotoista tietoa, verrattuna tiedon omak-

sumiseen itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu on kyllä nopeampi tapa siirtää tietoa, 

mutta vuorovaikutuksessa tuleva tietoa muokkautuu kestävämmäksi ja monipuoli-

semmaksi, kuin kirjasta opittu tieto. (Davenport & Prusak, 1998, 102.) 

 

Vuorovaikutuksesta puhuttaessa usein esille nousee myös käsite sosiaalinen pää-

oma. Sillä tarkoitetaan kykyä työskennellä yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi, 

ryhmissä ja organisaatioissa, huomioiden myös yrityksen arvot. Luottamus on tär-

keä osa sosiaalista pääomaa ja sillä viitataan usein myös yhteisöjen kykyyn spon-

taaniin, keskinäiseen luottamukseen perustuvaan yhteistyöhön. Sosiaalisen pää-

oman rakentaminen edellyttää jatkuvaa ja henkilökohtaista kanssakäymistä ja yh-

teyksien jatkuvaa ylläpitoa. Sen piirteitä ovat yhteisiin asioihin sitoutuminen, osallis-

tuminen ja vaikuttaminen, sosiaalinen integraatio, yhteisön organisoituminen, epä-

virallinen sosiaalisuus ja sosiaalinen luottamus. (Ståhle et al., 2002, 100.) 

 

Yrityksen yhteiset arvot ja niiden sisäistäminen vahvistavat ryhmän yhteenkuuluvai-

suuden tunnetta ja parantavat jäsenten vuorovaikutusta. (Laamanen, 2004, 253.) 

Saavuttaakseen tilanteen, jossa arvot kulkisivat kaiken aikaa mukana organisaation 

vuorovaikutuksessa, tulisi arvoprosessi toteuttaa siten, että henkilöstö otettaisiin 

mukaan arvojen luonnin prosessiin. Koska yrityksen arvoilla halutaan kertoa myön-

teisiä asioita yrityksen arvokulttuurista (Hofstede et al., 2010, 9.), niin olisi hyvä, että 

ne luonnollisesti kulkisivat mukana kaikessa organisaation vuorovaikutuksessa. 

Kauppisen (2002, 178.) mukaan arvojen mukana kulkeminen ei tapahdu itsestään. 

Se pohjautuu arvojen tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja vapaaehtoiseen hyväksy-

miseen.  
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Palaveri on yksi tavallisimmista suomalaisen työkulttuurin organisoiduista vuorovai-

kutustilanteista. Se on kuitenkin kenties ongelmallisin jokapäiväisen työelämän vies-

tintämuoto. Palaverit voivat olla hyvinkin vapaamuotoisia, mutta usein ne pikku hil-

jaa kangistuvat pienimuotoisiksi kokouksiksi. Siinä missä etenkin kokoukset ovat 

esityslistoineen ja pöytäkirjoineen hyvin säänneltyjä, siinä palaveri voisi olla vapaa 

reagoimaan kulloinkin organisaatiossa esille nousevaan tarpeeseen. Puheenjohta-

jan roolinkin voi välillä ottaa joku muu kuin esimies. Luovuutta lisää myös se, että 

esimies ottaa palaverin aluksi esille vain yleiset teemat ja palaveriin osallistuvat 

päättävät miten edetään. Tällöin alaisten turhautumisen riski pienenee ja palave-

rissa voi nousta esille asioita, joita ei perinteisen muotoisessa palaverissa nouse. 

Alaiset saattavat myös pitää tärkeänä jotain sellaista, mitä esimies ei ole nähnyt niin 

merkittävänä.  On esimiehen etujen mukaista nähdä se, miten jokin työyhteisön on-

gelma alaisten silmin avautuu. Pääasia on, että tiimin yhteisissä kokoontumisissa 

ensisijaisena päämääränä on jonkin tehtävän toteuttaminen. Kun käsitys tehtävästä 

kirkastuu, osallistujat tuntevat tavoittelevansa jotain arvokasta ja sitoutuvat parem-

min toimintaan. Hyvät tapaamiset oat useimmiten meluisia, niissä haastetaan muita 

osallistujia ja heitellään epäsystemaattisesti ideoita puoleen ja toiseen. Palaverien 

hyöty laskee, ellei niitä tietoisesti pyritä pitämään hedelmällisinä ja kokeilla erilaisia 

vaihtelevia toimintamuotoja (Puro, 2004, 87 – 100.) 

 

Esimiehellä on siis mahdollisuus lisätä organisoitujen tilanteiden vuorovaikuttei-

suutta ja kuten Sydänmaanlakka (2012, 34.) toteaa, johtajan on opittava hallitse-

maan vuorovaikutusprosessi yksilöiden kanssa. Haastavaksi sen tekee se, että jo-

kainen yksilö on erilainen, ja erilaisuus on huomioitava johtamisessa.  Johtajan on 

oltava vuorovaikutuksen ekspertti monella tasolla.  

 

Vuorovaikutteisen tiimin on oltava tehokas ja tehtävään keskittyvä. Sillä on oltava 

toimivat vuorovaikutuskäytänteet ja vuorovaikutuksen on oltava säännöllistä. Viita-

lan (2005, 186.) mukaan West on vuonan 1996 todennut, että ryhmätasolla oppimi-

sen tehokkuus ja toimiva yhteistyö riippuvat paljolti siitä, millaiseen reflektioon ryh-
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mässä kyetään. Reflektioon kykenevillä ryhmillä on siihen kykenemättömiin verrat-

tuna havaittu olevan analyyttisempi ote työhönsä, pidempi tarkastelujänne, suu-

rempi määrä informaatiota tarkastelun kohteena, parempi tietämys ja ennakointi vir-

heiden suhteen sekä aktiivisempi suhtautuminen tehtäväänsä. Siihen, miten tieto 

liikkuu yrityksessä, vaikuttaa ratkaisevasti ns. ”psykososiaalinen filtteri”. Tiedon luo-

vuttamiseen ja vastaanottamiseen vaikuttavat yksiköiden käsitykset itsestä ja 

muista sekä vastapuolen arvioitu uskottavuus ja luotettavuus. Tiedon liikkumiseen 

vaikuttaa myös ns. epävirallinen organisaatio, joka syntyy vähitellen ihmisten op-

piessa tuntemaan toisiaan ja luottamaan toisiinsa. (Viitala, 2005, 184.) 

 

Kaikki vuorovaikutus ei siis aina paranna yhteistyötä. Syynä tähän voivat olla hen-

kilökemioiden toimimattomuus, etäisyys, luottamuksen puute, oman edun ajaminen 

tai esim. jonkun osapuolen passiivisuus. Erityisesti luottamuksen merkitys korostuu 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Jos ryhmän välillä ei ole riittävästi luottamusta, 

alkavat jäsenet vältellä vuorovaikutusta ja tiedon jakamista. Yhteinen tavoite ei si-

touta enää. (Bradley & Vozikis, 2004). Luottamus voi olla myös eritasoista eri ihmis-

ten välillä. Ongelmatilanteet heikentävät luottamusta, mutta niiden tuloksellinen rat-

kaiseminen voi puolestaan lisätä luottamusta. Ihmisten välinen vuorovaikutus on 

pitkälti myös tunneasia. Yleensä puhutaan henkilökemiasta. Kun kemiat sattuvat 

yhteen, yhteistyö sujuu. Henkilökemia syntyy lähinnä arvoista, tarpeista ja mennei-

syydessä kokemistamme henkilösuhteista. Jos arvot ovat samanlaiset, kemia toimii 

automaattisesti. 

 

Olennaisena osana vuorovaikutusta on myös kuuntelu. Puron (2004, 17 – 24.) mu-

kaan puhumisen opetteleminen on mitä suurimmissa määrin kuuntelemista; hyväksi 

puhujaksi tuleminen edellyttää sitä, että osaamme kuunnella ja keskittyä kuuntele-

miseemme vähintään yhtä paljon kuin puhumiseemme. Kuunteleminen on erityi-

sesti esimiehille työkalu, jota hänen pitää käyttää päätöksenteon välineenä. Itse asi-

assa esimiehen pitäisi nähdä oma viestintänsä nippuna erilaisia työkaluja, joita käy-

tetään eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Välillä on käytettävä kevyempää otetta ja vä-

lillä riuskempaa, joskus asiallisempaa ja joskus humoristista. Sekin on tutkittu, että 
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helpointa on aina kuunnella niitä, joita arvostamme. Aidossa kuuntelussa haluamme 

ymmärtää toisen tarkoitusta ja katsella asioita hänen näkökulmastaan käsin. (Juuti 

& Rovio, 2010, 57). Kuuntelun sulkeminen on alitajuinen keino torjua negatiivista 

tunnetta. (Helin, 2006, 39 – 46.) Kuuntelua seuraa usein kysymys ja taito esittää 

kysymyksiä onkin luovan dialogin perusehto. Aivan liian usein työntekijät pelkäävät 

kysymistä ja kyseenalaistamista ja ovat mieluummin myötäileviä alistujia kuin ky-

seenalaistavia innovoijia. Dialogissa huonoja kysymyksiä ei ole, vaan ne ovat aitoja, 

kysyjälle tärkeitä kysymyksiä. Kysymysten vastausten pitäisi puolestaan johtaa poh-

timaan yhdessä, mikä synnyttää uutta organisaatiolle. (Juuti & Rovio, 2010, 58 -59.) 

  

Vaikka organisaatiolla olisikin yhteinen tavoite, tuo oman ongelmansa yhteistyöhön 

mukaan kunkin jäsenen oman yksikön tavoitteet. Siksi yhteistyölle ominaista usein 

on organisaation jäsenten välinen kilpailu, mikä puolestaan voi tuoda ongelmia jä-

senten väliseen vuorovaikutukseen. (Luo, 2005, 71 - 90). Saman organisaation si-

sällä voi olla myös hyvin erilaisia vuorovaikutuskulttuureita. Jos moniammatillista 

ryhmää johtava henkilö haluaa, hän voi yhdessä tiiminsä kanssa luoda oman toimi-

van yhteistyökulttuurin. Yhteistyöhön suuntautuneissa ryhmissä kiinteys eli kohee-

sio ja työtyytyväisyys ovat usein suurempia ja poislähtemisiä on vähemmän. (Iso-

herranen, 2005, 88 - 90.) 

 

Yhteistyön toimivuus konkretisoituu, kun sitä tarkastellaan vuorovaikutuksen kautta. 

Yhteistyöprosessi toteutuu osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa, jossa luo-

daan ja muokataan sekä ylläpidetään yhteistyöprosessia.  Yhteistyö on vapaaehtoi-

nen toimintatapa, johon yhteistyön osapuolet joko päätyvät tai sitten eivät. Se vaatii 

osapuolten aktiivista panostusta, resursseja sekä vastuiden jakamista. Osapuolten 

panos voi olla erilainen, mutta yhteistyön onnistuminen vaatii, että jokainen antaa 

jollain tavoin oman panoksensa. Työelämässä yhteistyöltä odotetaan tuloksia. Mi-

käli yhteistyö toimii ja tuloksia syntyy, vaikuttaa se ryhmän työtyytyväisyyteen ja 

asenteisiin. Yhteistyö ei ole toimivaa, jos haluttuihin tavoitteisiin ei senkään avulla 

päästä. Pelkkä tulosten arviointi ei kuitenkaan riitä arvioimaan yhteistyön tasoa. Pe-
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tersin & Manzin (2007, 119 – 121) mukaan toimiva yhteistyö näkyy tiimin innovatii-

visuutena, vuorovaikutuksen jatkuvuutena, erimielisyyksien hyödyntämisenä pa-

rempiin tuloksiin pääsemiseksi sekä ryhmän itseohjautuvuutena. Kaikki vuorovaiku-

tus ei kuitenkaan ole toimivaa yhteistyötä. Pelkkä asioista keskustelu, joka ei johda 

mihinkään, ei edistä yhteistyötä. 

  

Esimies-työntekijäsuhde on eräs työyhteisön perussuhteista ja se pohjautuu vuoro-

vaikutukseen. Esimies vaikuttaa työntekijään ja tämän vaikutuksen seurauksena 

työntekijä kykenee selviämään paremmin työssään ja tuottamaan parempia tulok-

sia. Vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden pohjalta myös esimies tulee vaikutetuksi 

ja hänenkin tietonsa ja ymmärryksensä työyhteisön toiminnasta lisääntyy ja tarken-

tuu. Hyvään vuorovaikutukseen tähtäävän ryhmän sitoutunut johtajuus on aktiivista 

viesteihin reagointia, palautteen antamista ryhmälle sekä kannustamista vuorovai-

kutukseen. Johtajan on oltava helposti tavoitettavissa ja vuorovaikutuskäytänteiden 

on oltava järjestelmällisiä. Luottamuksesta lähtevä vuorovaikutus korostaa työnteki-

jän vahvuuksia, kun taas epäluottamus painottaa heikkouksia. Vahvuuksien paino-

tus auttaa ratkaisemaan ongelmia, kehittää resursseja, sitouttaa ja aktivoi. (Jalava, 

2001, 60 – 61.)  

 

Jos esimies ja johto viestivät sanallisesti tai muulla tavoin, että vaikeneminen epä-

kohdista ja kehittämistarpeista on toivottua käyttäytymistä, se ehkäisee erittäin te-

hokkaasti niin jatkuvan kehittämisen kuin erilliset uudistushankkeetkin. Monissa me-

nestyvissä yrityksissä ylin johto on kiinnittänytkin erityistä huomioita organisaation 

rakentamiseen uudistushenkiseksi. (Järvinen, 2001, 123 - 124). 

 

4.2  Vuorovaikutteisuus uudistumiskyvyn näkökulmasta 

 

Dynaaminen tietopääoma korostaa sitä uudistumiskyvylle olennaista seikkaa, että 

tietoa vaihdetaan, luodaan ja rikastetaan modernissa yrityksessä aina sosiaalisessa 
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ympäristössä. Organisaatio tietoa luovana järjestelmänä syntyy sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen tuloksena. Vuorovaikutus on välttämätöntä tietopääoman käytölle ja 

uudistumiskyvyn varmistamiselle. Arvoa syntyy vain silloin, kun ryhmässä informaa-

tioon liitetään uusia merkityksiä ja sillä aletaan kommunikoida. Arvonluontiprosessi 

palautuu aina siihen, että tiedolla tehdään jotain. Sitä käsitellään, sille annetaan uu-

sia merkityksiä, sitä sovelletaan, testataan, vastustetaan, hylätään ja tuotetaan yh-

dessä uusia vaihtoehtoja. (Ståhle et al., 2002, 89.) 

 

Kilpailuetua tuovien strategisten innovaatioiden syntyminen edellyttää organisaati-

olta hiljaisen tiedon levittämistä, uuden tiedon luontia ja tiedon jakamista tehokkaasti 

eteenpäin organisaation sisällä. (Nonaka, 1991). Tämä edellyttää organisaatiolta 

hyviä yhteistyösuhteita. Yhteistyösuhteet ovat uudistumiskyvyn kannalta keskeinen 

tekijä, sillä suurin osa tiedosta opitaan, luodaan ja käytetään ihmisten välisessä so-

siaalisessa vuorovaikutuksessa. Jos henkilö on itseensä ja osaamiseensa täysin 

tyytyväinen, ei hän silloin ole myöskään kykenevä oppimaan muilta, sillä hän ei näe 

vuorovaikutustilanteita kehittymismahdollisuuksina. Mikäli yksilöt pystyvät aktiivi-

seen ja kehittävään vuorovaikutukseen työyhteisössään, silloin tieto ja osaaminen 

leviävät varsin tehokkaasti. Ihmiset saavat nopeasti ajantasaisen tiedon, jos he vain 

osaavat kysyä oikealta henkilöltä asiaa. Parhaimmillaan uudistumiskyvyn takaa mo-

lemminpuolinen aktiivinen vuorovaikutus, jossa yhdistetään kahden tai useamman 

ihmisen tiedon sellaiseksi kokonaisuudeksi, jota yksikään työntekijä ei pysty yksin 

hallitsemaan. (Moilanen, 2001, 144 - 145.)  

 

Uusien ideoiden luominen ryhmässä ja ideoiden täytäntöönpano, ovat useiden ta-

hojen vuorovaikutusta edeltävä prosessi. (Kianto & Mattila, 2007.) Siirtyminen ”kil-

pailutilanteesta” kohti parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta vaatii jokaiselta tii-

min jäseneltä oikeaa asennoitumista ja yhteistyöhalukkuutta. Organisaatiot, jotka 

ovat aktiivisia vuorovaikutteisuuden suhteen, ovat selkeästi innovatiivisempia, kuin 

passiivisen vuorovaikutuksen organisaatiot. (Kianto, 2008b, s.5). 
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Informaation vapaa liikkuminen organisaation jäsenten välillä, rohkea kilpailuedun 

perusteiden sekä vallitsevien toimintatapojen ja rutiinien kyseenalaistaminen aktiivi-

sesti vuorovaikuttaen, tuovat yritykselle kilpailuetua. (Ruohotie, 1996, 34.) Vuoro-

vaikutuksessa yksilö voi saada uutta tietoa omaan ideointiprosessiinsa tai synty-

neen ajatuksen edelleen kehittelyyn. Aktiivinen yhteydenotto ongelmatilanteen rat-

kaisemiseksi toiseen ryhmän jäseneen vahvistaa vuorovaikutussuhdetta. Organi-

saation sosiaalinen pääoma luo myös osaltaan perustan sen joustavuudelle ja uu-

distumiskyvylle. Se kuitenkin edellyttää, että organisaatiolla on sosiaalisen pää-

oman lisäksi korkeatasoista tietopääomaa, jotka yhdessä tuottavat yritykselle dy-

naamista tietopääomaa, jonka varassa yritys kykenee sopeutumaan nopeasti mark-

kinoiden muutoksiin. (Ståhle et al., 2002, 100.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

”Suomalainen vähittäiskauppa on murroskohdassa globalisaation ja digiajan vaatei-

den puristaessa toimintamalleja uuteen muottiin. Suomalaisille tuttujen ketjujen li-

säksi kuluttajien sydämistä ja ostopäätöksistä kilpailevat vahvat uudet pelaajat, 

Amazonin ja Zalandon kaltaiset voimakkaasti uusiin palveluihin ja markkinointiin in-

vestoivat verkkojätit. Miten kisassa pärjää suomalainen osuuskauppa?” (Microsoft 

Circle nro 2/2014.) SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä toteaa Jollas Newsin (01/2014) 

haastattelussa: ”Palveluyrityksen toiminta on täsmälleen yhtä hyvää kuin on sen 

osaaminen”. Samaisessa artikkelissa hän kuvaa S-ryhmän haasteellista tilannetta 

ja muutoksen välttämättömyyttä todeten muutoksen läpiviennin edellyttävän vahvaa 

osaamisen kehittämistä.  

 

Tulevaisuuden ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman vahvaa innovaatiokulttuuria 

ja halua oppia nykyhetkestä. Yritys ei ole staattinen järjestelmä, jossa työntekijät 

vain mekaanisesti suorittavat tai toteuttavat etukäteen luotua menestyksellistä 

suunnitelmaa, vaan yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat jatkuvasti ihmisten aikaan-

saamat dynaamiset prosessit. Ihmiset ja heidän välisensä suhteet ovat perusedel-

lytys ja avaintekijä kaikelle menestykselliselle toiminnalle (Kianto & Mattila, 2007.) 

Osaamisen kehittäminen, jatkuva uuden oppiminen sekä uuden luominen vahvis-

tettuna hyvällä vuorovaikutteisuudella, luovat organisaatioon innovaatiokulttuurin, 

jonka turvin yritys menestyy.  Onko tämä oivallettu osuuskaupassa ja voisiko toimin-

toja kehittää? 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan osuuskaupan kohdeorganisaation oppimis-

myönteisyyttä ja vuorovaikutteisuutta uudistumiskyvyn näkökulmasta. Tutkittavan 

osuuskaupan strategiassa painopistealueiksi on nimetty mm. vuorovaikutteinen, 

valmentava sekä uudistava johtaminen ja henkilöstön osaaminen sekä muuttuvat 

osaamistarpeet. 
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5.1  Kohdeyritys ja kohdeorganisaatio 

 

Osuuskauppa kuuluu S-ryhmään, jonka muodostavat SOK-yhtymä sekä alueosuus-

kaupat tytäryhtiöineen. S-ryhmä tuottaa päivittäistavara- ja käyttötavarakaupan, lii-

kennemyymälä- ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan, auto- ja auto-

tarvikekaupan sekä rautakaupan palveluja. Lisäksi S-pankki tarjoaa asiakasomista-

jille pankkipalveluja. S-ryhmän omistavat yli 1,9 miljoonaa osuuskaupan jäsentä eli 

asiakasomistajaa. Tutkittava osuuskauppa on yli 57 500 asiakasomistajan omis-

tama yritys, joka toimii 14 kunnan alueella. Osuuskaupan toimialoja ovat päivittäis- 

ja erikoistavarakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, auto- ja autotarvi-

kekauppa, korjaamopalvelut, matkailu- ja ravitsemiskauppa, S-pankki sekä oma lei-

pomo. Osuuskauppa työllistää noin 1200 työntekijää. Osuuskaupan perustehtävä 

on vastata asiakasomistajien tarpeisiin tuottamalla kilpailukykyisiä palveluja ja etuja, 

sekä olla samalla mukana kehittämässä ja ylläpitämässä oman toimialueen hyvin-

vointia. 

 

Tutkittavan osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan toimialaan, marketkaup-

paan, kuuluvat Prismat, S-marketit, Salet, ABC-liikennemyymälät ja polttoneste-

kauppa, Sokokset sekä näiden tukitoiminnot. Marketkaupan johtajan alaisuudessa 

työskentelevät 5 johtajaa, 3 ryhmäpäällikköä, valikoimapäällikkö, omavalvontavas-

taava ja marketkaupan sihteeri, yhteensä 11 henkilöä. Marketkaupan johtaja ja 11 

henkilön tiimi muodostavat organisaation, joka johtaa osuuskaupan päivittäis- ja eri-

koistavarakaupaa. Tutkimuksessa ovat mukana kaikki 11 tiimin jäsentä, 60 % naisia 

ja 40 % miehiä. Marketkaupan johtaja rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska hä-

nen näkemyksensä olisi saattanut vaikuttaa liikaa muun organisaation näkökantoi-

hin. Kyselytutkimukseen vastasivat kaikki ryhmän jäsenet, 11 henkilöä. Ryhmäkes-

kusteluun osallistui 7 henkilöä, ryhmäkeskustelun kysymyksiin vastasi lisäksi puhe-

linhaastattelussa ja sähköpostitse 2 henkilöä. Keskusteluun osallistui siis yhteensä 

9 henkilöä. Tukipalvelut, joihin 2 ryhmän jäsentä kuuluu, vastasivat vain kyselytutki-

mukseen. 
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5.2  Tutkimusote ja lähestymistapa 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusote on kvalitatiivinen, jota täydennetään tutkittavaa 

asiaa selkiyttävällä kvalitatiivisella osiolla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan 

metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Tällaisia metodeja 

ovat mm. osallistuva havainnointi ja ryhmähaastattelut. Kohdejoukko valitaan tar-

koituksenmukaisesti. (Hirsijärvi et al., 1997, 155.) Henkilökohtaisista haastatteluista 

ryhmäkeskustelu eroaa aineistonkeruumenetelmänä ensisijaisesti siinä, että ryhmä-

keskustelu perustuu keskustelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Ryhmän jäsen-

ten välisessä vuorovaikutuksessa saadaan esille sellaisiakin näkemyksiä ja mielipi-

teitä, jotka eivät henkilökohtaisessa haastattelussa nousisi esiin – ehkä jo sen 

vuoksi, että tutkija ei osaa asiaa kysyä. (Morgan 1988, Kitzinger & Barbour 1999).  

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä on mm. hypoteesien esittäminen, käsit-

teiden määrittely, tutkittavien henkilöiden valinta perusjoukosta ja muuttujien muo-

dostaminen taulukkomuotoon. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisen osion tavoit-

teena oli avata tulevaan ryhmäkeskusteluun aihealue, jota tutkitaan. Perinteisen 

kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän metodit eivät siis kaikilta osin täyttyneet.  

 

Tutkimuksen teoriakatsauksen tarkoituksena on luoda käsitys oppimismyönteisyy-

destä, vuorovaikutteisuudesta sekä organisaation uudistumiskyvystä.  Empiriaosuu-

dessa tarkoitus on selvittää tutkittavan organisaation näkemyksiä oppimismyöntei-

syydestä ja vuorovaikutteisuudesta uudistumiskyvyn näkökulmasta.  
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5.3  Aineiston keräys 

 

Kaksi viikkoa ennen varsinaista ryhmähaastattelua, kohdeorganisaation jäsenille lä-

hetettiin ”Aitiopaikka” – kysely, jossa väittämiä oli yhteensä 27; 16 kysymystä orga-

nisaation oppimismyönteisyydestä ja 11 kysymystä vuorovaikutteisuudesta. Ai-

tiopaikka kysely on internetin kautta tapahtuva selainpohjainen kysely, jossa vas-

taavat voivat vastata anonyyminä. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan väittä-

mien nykytilaa organisaatiossa ja kehotettiin ottamaan kantaa numeroarvioinnilla, 

oman kokemuksen ja näkemyksen mukaisesti. Arviointiasteikko oli 1-5, jossa 1 = 

olen täysin eri mieltä ja 5 = olen täysin samaa mieltä. Väittämät laadin osittain käyt-

täen apuna Kiannon laatimaa ORCI–uudistumiskyvyn arviointilomakkeen lyhennet-

tyä versiota, josta kyselyyn poimittiin yhteensä 9 kysymystä alueelta oppimismyön-

teisyys ja vuorovaikutteisuus. Loput 18 kysymystä laadittiin perustaen väittämät eri 

tutkimuksiin ja teorioihin.  

 

Tutkimuksen kvalitatiivinen osio kerättiin ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastattelun 

aluksi marketlinjan johtaja kertoi organisaation toiminnan tavoitteet sekä strategian 

painopistealueet ja poistui kokoushuoneesta. Koska ryhmäkeskustelu käytiin läpi, 

käyttäen pohjana yritykselle aikaisemmin laadittua osaamisen kartoitus mallia, ker-

rottiin tutkittavalle organisaatiolle lisäksi yritykselle laaditun osaamisen johtamisen 

mallin tavoitteet.  

 

Tavoitteiksi todettiin: 

o yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen 

o työryhmän yhteinen kehittyminen 

o keskustelukulttuurin edistäminen 

o osaamisen ja henkilöstön arvostaminen, sen esille tuominen ja sitä kautta 

sitoutumisen parantaminen 

o parempi asiakastyytyväisyys ja tulos 

o parempi uudistumiskyky 
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Yleisten tavoitteiden toteamisen jälkeen kerrottiin, että tämän käytävän osaamis-

keskustelun tavoitteena on luoda työryhmässä jaettu ja yhteinen näkemys organi-

saation oppimismyönteisyydestä ja vuorovaikutteisuudesta uudistumiskyvyn 

näkökulmasta asiaa tarkastellen.   

 

- Mitkä ovat työryhmän tavoitteet? 

- Mitä osaamista tavoitteisiin pääseminen edellyttää koko työryhmältä? 

- Mikä on työryhmän osaamisen nykytila? 

- Mitä toimenpiteitä tulee tehdä osaamisen kehittämiseksi? 

 

Yritykselle laaditun osaamiskeskustelun mallin tavoitteena on tukea yhteisten ta-

voitteiden toimeenpanoa. Malli on laadittu nelikenttämallilla (SWOT), jossa pohdit-

tavat alueet ovat: Mitä organisaatiossa osataan? Mitä osaamista organisaatiosta 

puuttuu? Mistä organisaation on opittava pois? Mihin osaamiseen liittyy riskejä ja 

mitä pitäisi huomioida tulevaisuudessa? Kaikkia näitä kysymyksiä pyydettiin 

tulkitsemaan nyt vain organisaation oppimismyönteisyyden ja vuorovaikut-

teisuuden näkökulmista, uudistumiskyky huomioiden.  

 

Ryhmäkeskustelu aloitettiin toteuttaen ensimmäinen pienryhmäpohdinta. Kohdeor-

ganisaatio jaettiin kahteen osaan, ryhmä A = 4 henkilöä ja ryhmä B= 3 henkilöä. 

Pienryhmissä tehtävänä oli pohtia organisaation osaamisen nykytilaa neliken-

tän/osaamisen kartoituksen pohjan avulla. Ryhmät kirjasivat yhteenvedot fläppipa-

pereille. Pienryhmäpohdintavaiheessa 2 ryhmät sekoitettiin ja luotiin uudet ryhmät. 

Vaiheen kaksi pohdintana oli työryhmän vuorovaikutustaitojen ja oppimisen nykyti-

lan arviointi saman nelikentän avulla. Ryhmät kirjasivat vaiheen kaksi lopputulemat 

jälleen fläppipapereille. Molemmat pienryhmäpohdinnat nauhoitettiin ja tutkijana 

havainnoin ryhmien käyttäytymistä. Lisäksi molempiin ryhmiin nimettiin vastuuhen-

kilö, jonka tehtävän oli varmistaa, että ryhmä pysyy koko keskustelun ajan ai-

heessa ja joka vaiheessa 3 esitteli ryhmän lopputuleman koko kohdeorganisaa-

tiolle. 
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Esitysten jälkeen jokainen kävi laittamassa merkinnän sen esitetyn toteamuksen 

kohdalle, jonka itse koki tärkeimmäksi kehittämisen alueeksi ja joka vastasi kysy-

mykseen mitä osaamista meiltä puuttuu ja mistä meidän on opittava pois. Kehittä-

mistoimenpiteet valittiin eniten merkintöjä saaneista toteamuksista. 

 

Kahdelle ryhmän jäsenelle, jotka ilmoittivat esteestä saapua ryhmäkeskusteluun, 

suoritettiin puhelin- ja sähköpostihaastattelut, samoilla kysymyksillä kuin ryhmäkes-

kustelussa.  

 

 

 

 

 

Ryhmäkeskustelussa ilmapiiri oli avoin ja vuorovaikutteinen. Keskustelun aihealue 

herätti kiinnostusta jo kyselytutkimusvaiheessa. Ryhmän näkemys oli, että nyt kes-

kustellaan organisaatiolla tärkeistä asioista. Tästä johtuen myös sitoutuneisuus ja 

vuorovaikutuksen aktiivisuus korostuivat. Ryhmällä oli selkeä tahtotila kehittää 

omaa toimintaansa. Jokainen sai esittää omia näkemyksiä, kaikkia kuunneltiin ja 

Tutkimuksen analyysivaiheessa 

apuna olivat: 

- ryhmäkeskustelun tallenne 

- yhteenvedot fläppipapereilla 

- puhelinhaastattelun muistiin-

panot 

- sähköpostihaastattelu 

- kyselytutkimuksen tulokset 
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näkemyksiä ei tyrmätty. Ryhmätyövaiheessa jokainen sai sanoa oman mielipi-

teensä nelikenttään avoimesti. Ryhmätöiden purkuvaiheessa syntyi lukuisia keskus-

teluja, joita on lisätty tutkimukseen suorina lainauksina. Merkittävä huomio oli se, 

että jos puhe kääntyi vakavamman keskustelun puolelle, asia keskusteltiin loppuun, 

mutta usein se lopuksi kevennettiin huumorilla, joka oli selvästi organisaation oman 

kulttuurin tuotosta.  

 

5.4  Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksessa aineistoa käsiteltiin laadullisen tutkimuksen teoriasidonnaisen ana-

lyysin menetelmin. Analyysin tavoitteena oli kuvata tutkittavan organisaation osaa-

misen, vuorovaikutteisuuden ja oppimismyönteisyyden nykytila uudistumiskyvyn 

näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli löytää sellaisia tekijöitä, jotka edesauttaisivat 

organisaatiota uudistumaan jatkossa enemmän.  

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa paneuduttiin kyselytutkimuksen tuloksiin, hyö-

dyntäen tulkinnassa ”Aitiopaikka” – järjestelmän valmiita kaavioita ja laskelmia. Ky-

selytutkimuksen kysymykset löytyvät tutkimuksen lopusta, LIITE 1.  Analyysin toi-

sessa vaiheessa tehtiin yhteenvedot puhelin- ja sähköpostihaastatteluista. Kolman-

nessa vaiheessa paneuduttiin ryhmäkeskustelun lopputuloksiin. Apuna analyysissä 

olivat ryhmien laatimat nelikenttä – muistiinpanot (Nelikenttä malli löytyy tutkimuk-

sen lopusta, LIITE 2.) sekä esitykset ja muistiinpanot / havainnot keskustelun ajalta. 

Lisäksi ryhmäkeskustelut nauhoitettiin, joten analyysivaiheessa – litteroinnin jälkeen 

– purkutulokset jaoteltiin keskittyen tutkimuskysymysten kannalta oleellisiin asioihin. 

Ryhmäkeskustelusta poimittiin suoria sitaatteja sekä erityisen tärkeitä seikkoja, 

jotka toistuivat keskustelujen edetessä. 

 

Lopuksi tutkittiin koottua aineistoa, paneutuen samalla uudelleen teoreettiseen vii-

tekehykseen. Koska sisällön analyysillä pitää pyrkiä saamaan tutkittavasta aineis-
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tosta tiivistetty ja pelkistetty kuvaus (Tuomi & Sarajärvi, 2002)., yhdistettiin osaami-

sen nykytilan sekä vuorovaikutteisuuden ja oppimismyönteisyyden nykytilan näke-

mykset ja poimittiin sieltä eniten uudistumiskykyyn vaikuttavia kohtia.  Työn loppu-

tuloksena muodostettiin vielä kehitettävän osaamisen lauseet, huomioiden ryhmän 

jäsenten laittamat merkinnät asioiden tärkeysjärjestyksestä ja peilasin lauseita teo-

riaan. 

 

Tutkimusten tulosten tulkinnassa käydään aina ensin läpi Aitiopaikka–kyselyn tulok-

set. Tulos kerrotaan tutkimuksen aihealueen keskiarvolla. Keskiarvovälin ollessa 

4.99 – 4.00, on tulkinta kohdassa ”Mitä organisaatiossa osataan”. Keskiarvovälin 

ollessa 3.99 – 3.0 on tulkinta kohdassa ”Mitä organisaation on huomioitava tulevai-

suudessa.” Jos keskiarvo on alle 2.99, on tulkinta kohdassa ”Mitä organisaatiossa 

ei osata”. Tämän jälkeen kyselyn tuloksia täydennetään ryhmähaastattelun tutki-

mustuloksilla. Päivittäis- ja erikoistavarakaupan johdosta käytetään tulkinnassa ni-

mitystä pet-johto.    

 

5.5  Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys kertoo, kuinka hyvin tutkimuksen menetelmät 

mittaavat sitä, mitä niiden on tarkoitus mitata. Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotetta-

vuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin mittaustulokset ovat toistettavissa. (Hirsijärvi et al., 

1997). Tässä tutkimuksessa pätevyys varmistettiin käyttämällä sekä kvantitatiivista 

että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisella tutkimuksella, joka toteu-

tettiin ns. Aitiopaikka kyselynä, varmistettiin, että vastaajat ymmärsivät oikein kyse-

lytutkimuksen jälkeen tehdyn kvalitatiivisen tutkimuksen osion eli vastaajat saivat 

kyselyn kautta hyvän pohjatiedon, aiheeseen liittyvien kysymysten kautta, kvalitatii-

visen tutkimuksen ryhmätöihin. Kvalitatiivinen tutkimusmateriaali voidaan kerätä 

myös ryhmähaastattelun kautta, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin. 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuus perustuu myös siihen, kuinka hyvin tutkija on-

nistuu kuvaamaan tutkimuksen käytännön toteuttamisen eli tilanteen, jossa tutki-

muksen aineisto on kerätty. (Hirsijärvi et al., 1997). Tämän tutkimuksen ryhmäkes-

kustelut toteutettiin organisaation pääkonttorilla ja aikaa keskusteluun varatiin kolme 

tuntia. Jokainen organisaation jäsen oli siis pois omasta vastuuyksiköstään ja kai-

killa oli kalenterivaraus vain tuota keskustelua varten. Ryhmillä oli käytössään oma 

rauhallinen tila, jossa ryhmätyövaiheet toteutettiin. Ryhmän ilmapiiri oli luottamuk-

sellinen, avoin ja muutoshaluinen. Jokainen ryhmän jäsen osallistui keskusteluun 

aktiivisesti. Aikaisemmin lähetetty aitiopaikka kysely, jonka vastaamisaika oli 2 viik-

koa, avasi hyvin käsityksen ryhmäkeskustelun aihealueesta. Tutkimukseen kvanti-

tatiiviseen osioon osallistui koko päivittäis- ja erikoistavarakaupan johtotiimi ja kva-

litatiiviseen osioon koko päivittäis- ja erikoistavarakupan keskijohto, joten tutkimuk-

sen validiteetti ja reliabiliteetti on siltäkin osin erittäin korkea. 
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6 ERÄÄN OSUUSKAUPAN PÄIVITTÄIS- JA ERIKOISTAVARAKAUPAN KESKI-

JOHDON OPPIMISMYÖTEISYYS JA VUOROVAIKUTTEISUUS UUDISTUMIS-

KYVYN NÄKÖKULMASTA 

 

Case osuuskaupan pet-johtoon kuuluvat marketkaupan johtaja ja hänen tiiminsä, 

11 ryhmän jäsentä. Osa tiimin jäsenistä työskentelee Prismojen ja Sokosten johta-

jina, osa päivittäistavarakaupan ja liikennemyymälöiden ryhmäpäällikköinä ja osa 

linjan tukitoiminnoissa. Vastuuyksiköitä on koko osuuskaupan toimialueella. Ryh-

mäpäälliköiden toimenkuva edellyttää kiertämistä kentällä, samoin osittain valikoi-

mapäällikönkin. Tukitoiminnot toimivat kuitenkin pääsääntöisesti pääkonttorilla. 

Prismojen ja Sokosten johtajat työskentelevät omissa vastuuyksiköissään. Kukin 

heistä tekee yhteistyötä myös oman linjansa ketjuohjauksen kanssa, joka toimii Hel-

singissä. Osuuskaupan organisaation jäsenet työskentelevät siis paljon eri paikka-

kunnilla tai alueilla. 

 

Tutkittavan osuuskaupan pet -johdon vuorovaikutus on suoraa sekä teknologiavä-

litteistä. Organisaation yhteisiä palavereita järjestetään noin 6 kertaa vuodessa. Pa-

laverit kestävät keskimäärin 6-7 tuntia. Muu yhteydenpito tapahtuu puhelimitse ja 

sähköpostitse. Lisäksi yrityksellä on oma intranet, josta voi käydä lukemassa osuus-

kaupan tiedotteita, ohjeistuksia ja hakea tarvittavia lomakkeita. Organisaatiolla on 

mahdollisuus myös videoneuvotteluihin, mutta niistä on hyötyä lähinnä neuvotte-

luissa ketjuohjauksen kanssa. Osuuskaupalla ei ole omaa sosiaalisen median ka-

navaa. Henkilöstö, joka on mukana Facebookissa, voi kuitenkin liittyä osuuskaupan 

henkilöstöryhmään. Kyseisessä ryhmässä ei ole vastuullista ylläpitäjää, vaan sinne 

voi henkilöstö vapaasti laittaa omia kommenttejaan. Henkilöstölle on kuitenkin laa-

dittu sosiaalisen median pelisäännöt, joita tulee noudattaa. 

 

Tutkittavan organisaation jäsenille järjestetään säännöllisesti koulutuksia. Osa kou-

lutuksista on suunnattu koko osuuskaupan johdolle tai keskijohdolle, kakkosvastaa-

ville tai jopa koko henkilöstölle. Osa koulutuksista on suunnattu myös yksilötasolle, 
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riippuen henkilön omasta koulutus- ja kokemustaustasta sekä halukkuudesta osal-

listua koulutukseen. Koulutusten tarjonta on laaja ja kokonaisuudessaan yritys tar-

joaa erittäin hyvät mahdollisuudet kehittää itseään.   

 

”Markkinoiden jatkuva muutos, kilpailukyky, kulurakenne ja tuloksellisuus edellyttä-

vät nykypäivän yrityksiltä jatkuvaa uudistumista.” Tämä on tunnistettu myös tutkitta-

vassa organisaatiossa ja yrityksessä on vahva halu parantaa uudistumiskykyään. 

 

”Sellainen tilanne mikä nyt on maailmantaloudessa, joka koskettaa varmasti meitä-

kin osuuskaupassa, että mennään maltillisesti, on turha kuvitella, että meidän ny-

kyiset metodit enää toimii.” 

 

6.1  Mitä organisaatiossa osataan? 

 

Tutkittavan osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan johdon (pet-johdon) jä-

senillä on halu oppia uutta ja yksilöiden valmius muutoksiin on korkealla. Kyselytut-

kimuksessa tämä saavutti kaikkein korkeimman arvosanan, 4.64. Myös yksilöiden 

oma aktiivisuus tulevien osaamismuutosten seurannassa ja itsensä kehittämisessä 

niiden suuntaan sai kiitettävän arvion, 4.45. Yksilöt kokivat myös tunnistavansa toi-

mintaympäristön muutokset ja uudet haasteet, sekä niiden vaatimat osaamistar-

peet, erinomaisesti, keskiarvon ollessa 4.36. Korkean keskiarvon saavuttivat myös 

työryhmän positiivinen ilmapiiri, 4.18 sekä toinen toiseltaan hyödyllisten taitojen op-

piminen, 4.09. Nämä tulokset antavat viitteitä oppivan organisaation suuntaan. Vuo-

rovaikutteisuutta mitattaessa keskiarvon 4.00 saavutti muun henkilökunnan kannus-

taminen tiedon jakamiseen. 

 

Ryhmähaastattelussa todettiin, että kyse on organisaatiosta, jossa on vahva päivit-

täistavarakaupan ja ABC -toimialan osaaminen. Myös erikoistavarakaupan osaa-

mista tunnistettiin, mutta se ei riittänyt mitä osataan – listalle. Järjestelmäosaaminen 
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koettiin pääosin vahvaksi, mutta sitä myös kyseenalaistettiin: ” Vai oletetaanko me 

vain, että se on meillä riittävän hyvällä tasolla? Onko meillä tietoa, mitä kaikkea jär-

jestelmäpuolella olisi otettavissa?” Todettiin, että perusasiat ainakin osataan hyvin, 

mutta ajatuksia herätti, riittääkö perusasioiden hallinta uudistumisessa. Koska orga-

nisaation uudistumiskyky ja markkinoilla menestyminen perustuu dynaamisiin ky-

vykkyyksiin eli kykyyn muuntaa jo olemassa olevia rakenteita, voisi olettaa, että 

myös perusasioista pitäisi osata muuntaa. Yrityksen kestävä kilpailuetu syntyy kui-

tenkin staattisen pääoman ja dynaamisten kyvykkyyksien generoinnista, mikä puol-

taisi sitä, että on tärkeää ylläpitää vahvaa perusasioiden hallintaa ja kehittää uusia 

kyvykkyyksiä.  

   

Ryhmän koettiin omaavan pääosin hyvät vuorovaikutustaidot. ”Me osataan puhua 

ja antaa puheenvuoro toisellekin. Tässä ryhmässä ei myöskään tyrmätä ketään. 

Meillä on hyvä me-henki.” ”Ei siis puhuta päällekkäin ja annetaan toisen puhua lop-

puun. Ei keskeytetä ja tyrmätä tai sanota, että ei kuunnella tätä ja siirrytään vain 

toiseen asiaan.” Ryhmän hyvä ja vuorovaikutteinen ilmapiiri nostettiin esille moneen 

kertaan. ”Meillä osataan viljellä huumoria ja keventää tunnelmaa, ja nauraa. Vaikka 

tulisi tappiotakin, niin aina joku osaa keventää tunnelmaa..”  Vuorovaikutuksessa 

osapuolilla on siis mahdollisuus vaikuttaa toinen toistensa näkemyksiin, minkä tulisi 

myös edistää yhteistyöprosessia. Vuorovaikutuksen tavoitteellisuus ei kuitenkaan 

noussut esille, joten on mahdollista, että kyse on enemmän keskustelusta, joka ei 

sellaisenaan edistä yhteistyötä.  

 

Jokaiselle ryhmän jäsenelle tuntui löytyvän tiimistä läheisempi työpari, jonka kanssa 

on enemmän tekemisissä, kuin toisten.  ”Pet-johdossa jokaisella on varmasti oma 

sparripari, jonka kanssa vuorovaikutus on hyvää, mutta koko ryhmän osaamista ja 

kokemusta ei osata hyödyntää.” Esim. S-markettien ryhmäpäällikkö sparraa opi-

tuista koulutuksista asiaa Salen ryhmäpäällikön kanssa, mutta sparraus samasta 

koulutuksesta esim. Prisman johtajien kanssa on saattanut jäädä tekemättä. Spar-

riparille soittaminen koettiin säännölliseksi. Koettiin, että tiimistä löytyy uskallusta 

soittaa kollegalle ja kysyä apua tarvittaessa. ”Nöyräksihän se tekee, kun ei osaa. 
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Silloin on pakkokin kysyä apua kaverilta.” Samanhenkisyys on luonut organisaa-

tioon työpareja, joiden yhteistyö toimii hyvin ja joiden käyttäytyminen saattaa yhden-

mukaistua asteittain. Se puolestaan vaikuttaa organisaatiokulttuuriin, luoden toimin-

nalle omat norminsa. Sparripari nähdään riittävän luotettavana. Häneltä uskalletaan 

kysyä neuvoa ja hänen kanssaan voi jakaa oppia. Tämä psykososiaalinen filtteri, 

jota Viitala (2005) on tulkinnut, rajoittaa kuitenkin tiedon liikkumista koko organisaa-

tiossa, mikä puolestaan heikentää organisaation uudistumiskykyä.  

 

Pet – johto koki myös, että organisaatiolla on hyvät tuloksentekotaidot, hyvät tun-

nuslukujen tulkinnan taidot sekä hyvät asiakaspalvelutaidot. Mutta osataanko oppia 

ottaa myös asiakkailta organisaatioon päin? Näkemys oli, että asiakkailta oppiminen 

kuului kaikkien jokapäiväiseen työhön. Todettiin, että jokaisesta asiakaspalaut-

teesta otetaan oppia ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti eteenpäin. Erillisiä asia-

kaspaneeleita ei koettu tarpeellisiksi. Ristiriitaisuutta tähän kuitenkin toi näkemys 

siitä, että yrityksissä toteutettavia asiakastyytyväisyystutkimuksia ei riittävästi hyö-

dynnetä uudistumisessa. ”Me ei muuteta aidosti tekemisiämme asiakastyytyväi-

syystutkimusten pohjalta.” Asiakaspalautteiden tulkinnalla voi parantaa asiakastyy-

tyväisyyttä. Organisaatiossa tulkitaan kyllä asiakaspalautteita, mutta toiminnan ke-

hittämiseksi, niiden käsittely, syy- ja seuraussuhteiden analysointi, tulisi olla entistä 

systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa. Asiakkaiden palautteista oppimisen ja tar-

peiden tunnistamisen lisäksi olisi kyettävä herättämään uusia asiakas tarpeita, uutta 

kysyntää.  Lisäksi organisaation tulisi varmistaa, että sillä on riittävästi osaamista ja 

muutosvalmiutta, vastatakseen asiakkaiden muuttuneisiin odotuksiin. Ei riitä, että 

tarpeet tunnistetaan, on osattava myös muuttaa toimintaa kilpailukykyisempään 

suuntaan. 

 

Ryhmäkeskustelussa todettiin, että organisaatiossa osataan myös myötäillä ja seli-

tellä, sekä etsiä syyllisiä. Tämän tulkinnan kuitenkin toivottiin kuuluvan pois opitta-

valle alueelle. ”Me osataan myötäillä, selitellä ja etsiä syyllisiä hirveen hyvin. Se on 

ihan kamala asia ainakin oppimisen näkökulmasta. Siitähän seuraa, että kukaan ei 

oikein enää uskalla avata suutaan.. Ei saisi vain kaunistella asioita ja olla hiljaa. 
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Mikäli organisaatio haluaa olla oppiva organisaatio, tulisi asioita kyseenalaistaa ja 

virheet hyväksyä osana oppimisprosessia. Virheiden selittely ei siis ainakaan pa-

ranna organisaation uudistumiskykyä. Virheet tulisi myöntää ja pohtia ryhmässä, 

mitä pitäisi jatkossa tehdä toisin.  Dynaamisten kyvykkyyksien teorian mukaan uu-

distuminen ja uuden oppiminen mahdollistuu kokeilemisen kautta. Kaikki kokeilut 

eivät aina onnistu, joten virheet kuuluvat uutta kehittävään toimintaan. 

 

Kyselytutkimuksen ja ryhmähaastattelun tulokset olivat osittain samansuuntaisia. 

Toinen toisiltaan oppimisen korkea keskiarvo on saattanut tulla kuitenkin ”sparripari” 

yhteistyöstä, koska koko ryhmän yhteistyössä havaittiin ja tullaan havaitsemaan 

enemmän kehitettävää. Ei voida siis puhua selkeästi oppivasta organisaatiosta. Asi-

akkailta oppimisessa ja toiminnan kehittämisessä sen myötä, on kuitenkin iso risti-

riita. Ryhmähaastattelussa koettiin sen toimivan hyvin jokapäiväisen työskentelyn 

ohessa. Kyselytutkimuksessa väittämä ”Teemme paljon yhteistyötä asiakkaiden 

kanssa kehittääksemme uusia ratkaisuja”, sai keskiarvoksi vain 2.82. Organisaatio 

on tässä saattanut käsittää yhteistyön asiakaspaneeleina, joita ei tällä hetkellä jär-

jestetä. Yhteistyötä on kuitenkin myös esim. työskentelyn ohessa käytävät palaute-

keskustelut asiakkaiden kanssa ja tämän todettiin toimivan hyvin pohjana uuden 

kehittämiselle. Asiakaspalautteesta syntyvä kehittäminen jää kuitenkin yksikköta-

solle. Asia korjataan yksikössä parempaan malliin, mutta tietoa siitä ei välttämättä 

jaeta muille yksiköille. Organisaation ilmapiiri koettiin ryhmähaastatteluissa sekä ky-

selytutkimuksessa erittäin hyväksi. Kyselytutkimuksessa on kuitenkin lukuisia koh-

tia, jotka osaltaan vaikuttavat ilmapiiriin, joiden keskiarvo oli heikohko.  

 

6.2  Mitä osaamista organisaatiosta puuttuu? 

 

Kyselytutkimuksen mukaan tutkittava organisaatio ei säännöllisesti kokeile uusia 

toimintamalleja (ka 2.91) eikä kokeiluun kannusteta riittävästi kyseenalaistamalla 

vakiintuneita käytäntöjä (ka 2.45). Organisaatiossa ei myöskään hyödynnetä aktiivi-

sesti koko henkilöstön palautteita ja parannusehdotuksia (ka 2.82.) toiminnan kehit-

tämisessä. Organisaatiossa ei käytetä virheitä ja epäonnistumisia uuden oppimisen 
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lähteinä (ka 2.91), eikä uuden oppimiseen ja tiedon jakamiseen tunnu löytyvän riit-

tävästi myöskään aikaa (ka 2.82). Organisaatiossa ei arvosteta riittävästi erilaisuutta 

ja erilaisia näkemyksiä (ka 2.82.) ja tapaamisia, joissa keskustellaan työn liittyvistä 

kokemuksista vapaasti, järjestetään liian harvoin (ka 2.18). Yhteistyötä eri verkos-

tojen ja asiakkaiden kanssa, tavoitteena uusien ratkaisujen luominen, tehdään liian 

vähän (ka 2.82). 

 

Osuuskaupan pet-johdon näkemyksen mukaan organisaatiossa on kyllä vahvaa eri-

koistavarakaupan/käyttötavarakaupan osaamista, mutta sitä tulisi vahvistaa. Erityi-

sesti jatkuva toiminnan kehittäminen vaatisi sille alueelle lisää osaamista. Käyttöta-

vara-/erikoistavarakaupan kehittämiseen pitäisi antaa enemmän myös ajallisia re-

sursseja. ”Käyttötavarakaupassa kaupan yhteistyötä ei tehdä riittävästi, tietoa ei 

jaeta riittävästi, painitaan liikaa omassa ympäristössä.” ”Käyttötavarakauppaa 

emme yhteisissä palavereissa nosta riittävästi esille. Siellä on kuitenkin suurimmat 

ongelmat ja suuret mahdollisuudet. Koko valtakunnan tilanne siinä on heikko.” Jat-

kuva toiminnan kehittäminen edellyttää, että organisaatio osaa kohdentaa resurs-

sinsa oikein. Ryhmässä todettiin, että organisaatiolla on myös käyttötavarakau-

passa sisäistä tietämystä, mutta sen kohdentaminen oikein, vaatisi laajempaa yh-

teistyötä. Esim. yksikehäisen oppimisen mallilla saataisiin myös käyttötavarakaupan 

parhaat käytännöt välitettyä koko organisaatiossa eteenpäin. Koska ryhmässä tul-

kittiin, että käyttötavarakaupassa on suurimmat ongelmat, voisi siellä toimia myös 

prosessikehittämisen malli. Organisaatio voisi kyseenalaistaa kokonaan perinteiset 

toimintamallit, asettaa tavoitteet, ylittää raja-aitoja ja lähteä prosessiomaisesti uu-

distamaan toimintaa etsien kehittämiskohteita koko prosessista. 

 

Erikoistavarakaupan osaamisen lisäksi vahvistusta kaivattiin myös markkinointi-

osaamiseen, sosiaalisen median sekä muun järjestelmäosaamisen alueelle. Kes-

kusteluissa todettiin, että näilläkin alueilla yhteistyön kautta saavutettaisiin parempia 

lopputuloksia. Esim. markkinointisuunnitelman puuttuminen nousi esille useampaan 

kertaan. ”Ei riitä, että laadimme Excelit varauksista, meidän pitäisi ideoida enemmän 

uusia juttuja yhdessä.” ”Sähköisissä järjestelmissä ja monikanavaisuudessa 
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olemme alkutekijöissä.” Yleensäkin teknologiaosaaminen herätti keskustelua. Kehi-

tyksessä pitäisi pysyä mukana ja jos siihen ei itse pystytä, pitäisi hyödyntää ketjun 

osaamista tällä alueella enemmän. On selvää, että esim. sosiaalinen media ei vält-

tämättä ole tutkittavan organisaation oma kiinnostuksen kohde, mutta se ei riitä pe-

rusteeksi sille, että jää pois kehityksen kelkasta. ”Kaikkien ei tarvitse sosiaalisen 

median kokonaisuutta hallita, riittää kun joku meistä osaa.” Ryhmässä koettiin, että 

ainakin organisaation sosiaalisen median osaaminen on tietynlaista epämukavuus-

alueelle astumista. Ollakseen uudistumiskykyinen, on sille alueelle kuitenkin astut-

tava. Penrosen resurssipohjaisen teorian mukaan yleensäkin organisaation tekno-

loginen tietotaito on yksi tärkeä osatekijä, joka vaikuttaa yrityksen menestykseen. 

Tutkittavassa organisaatiossa on myös mahdollisesti käyttämättömänä dynaamisia 

kyvykkyyksiä, joihin panostamalla tämä epämukavuusalue voisi poistua. Kaikkien ei 

tarvitse hallita kaikkea. Riittää kun joku osaa ja tieto siitä osaamisesta kulkee eteen-

päin organisaatiossa. 

 

Keskustelua herättivät myös koulutukset, joihin joku tiimistä osallistuu. Kuinka se 

tieto kulkee eteenpäin organisaatiossa? 

 

- Meiltä puuttuu ne kaverilta oppimisen taidot. 

- Kyllä ainakin minä olen saanut oppia kaverilta sen jälkeen, kun kaveri on tul-

lut koulutuksesta. Kaveri sparrasi minua todella hyvin. 

- Heitän vain ajatuksen, että tässä on välissä ollut se ikuinen kuilu Prismojen, 

S-markettien ja Sale -kauppojen välillä. Se opittu tieto ei kulje Prismoille asti. 

Kuitenkin aika paljon samoja asioita pyöritellään 

- Meillä ei ole vastuutettu kuka jakaa tiedon ja miten. Se taitaa olla vähän myös 

kulttuuriasia eli pysytään vähän niin kuin liikaa omassa lestissään. 

- Niistäkin asioista, jotka ei ihan suoraan koske omaa yksikköä, pitäisi vuoro-

vaikuttaa enemmän, koska henkilökunta ja asiakkaat puhuu ja kyselee aina 

ajankohtaisista asioista. Ei ole sitten kiva, jos ei itse tiedä. 
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Saavuttaakseen kilpailuedun, yrityksen tulisi oppia uutta entistä nopeammin ja hyö-

dyntää oppimaansa kilpailijoita paremmin, sekä kannustaa työntekijöitään jatkuvaan 

oppimiseen ja tiedon jakamiseen. Sen lisäksi organisaation tulisi olla itseohjautuva 

ja kantaa vastuuta aktiivisesta tiedon jakamisesta. Ollakseen oppiva organisaatio, 

tulisi sen tietoa jakaessaankin rikkoa raja-aitoja, eikä niinkään ”pysyä lestissään.” 

Myös johtajuuden tulisi olla raja-aidattomuuteen kannustavaa, koska muutokset ja 

jaettava tieto koskettavat usein koko organisaatiota. Luomalla järjestelmät ja infra-

struktuuri, jotka tukevat oppimista ja tiedon jakamista, mahdollistetaan myös orga-

nisaation kehittyminen entistä uudistumiskykyisemmäksi. 

  

”Toistemme sparraaminen puuttuu tai sitä ainakin voisi tapahtua enemmän. Rajojen 

yli ei mennä lainkaan.”  Sparrauspareja organisaatiosta löytyy, mutta sparraamista 

pitäisi laajentaa koko tiimiin. Koko organisaation osaamista ja kokemusta ei osata 

hyödyntää riittävästi. Ryhmässä pohdittiin, puuttuuko uskallusta tunnustaa omaa 

heikkouttaan tai osaamisen puutetta ja jättää siksi ottamatta yhteyttä esim. yli toimi-

alarajojen. Todettiin, että kritiikkiä ja palautetta yleensä pitäisi kuitenkin pystyä an-

tamaan ja vastaanottamaan, pet- johdon ”sparrauskulttuuri” pitäisi saada toimi-

maan. ”Se ei saa mennä keljuilun puolelle. Aito kehittäminen, laajasti asioiden kat-

sominen olisi tärkeää. Pitäisi uskaltaa sanoa omia mielipiteitään enemmän.” Tärke-

äksi koettiin se, että toinen toiseltaan oppiminen kehittäisivät koko organisaatiota 

enemmän.  

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen koettiin myös haastavaksi. Palautetta ei 

tule kollegalle helposti annettua, vaikka pitäisi. Jos joku näkee esim. jonkun epä-

kohdan toisen vastuulla olevassa yksikössä, siitä ei tule soitettua kollegalle, koska 

on tunne, että ei halua puuttua toisen tekemisiin. Se ymmärrettiin kyllä, että toimi-

malla näin, ei kehittämistä tapahdu. Sekin tunnistettiin, että katsomalla toisen vas-

tuulla olevaa yksikköä ns. asiakkaan silmin, voi siellä huomata sellaisia asioita, mitä 

päivittäin kyseisessä yksikössä työskentelevä ei havaitse. Yhteinen kommentti oli, 

että jos palautteen saa rakentavasti, sen vastaanottaminen on helpompaa. Vaikka 
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organisaation ilmapiiri koettiinkin sellaiseksi, että ryhmässä uskalletaan vuorovai-

kuttaa, esille tuli myös näkemys, että luottamus organisaatiossa voisi olla parempi-

kin. ”Osataanko me olla oikeasti rehellisiä ja avoimia?” 

 

 

- Kuinka moni meistä soittaa kaverille antaakseen palautetta ja miten me osa-

taan sitä ottaa vastaan? 

- Kyllä minä oletan, että osaisin ottaa vastaan palautetta, mutta kun ei kukaan 

ole soittanut. 

- Minä sain tänään palautetta, jossa näkemys oli perusteltu, miksi joku kannat-

taisi tehdä toisin. Se oli hyvä juttu. Miksi ei sellaista palautetta otettaisi vas-

taan? Otin kyllä ainakin itse ihan positiivisella mielellä tämän aamun palaut-

teen vastaan, jos se vielä poikii vaikka myyntieurojakin. 

 

Organisaation palautekulttuuria tulisi kehittää avoimempaan suuntaan siten, että vir-

heistä otettaisiin oppia ja toimintaa kehitettäisiin yhdessä. Jokaisen tulisi henkilö-

kohtaisesti oivaltaa, kuinka tärkeää palautteen antaminen ja vastaanottaminen on 

koko organisaation toiminnan kehittämiseksi. Myös organisaation ilmapiiriä tulisi ke-

hittää entistä luottamuksellisempaan, arvostavampaan ja turvallisempaan suun-

taan. Tällöin ryhmän jäsenten olisi helpompi pyytää apua, kun oma osaaminen vaatii 

kehittymistä.  

  

Keskustelua käytiin myös siitä, miten henkilökunta tulisi ottaa mukaan sparraukseen 

ja uuden luomiseen: 

 

- Minä uskon, että se paras viisaus ei ole minun päässä, vaan niitten ammat-

tilaisten päässä, jotka tuolla tekee päivittäin niitä hommia ja heidän ääntä pi-

täisi saada enemmän kuulumaan.. 

- Niin, henkilökunnalle ei ole tullut pidettyä varsinaisia ideointipalavereita, 

vaikka pitäisi kyllä. Ei ole ollut oikein aikaa.. 
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Koska yrityksen uudistuminen lähtee luovista yksilöistä, tulisi organisaatiossa esi-

miesten enemmän kannustaa henkilökuntaa luovuuteen ja luovalle toiminnalle tulisi 

antaa enemmän resursseja. Luovuus voisi olla organisaation strateginen haaste, 

tavoitteena uudistumiskyvyn parantaminen. 

 

”Kun eletään muutoksen kautta, pitää uskaltaa raapia sellaisia asioita auki, joita ei 

ole aikaisemmin uskallettu aukoa.  Muutosjohtamisessa voidaan epäonnistua eikä 

voida edes olettaa, että siinä oltaisiin täydellisiä.” Ryhmässä kyseenalaistettiin, onko 

organisaatiossa riittävästi muutosjohtamisen taitoa. ”Tällaisessa taloustilanteessa 

haasteita on varmasti vastassa aina vain enemmän.  Hankalina aikoina meiltä pitäisi 

löytyä sellainen päätöksenteko, että asioita tapahtuu. Pieni johtajanpelkokaan ei ole 

haastavissa tilanteissa huono asia.” ”Jos ylipäätään teemana on muutos, niin pala-

vereita, jossa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä toimintaa, pitäisi olla enemmän.” 

Yhteisten palavereiden määrää kommentoitiin resurssipulalla. ”Meillä ei ole riittä-

västi aikaa suunnitella yhdessä. Kaikilla on kiire ja peruspalavereihinkaan ei aina 

kaikki ehdi mukaan.”  

 

Dynaamisessa toimintaympäristössä johtajan tulee olla muutoksen mahdollistaja eli 

hänen on tuettava organisaation kehitystä ja saatava aikaan uusia tulkintoja sekä 

kyvykkyyksiä. Johtajan tehtävänä muutoksessa on saada koko organisaation osaa-

mispotentiaali ja tieto mahdollisimman laajasti käyttöön. Johtajan on osattava val-

tuuttaa ja osallistuttaa, kannustaa henkilöstöä tiedon jakamiseen, oltava itse aktiivi-

nen vuorovaikuttaja ja järjestettävä foorumeita, joissa toimintaa kehitetään yhdessä, 

yhteistä tavoitetta kohti.  

 

Keskusteluissa esille nousi myös organisaation palaverikäytäntö. Toisaalta toivottiin 

vapaan keskustelun palavereita, mutta toisaalta esille nousi myös toive suunnitel-

mallisesti etenevistä palavereista. ”Palaverin agendahan voisi olla sellainenkin, että 

nyt ei ole mitään agendaa ja että sana on vapaa ja että kuitenkin tiedetään suurin 

piirtein mitä pitää suunnitella.” Näkemys oli, että jos yhteinen palaveri olisi etukäteen 

tarkasti suunniteltu niin, että jokainen ryhmän jäsen voisi palaveriin omalta osaltaan 
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valmistautua etukäteen lähetetyn asialistan mukaisesti, voisi palavereiden tehok-

kuus olla nykyistä parempi. Jos organisaation jäsenille tulisi asialista ennen ko-

kousta, ehtisi jokainen koota oman tarpeellisen tiedon kokoukseen mukaan ja tällöin 

tietoon perustuvaa asiaa tulisi enemmän. ”Meillä tehdään muistiot palavereista ja 

ne lähetetään meille kaikille. Niissä on kyllä paljon asiaa, mutta joskus on tunne, 

että asiat jäävät vähän leijumaan.” Keskusteluissa todettiin, että aina seuraavassa 

kokouksessa olisi hyvä käydä läpi edellisen kokouksen muistio. Silloin samalla tulisi 

esille, mitä viimeksi päätettiin. ”Meidän pitäisi myös vastuuttaa asioiden hoidosta 

aina joku henkilö. Silloin hommat tulisi hoidettua paremmin loppuun asti.” Todettiin, 

että jos palavereissa edettäisiin mallilla ”keskustelu – päätös – vastuut - aikataulu”, 

niin asiat lähdettäisiin tehokkaammin viemään eteenpäin. 

  

Lisää toivottiin myös vapaan vuorovaikuttamisen palavereita. ”Sellaisia palavereita 

tarvitaan lisää, joissa yhdessä luotaisiin ja ideoitaisiin uutta, bencmarkattaisiin tois-

temme toimintaa ja kerrottaisiin kokemuksia. Olisi kiva saada vinkkejä, mitä itsekin 

voisi hyödyntää omassa toiminnassa.” Ryhmässä toivottiin ns. yhteistyöfoorumeita, 

joihin luotaisiin käytäntö, miten hyvät ideat saataisiin kiertämään. ”Viisaus on päivit-

täistä työtä tekevien ihmisten päässä”. Todettiin, että foorumeihin pitäisi saada mu-

kaan henkilökuntaa kaikilta organisaatiotasoilta. ”Viime kesänä molempien Prismo-

jen päivittäistavaraosastojen päälliköt suunnittelivat mansikanmyyntiä ja siihen uutta 

toimintamallia. Kumpikaan ei kuitenkaan tiennyt toisen suunnitelmista. Tultiin kui-

tenkin samaan lopputulokseen ihan toisen ajatuksista tietämättä. Suunnitelmat oli-

simme voineet tehdä kyllä alusta asti yhdessäkin.” Ryhmissä pohdittiinkin, olisiko 

hyvä, jos organisaatiolla olisi ns. ”nice to know” – menetelmä luotuna eli jokin ka-

nava, josta voisi käydä vaikka lukemassa toisen ideoita tai uutta tietoa asioista. 

 

Teorioiden mukaan palaverit ovat organisaation perinteisiä vuorovaikutustilanteita, 

mutta samalla myös ongelmallisin jokapäiväisen työelämän viestintämuoto. Mikäli 

halutaan tehdä hyvää yhteistyötä, eivät pelkät palaverit riitä vuorovaikutuksen kei-

nona. Tuloksellinen toiminta ei mahdollista palavereiden järjestämistä niin usein, 
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että vuorovaikutus toimisi jokapäiväisen viestinnän muotona. Organisaatiossa risti-

riitaisuutta herätti se, että palavereiden toivottiin olevan esityslistan mukaan tehok-

kaasti eteneviä, huolellisesti valmiiksi suunniteltuja ja niissä tulisi edetä agendan 

mukaan siten, että lopputulemana olisi päätös, vastuut ja aikataulu miten edetään. 

Tällä mallilla asiat tulevat varmasti käsiteltyä tehokkaasti, ilman että keneltäkään 

kuluu liikaa omia resursseja palaveriin ja perustehtävät tulee varmasti myös hoidet-

tua. Ollakseen uudistumiskykyinen, tulisi kuitenkin järjestää enemmän myös luovia 

palavereita, kuten ryhmä myös toivoi. Puron (2004) mukaan tärkeää olisi muistaa, 

että ryhmän yhteisissä kokoontumisissa ensisijaisena päämääränä tulisi olla jonkin 

tehtävän toteuttaminen eli vuorovaikutukselle tulisi olla selkeä tavoite, jolloin ryhmän 

sitoutuminen tehtävään olisi paremmalla tasolla. Voiko luovilla palavereilla kuiten-

kaan olla selkeää tavoitetta? Eikö luovuudessa ole mahdollista juuri syntyä yllättäviä 

ratkaisuja, jolloin alkuperäinen tavoite muuttaakin kokonaan muotoaan? Kuvitellaan 

esim. että tavoitteena on löytää uusi tehokkaampi logistinen toimintamalli, joka sit-

ten luovassa yhteistyöfoorumissa havaitaankin toimivaksi, todeten ongelman olevan 

jossain toisessa prosessin kohdassa. Tuolloin tehtävän toteuttamisen kohde vaih-

tuu.  

 

”Välillä uusia ideoita ei kehtaa esittää, kun tulee mietittyä, että kenen varpaille tässä 

talloo.” Tämä tunne oli usealla ryhmän jäsenellä ja se haluttiinkin lisätä myöhemmin 

esitettävään pois opittavien listaan. Ryhmässä keskusteltiin myös siitä, että ideat 

pitäisi rohkeammin uskaltaa sanoa ääneen. Ei saisi olla tunnetta siitä, että ”onkohan 

tämä idea tarpeeksi hyvä siihen, että sen kehtaa muille jakaa.” Ryhmässä esitettiin 

myös kommentti, että ”jos uuden idean tarpeeksi perustellen esittää, niin se voisi 

läpi mennäkin.” Organisaatiolla oli selvä tahto kannustaa omaa henkilöstöään luo-

vuuteen, tiedon jakamiseen ja positiivisuuteen. ”Isompia toimenpiteitä ei mietitä riit-

tävästi yhdessä, eikä suuria linjoja suunnitella yhdessä. Sitten saatetaan kuluttaa 

paljonkin aikaa jonkun pienemmän asian läpikäymiseen yhdessä. Se ei kyllä ole 

järkevää.” Kuten Juuti & Rovio (2010) ovat todenneet, tulisi ryhmässä voida kertoa 

omia rehellisiä ja epävarmojakin mielipiteitä sekä kyseenalaistaa perinteisiä toimin-

tamalleja. Tämä onnistuu, jos ryhmässä koetaan riittävästi turvallisuuden tunnetta. 

Ilmapiirin on oltava avoin ja hyväksyvä. Pelko siitä, että kenen varpaille astuu, jos 



70 
 

sanoo jotain, on täysin uudistumiskykyisen organisaation toiminnan vastaista ajat-

telua. Johtajuuden tulisi kannustaa ryhmää raja-aidattomaan toiminnan kehittämi-

seen. Myös prosessikehittämisen malli tukee jatkuvia rajanylistyksiä sekä vakiintu-

neiden toimintatapojen ravistelua. 

 

Organisaatiossa oli jonkin verran epäselvyyttä myös siitä, mistä asioista kukakin saa 

päättää ja mistä ei. Ollakseen riittävän uudistumis- ja kilpailukykyinen, olisi tästä 

saatava selkeä ohjeistus. Ryhmissä kuitenkin koettiin, että päätäntävaltaa on osattu 

myös käyttää melko rohkeastikin. Syynä siihen voi olla jokaisen vahva sisäinen yrit-

täjä asenne. Yrityksen historiassa, lukuisia vuosia sitten käytiin mm. seuraava kes-

kustelu: 

 

”Päällikkö: - Mitäs tykkäisit, jos vaihtaisin markettiin uudet hyllyt? 

Johtaja: - Ootko jo tilannu? 

Päällikkö: - Olen. 

Johtaja: - No mitäs tänne soittelet? 

 

Päällikkö oli näet tässä pohtinut vain sitä, että ottaako haukut tekemisistään ennen 

vai jälkeen. Haukkuja ei kuitenkaan tullut.”  Esimerkin jälkeen ryhmässä pohdittiin, 

olisiko mahdollista, että vanha yrityskulttuuri on kasvanut heihin kaikkiin sisään ja 

päätöksentekoon vieläkin kysytään liikaa lupia. Vai oliko niin, että aikaisemmin tosi-

aan tehtiin isojakin päätöksiä, ennen kuin kysyttiin lupaa? Erityisesti prosessikehit-

tämisen mallissa on tärkeää, että organisaatio voi toimia itseohjautuvasti ja yksittäi-

nen työntekijä saa tehdä päätöksiä itsenäisesti, tavoitteena toiminnan rationaali-

suus. Eli organisaatiossa tulisi asettaa tavoitteet ja toimia mahdollisimman tehok-

kaasti saavuttaakseen ne, mikä puolestaan edellyttää sitä, että päätöksenteko on 

jaettua.  
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Vuorovaikutteisuudesta keskustellessa esille nousivat myös osuuskaupan arvot ja 

niiden mukana kulkeminen: 

 

- Osataankohan me oikeasti tälläkään porukalla arvojen mukaisesti aina kes-

kustella? 

- Erityisesti kun keskustellaan henkilökunnan kanssa, niin täytyisihän ne arvot 

aina olla meillä takaraivossa. Pitäisi osata perustella asiat aina arvojen mu-

kaisesti. Ei riitä, että on arvoista juliste seinällä. 

- Vastuullista arvojen mukaista vuorovaikuttamista on sekin, että seisotaan 

omien sanojen takana. Ei saa vaihtaa mielipidettä sen mukaa, kenen kanssa 

puhuu.  

- Kyllä me toimitaan paljon arvojen mukaisesti. 

- Mutta onko meidän vuorovaikutus sen mukaista ja suunnataanko me meidän 

oppimista sen mukaisesti?  Jatkossa ainakin näin pitäisi tehdä.  

- Meidän tehtävähän on pyörittää hyvää ja kannattavaa bisnestä ja vuorovai-

kuttaa sen mukaisesti. Kyllä arvot kulkevat siinä mukana. 

 

French & Bellin (1973) jäävuorimallissa ryhmässä pinnan alla, näkymättömällä puo-

lella ovat organisaation arvot, asenteet, tunteet, vuorovaikutus ja normisto. Normit 

näkyvät asenteissa, arvoissa jne. Jokaisella ryhmän jäsenellä voi olla myös omia 

arvoja, jotka eivät saisi olla ristiriidassa yrityksen arvomaailman kanssa. Yrityksen 

arvojen tulisi kulkea mukana jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa yrityksen sisällä 

ja ulkopuolella, joten organisaatiossa tulisi avata ja mahdollisesti myös normittaa 

arvojaan paremmin. Tällä saataisiin kenties parannettua myös organisaation yhteis-

työtä, koska yhteisten arvojen sisäistäminen vahvistaa ryhmän jäsenten yhteenkuu-

luvuuden tunnetta. 

 

Osaamisen puutteita koettiin olevan myös yleensä organisaation tiedon kulussa. 

Tukitoiminnoista todettiin, että siellä yritetään olla mahdollisimman aktiivisia tiedon 

jakamisessa. Keskustelua kuitenkin herätti se, onko tiedon jakelulistat oikeat eli 



72 
 

onko siellä selvillä, mikä tieto mihinkin kuuluu laittaa. Enemmän keskustelua herätti 

ketjusta tuleva tieto. Pohdittiin, tuleeko sieltä kaikki toiminnan kehittämiseen tarvit-

tava tieto perille yksiköihin asti. ”Joskus tuntuu, että ketjusta tuleva tieto kulkee liian 

monen reitin kautta, jolloin lopullinen tieto saattaa jäädä arvailun varaan.” Kiire vie 

varmasti aikaa tiedottamisesta, mutta tärkeää olisi huolehtia, että kukaan ei jäisi tär-

keissä asioissa tietopimentoon. Asioista tiedottaminen koettiin kokonaisuudessaan 

merkittäväksi tekijäksi toiminnan kehittämisessä. On mahdollista, että kaikki tieto ei 

lähde kentälle eteenpäin, koska tietotulva voi nousta liiankin suureksi. Tarpeellisen 

tiedon jakaminen on kuitenkin välttämätöntä ja sillä estetään turhat toiminnan arvai-

lut. ”Oikealla tiedottamisella negatiivinenkin asia voi kääntyä positiiviseksi.” Tiedot-

tamatta jättäminen voi heikentää myös luottamusta yrityksen johtoon. ”Myös ket-

justa tulevaa tietoa pitäisi aktiivisesti tulla kentälle asti enemmän. Me osataan kyllä 

itse suodattaa sitten se, mikä meille on tarpeellista ja mikä ei.” Sydänmaanlakan 

(2004) mukaan organisaatio on oppiva, mikäli tietoa siellä jaetaan avoimesti. Tie-

donkulun tulee olla tehokasta, järjestelmien toimivia ja yhteistyön sujuvaa. Myös dy-

naamisten kyvykkyyksien teoriassa korostetaan, että uudistumiskyvylle olennainen 

seikka on aktiivinen tiedon vaihto, koska sillä mahdollistetaan tiedon rikastaminen 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sitä kautta osaamisen laajentaminen sekä uu-

den tiedon synnyttäminen. 

 

Pohdittaessa oppimista ja sen merkitystä organisaation uudistumiskykyyn, nousi 

esille seuraava keskustelu: 

 

- Ja sitten oppimisen suhteen tulee myös mieleen, että onko meille oikeasti 

suunniteltu urapolkuja, mitä kohti mennään ja näkyvätkö ne suunnitelmat, 

kun meidän oppimista ajatellaan? 

- Mutta voiko sitä urapolkua oikeastaan etukäteen edes kertoa esim. jollekin 

oman tiimin myyjälle? 

- Voi ainakin sanoa, että suunnitelma on… tai että minä näen sinussa potenti-

aalia ja haluaisin tarjota sinulle mahdollisuuden. 

- Niin, ja sitten keskittää sitä oppimista henkilön kohdalla oikeisiin asioihin. 
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Yksilön luovuus ja oppiminen ovat sitä korkeammalla tasolla, mitä parempi on yksi-

lön motivaatio. Keskusteltaessa oppimisesta organisaatiossa, nostettiin siellä esille 

urapolut, joilla voi olla yhteys myös yksilön motivaatioon ja siihen, mihin oppimiseen 

kenenkin tulisi enemmän panostaa. Tämä puolestaan luo haasteet johtajuudelle. 

Johtajan tehtävä on luoda edellytykset sille, että organisaation jäsenet voivat luoda 

omaa tulevaisuuttaan ja johtajan on oltava kiinnostunut siitä, mitä ihmiset tekevät ja 

kuinka heitä voidaan auttaa kehittymään. 

 

Ryhmäkeskusteluissa nousi esille lukuisia asioita, joiden osaamisen tasoa tulisi pa-

rantaa. Keskusteluissa ei kuitenkaan otettu esille kaikkia kyselytutkimuksen osa-

alueita ja sieltä, niitä joissa keskiarvo oli heikolla tasolla. Kyselytutkimuksessa ja 

ryhmäkeskusteluissa molemmissa haasteet nähtiin siinä, että henkilöstöä ei oteta 

mukaan riittävän hyvin toiminnan kehittämiseen, aikaa uuden kehittämiseen ja tie-

don jakamiseen on liian vähän, ja tapaamisia, joissa keskustellaan työhön liittyvistä 

kokemuksista, järjestetään liian harvoin.  

  

Uusien toimintamallien kokeilu ja vakiintuneiden toimintamallien kyseenalaistami-

nen ei noussut ryhmäkeskusteluissa lainkaan esille. Myöskään virheistä oppimi-

sesta eikä erilasten näkemysten arvostamisesta puhuttu. Verkostoyhteistyö nähtiin 

puolestaan vahvana osaamisen alueena, vaikka kyselytutkimuksen tuloksen mu-

kaan se kuuluisi alueelle, mitä osaamista organisaatiosta puuttuu. Yksi kommentti 

tuli kuitenkin siitä, että kilpailijoiden toimintaa ei seurata riittävän aktiivisesti ja sys-

temaattisesti. 
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6.3  Mistä organisaation on opittava pois? 

 

”Meidän kulttuurissa on taustalla paljon asioita ja sen kulttuurin muuttaminen ei ole 

mikään nopea juttu. ” 

 

Organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri herättivät ryhmissä paljon pohdintaa. Kahdella or-

ganisaation jäsenellä on pitkä työhistoria (lähes 40 vuotta) kyseisessä osuuskau-

passa ja osalla kokemusta on kertynyt vasta muutaman vuoden ajan. On siis selvää, 

että osalle historia on enemmän tuttua. ”Muistan senkin ajan, kun menimme muu-

taman päivän kestävään kokoukseen ja silloinen esimies sanoi meille, että nyt sitten 

olette hiljaa seuraavat kaksi päivää, niin hyvin menee.” Tilanne on niistä ajoista kui-

tenkin muuttunut merkittävästi. ”Turha meidän on katsoa menneisyyteen muutoin 

kuin oppimismielessä.” Näkemys oli, että menneisyyden penkominen ja ”vanhojen 

asioiden kaivelu” pitäisi muutenkin unohtaa, siitä tavasta olisi opittava pois. Olisi 

osattava keskittyä enemmän uudistumiseen. ”Kaikenlainen kyräily on turhaa. Siitä 

ei kukaan hyödy millään tasolla. Me osataan myös liikaa selitellä ja etsiä syyllisiä.”  

 

”Pitkävihaisuus on myös välillä liian voimakasta.” Organisaatiokulttuuri on muuttunut 

paljon, mutta historia vaikuttaa edelleen. Toki kulttuuria muokkaa paljon nykyhetki 

ja sen tuomat muutokset. ”Meidän pitäisi saada aikaan sellainen kulttuuri, että jokai-

nen meistä uskaltaisi puuttua asioihin yli organisaatiorajojen ja sanoa rohkeasti 

omia mielipiteitä. Meidän pitäisi myös antaa palautetta kaverille ja ottaa sitä myös 

itse vastaan nöksähtämättä.” ”Asiat pitäisi ottaa asioina, ei henkilökohtaisuuksina.” 

Ryhmässä myönnettiin, että ilmassa on myös jonkinlaista kilpailun tuntua. ”Luote-

taanko siihen, että kaveri haluaa auttaa oikeasti?” tai että ”Onkohan tässä asiassa 

jotain takana?” Näistä ajatuksista olisi opittava pois ja olisi osattava luottaa yhteis-

työhön ja jokaisen tulisi toimia sen mukaisesti. 
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Aaltion (2008) mukaan luottamuksellisen ilmapiirin vastavoimana on kyynisyys, jota 

organisaatiossa ei saisi esiintyä. Se estää epäonnistumisten käsittelyn ja niistä op-

pimisen. Ilmapiirin tulisi olla oppimismyönteinen, erilaiset näkemykset salliva ja toi-

nen toistaan kannustava. Uudistumiskykyisessä organisaatiossa uusien toiminta-

mallien kokeilemista tuetaan ja epäonnistumisten käytetään uuden oppimisen läh-

teinä. Tätä kulttuuria tulisi tutkittavassa organisaatiossa vahvistaa. 

 

”Osuuskaupassamme on aivan liian paljon yksilöurheilijoita. Me tarvittaisiin enem-

män joukkueurheilua. Ja tämä koskee koko yritystä.” ”Meidän pitäisi oppia pois tästä 

yksintyöskentelystä ja sen sijaan oppia hyödyntämään näitä valtavia moniosaami-

sen resursseja, joita meillä on.” Organisaation yhteinen kanta oli, että jos toiminta 

jatkuu nykyisen mallin mukaan, ei uudistumiskyky ainakaan parane. Organisaatiolla 

on yhteinen tavoite, mikä puoltaa sitä, että yhteistyön tulisi toimia. On mahdollista, 

että organisaatiossa esiintyy kuitenkin jonkun asteista kilpailua, koska jokaisella on 

kuitenkin oma tulosvastuuyksikkönsä ja tulosyksiköiden toimintaa sekä onnistumisia 

verrataan. Oikea asemoituminen kilpailukentässä vaatii kuitenkin jatkuvaa toimin-

nan kehittämistä koko organisaatiossa ja kehittäminen ei edisty, mikäli yhteistyötä 

rajoittaa jäsenten välinen kilpailu. Uudistumiskyky on koko organisaation kattava ky-

vykkyys ja se tulisi ottaa käyttöön laajasti, panostaen yhteistyöhön eli joukkueurhei-

luun. 

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö tutkittavassa organisaatiossa toimivat kyllä, mutta jostain 

haluttiin oppia pois. ”Aina meillä ei uskalla sanoa omaa mielipidettään rohkeasti ää-

neen, tai ainakaan sellaista mielipidettä, missä on eri mieltä asiasta.” Olisi hyvä op-

pia kyseenalaistamaan asioita ja sitä kautta avaamaan uusia näkökulmia. Kokemus 

oli, että liian usein tällaisissa tilanteissa syntyy turhia väittelyitä. Olisi kehitettävä 

kuuntelutaitoa, eikä saisi tehdä liian nopeita ratkaisuja, perustaen päätöstä vain 

omaan näkemykseen. Kaikilla oli selkeä tahtotila saavuttaa entistä paremman vuo-

rovaikutuksen ja yhteistyön ilmapiiri. ”Pitäisi oppia pois toinen toisemme kanssa kil-

pailemisesta ja siitä, että tuijotellaan raja-aitoja.” Huumori koettiin loistavaksi tavaksi 

keventää ilmapiiriä. Sen lisäksi toivottiin kuitenkin, että otettaisiin mukaan myös 
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enemmän toista kannustava ote. Ollakseen uudistumiskykyinen, tulisi organisaation 

minimoida kaikki luovuutta, oppimista ja vuorovaikutusta rajoittavat esteet. Organi-

saatiolla on dynaamisia kyvykkyyksiä ja niiden avulla organisaation olisi mahdol-

lista, ilman rajoittavia esteitä, tunnistaa paremmin mm. toimintaympäristön tai toi-

mintamallien muutoksia. Mielipiteiden rohkea esittäminen tukee dynaamisten kyvyk-

kyyksien hyödyntämistä organisaatiossa.  

 

Ryhmä koki, että muodollisen vuorovaikuttamisen lisäksi olisi tärkeää, että lisättäi-

siin vapaan vuorovaikuttamisen määrää. Tällä tarkoitettiin, että otettaisiin helpom-

min yhteyttää kollegaan eri tilanteissa, kun halutaan vinkkejä ja että järjestettäisiin 

enemmän luovia palavereita. Vanhoista käytännöistä haluttiin ainakin osittain oppia 

pois. ”Kaipaisin enemmän sparraamista ja kehittävää keskustelua, kaverilta oppi-

mista. Ei aina sitä, että käydään vain perusasiat läpi.” Vuorovaikutuksen esteenä 

koettiin olevan myös se, että kaikki eivät tunne riittävän hyvin toinen toistensa alaa 

ja siksi kommentointi yli raja-aitojen on saattanut olla vähäistä. Tästä ajatuksesta 

haluttiin kuitenkin oppia pois, koska uuden kehittäminen vaatii myös ideoita, joita 

tulee erityisesti asiakkaan eli tässä tapauksessa kollegan näkökulmasta katsottuna. 

Samoin haluttiin oppia pois ”toisen varpaille astumisen pelosta.” Kuten Sydänmaan-

lakka (2001) on todennut, älykäs organisaatio tukee uusiutumista ja siinä ei ole tur-

hia raja-aitoja, tulisi se laittaa toiminnan ohjenuoraksi myös tutkittavassa organisaa-

tiossa. 

 

Yhteisyöhön ja toiminnan kehittämiseen liittyy olennaisena osana palaute. Organi-

saatiossa palautetta ei helposti uskalleta antaa, koska koettiin, että asiat liian hel-

posti henkilöityvät eli asioista ei osata käsitellä asioina. ”Palaute pitäisi käsitellä op-

pimisena, joillekin se ei vain käy.” Pitäisi oppia pois siitä, että ”pitää pysyä omassa 

lestissään katsomatta sivuille.” Voiko tutkittava organisaatio kehittää toimintaansa 

ilman toimivaa palautekulttuuria? Otetaanko palaute vastaan vain asiakkailta, jotka 

ovat mahdollisesti jo pettyneet johonkin organisaation toiminta-alueeseen? Olisiko 

järkevämpää, asiakasuskollisuuden takaamiseksi, kehittää palautekulttuuri sel-
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laiseksi, että palautetta annettaisiin organisaation sisällä ennen kuin asiakkaat ehti-

vät pettymään? Uuden oppimisen lähtökohtana on palaute ja toimivan palautekult-

tuurin taustalla luottamus. Kun organisaation jäsenet luottavat toisiinsa, on pa-

lautetta helpompi antaa ja vastaanottaa. 

 

Organisaatiossa halutaan oppia uutta ja halutaan jakaa tietoa eteenpäin. Ennen 

kuin toinen toiseltaan oppiminen saadaan sujumaan, on jokaisen opittava poistu-

maan mukavuusalueelta. On myös uskallettava tunnustaa, jos jotain asiaa ei hallitse 

tai osaa lainkaan. Osaamattomuus olisi siis myönnettävä rohkeasti ja aloitettava uu-

den oppiminen. ”Sitähän voi saada enemmän irti, jos uskaltaa olla tyhmäkin.” ”An-

teeksi, että esitän nyt tyhmän kysymyksen” on tuttu fraasi ja sitä kuulee myös tässä 

organisaatiossa. Kysyjä ei kuitenkaan ole tyhmä, vaan rohkea ja viisas, kun kysyy 

ja sitä kautta oppii. ”Ehkä meillä vaan oletetaan että kaikki muut tietää, mutta minä 

en ja siksi ei uskalleta kysyä.” Toisaalta esille nousi myös se, että enemmän pitäisi 

oppia virheistä eli sallia myös epäonnistuminen. Koettiin, että pitäisi oppia pois siitä, 

että etsitään syyllinen, kuka toimi väärin, vaikka pitäisi oppia tilanteesta.  

 

Yhteistyökykyisessä organisaatiossa jokaista yksilöä kunnioitaan, ketään ei vähä-

tellä ja vuorovaikutuksessa korostetaan vahvuuksia, ei heikkouksia. Koska organi-

saatiossa ei aina ole riittävästi rohkeutta tunnustaa omaa osaamattomuuttaan, ei 

myöskään riittävää oppimista pääse syntymään. Uuden oppiminen edellyttää, että 

kysytään, kyseenalaistetaan ja esitetään erilaisia näkökantoja. Ståhlen (2002) mu-

kaan organisaatiossa kehittyy lisää arvoa, mikäli osaamattomuus voidaan tunnus-

taa ja tietoa sekä osaamista kyetään riittävästi vuorovaikutuksessa vaihtamaan.  

 

Myös nykyisistä palaverikäytännöistä haluttiin osittain oppia pois eli haluttiin kehittää 

toimintaa. Palavereihin haluttiin mukaan enemmän luovaa otetta, mutta toisaalta 

koettiin, että myös niitä palavereita, joissa on selkeä agenda ja eteneminen sen mu-

kaisesti, tarvitaan. ”Välillä on palaverissa tunne, että tulin tänne liian löysin rantein. 
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En valmistautunut mitenkään.” Näkemys oli, että välillä agenda voisi olla ns. luo-

vuuspalaveri, jossa kehitettäisiin toimintaa yhdessä yhteistä tavoitetta kohti. ”Meille 

voisi tulla etukäteen esim. joku teema tai tavoite, jota pitäisi pohtia valmiiksi. Silloin 

saataisiin varmasti palaverissa enemmän vuorovaikutusta aikaan.” Puron (2004) 

mukaan yksi vaihtoehto luovalle palaverille olisi tuoda palaveriin mukaan teemat ja 

palaveriin osallistujat sitten päättävät miten niiden käsittelyssä edetään. Tämä tai 

jokin muu vaihtoehtoinen uudenlainen palaveri voisi toimia välillä paremmin organi-

saation toiminnan kehittämistyössä.  

 

6.4  Mitä organisaation pitää huomioida tulevaisuudessa? 

 

Organisaatiolle tehty kyselytutkimus kertoo, että organisaation oppimismyönteisyy-

dessä ja vuorovaikutteisuudessa on lukuisia alueita, jotka toimivat keskinkertaisesti 

(keskiarvolla 3.0 – 3.99). Organisaatiossa tunnistetaan, että innovointi ja kehittämi-

nen ovat osana jokaisen työtä. Sekin tiedetään, että organisaatiossa panostetaan 

ainakin jonkin verran tiedon ja osaamisen hankkimiseen sekä sen hyödyntämiseen. 

Suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa asioiden tarkastelu monesta eri näkökul-

masta vaatii kehittämistä, mutta sitäkin tehdään. Myös kannustavan kulttuurin aa-

vistuksia löytyy, mutta ei riittävästi. Selvää oli kuitenkin se, että jokainen voi vaikut-

taa organisaation uudistumiskykyyn itse. Luottamus toinen toisiinsa, organisaatioon 

ja esimiehiin on keskitasolla ja tähän voisi siis panostaa enemmän. Säännölliset 

kokoukset nähdään melko hyvänä käytäntönä tiedon jakamisessa, mutta vapaata 

vuorovaikutusta toteutetaan liian vähän. Palautteen antaminen yli toimialarajojen 

saavutti keskiarvon 3.0. Nämä ja edellä läpikäydyt osaamisen puutteet, ovat kaikki 

asioita, joita organisaation tulisi toiminnan kehittämisessä huomioida tulevaisuu-

dessa. 
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Kyselytutkimuksen mukaan organisaatiossa eniten kehittämistä vaatisivat alla ole-

vien väittämien tekemiset. Nämä tulisi huomioida tulevaisuudessa. 

 

Väittämät: ka 

Kokeilemme jatkuvasti uusia toimintamalleja. 2,91 

Meillä kannustetaan kyseenalaistamaan vakiintuneita tapoja ja käytäntöjä. 2,45 

Meillä hyödynnetään tehokkaasti henkilöstön palautteita ja parannusehdotuksia. 2,82 

Meillä on aikaa oppia uutta ja jakaa osaamista. 2,82 

Pyrimme käyttämään virheitä ja epäonnistumisia uuden oppimisen lähteinä. 2,91 

Organisaatiossamme arvostetaan erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä. 2,82 

Meillä järjestetään tapaamisia, joissa keskustellaan työhön liittyvistä kokemuksista vapaasti. 2,18 

Teemme paljon yhteistyötä toimittajien ja kumppaneiden kanssa kehittääksemme uusia ratkaisuja. 2,55 

Teemme paljon yhteistyötä asiakkaiden kanssa kehittääksemme uusia ratkaisuja.  2,82 

 

 

Kuvio 5: Kyselytutkimuksen mukaan eniten kehittämistä vaativat alueet 

 

Ryhmäkeskusteluissa, pohdittaessa sitä, mitä organisaation tulisi erityisesti huomi-

oida tulevaisuudessa, nousi esille organisaation osaamisen taso. ”Onko meillä riit-

tävästi osaamista tämä haastava talouden tilanne huomioiden, nyt kun kasvua ei 

automaattisesti enää ole odotettavissa? Onko meillä kykyä tehdä isoja päätöksiä?” 

Keskusteluissa todettiin, että yrityksessä joudutaan ehkä jatkossa tekemään enem-

män jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin jouduttu tekemään ja siihen vaaditaan 
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osaamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Olisi osattava hyödyntää koko or-

ganisaation resursseja entistä paremmin. ”Yhteistyössä on voimaa.” ”Isoja muutok-

sia ei tapahdu, ellei meillä ole riittävästi muutosagentteja.” Markkinoiden dynaami-

suus on Teecen et al. (1997) mukaan yritysten strategisen johtamisen päätavoite. 

Se puolestaan edellyttää koko organisaatiolta jatkuvaa oppimista ja uudistumista. 

Organisaatiolla on siis oltava muutosagentteja, joilla on kyky oppia uutta ja muuttaa 

toimintatapoja tarvittaessa nopeastikin. 

 

Keskustelua käytiin myös siitä, että käyttötavara-/erikoistavarakauppa pitäisi jat-

kossa nostaa enemmän esille. Sitä tulisi kehittää enemmän ja tehdä myös sillä alu-

eella enemmän yhteistyötä. ”Sille alueelle pitäisi saada lisää osaamista ja onhan 

meillä osaamista, mutta enemmän käyttötavarakaupankin asioista pitäisi keskus-

tella yhdessä.” ”Meillä on liian isot rajat päivittäistavara- ja erikoistavarakaupan vä-

lillä. Ne pitäisi saada pois. Muuten emme voi toimintaa kehittää.” Uudistumiskyky on 

olemassa olevien menestystekijöiden säilyttämistä ja uusien vahvuuksien rakenta-

mista. (Pöyhönen, 2004.) Tutkittavassa organisaatiossa on erikoistavarakaupan 

osaamista, mutta ongelmaksi nousee erikoistavarakaupan kehittäminen. Kehittä-

mistä ei kuitenkaan välttämättä tue se, että raja-aidat päivittäistavarapuolen ja eri-

koistavarapuolen välillä rikotaan. Sen sijaan esim. osaamisen kartoituksella, neli-

kenttämallin avulla, voisi löytää kehittämistä vaativat alueet ja sen myötä tehdä 

suunnitelmat, jolla myös erikoistavarakaupan dynaamisuus nousisi paremmalle ta-

solle. 

 

Lähitulevaisuudessa organisaatiossa siirtyy pois hiljaista tietoa ja myös tämä tulisi 

huomioida lähitulevaisuudessa. Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen koettiin 

kuitenkin haastavaksi. Parhaaksi keinoksi nähtiin entistä aktiivisempi tiedon jakami-

nen ja avoin vuorovaikutus. Myös sijaisuuskysymykset olivat ainakin osittain epä-

selvät ja koettiin, että vastuun jakaminen sijaiselle varmistaisi sen, että tärkeä tieto 

löytyy aina tarvittaessa joltakin.  
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Ohessa keskustelu hiljaisesta tiedosta: 

 

- Tulevaisuudessa meidän pitää huomioida, että nyt kun meillä osaamista on 

paljonkin, niin sitä myös lähiaikoina siirtyy paljon pois, että miten se sitten 

huomioidaan…eli se hiljainen tieto, mitä ei voi sanoin kertoa… kuinka se tieto 

saadaan siirrettyä eteenpäin? 

- Onko siitä hiljaisesta tiedosta oikeasti mitään hyötyä? Jokaisella teistä on 

kuitenkin niin vahva oma ajatusmaailma.. Historiaa toki voi aina kertoa, mutta 

kyllä nykyisin jokaisella päälliköllä on niin vahvat omat näkemykset siitä, mi-

ten itse lähtee asiaa viemään eteenpäin. Maailma on niin paljon muuttunut, 

että ei se hiljainen vanha tieto niin paljon enää merkitse. 

- Kyllä siitä on valtavasti hyötyä. Nytkin me jaetaan tätä hiljaista tietoa tässä 

toisillemme… Ei se hiljainen tieto aina tarkoita historiatietoa, se on koke-

musta, mitä on kertynyt ja mitä et voi paperista lukea… kun sitä tietää, niin 

ainakin voi välttää tekemästä samat virheet uudelleen. 

- Tässä ajassa ja tulevassa pitää kuitenkin toimia..  

 

Nonaka & Takeuchi (1995) ovat esittäneet uuden tiedon luomisen mallin, jossa to-

detaan mm. hiljaisen tiedon ja täsmällisen tiedon ero. Täsmälliseksi tieto muuttuu, 

kun hiljaisesta tiedosta kommunikoidaan. Paljon hiljaista tietoa omaava henkilö ei 

välttämättä tunnista, eikä osaa luetella omaa tietämystään, koska kokemus on laaja 

ja sijoittuu pitkälle aikavälille. Selvää kuitenkin on, että kokemusperäisestä tiedosta 

on aina organisaatiolle hyötyä. Uusi tietohan luodaan aina muokkaamalla kokemuk-

sia.  

 

Sen lisäksi, että organisaatiossa opitaan vuorovaikuttamaan entistä paremmin, tulisi 

organisaatiossa myös enemmän oppia toinen toisiltaan. ”Me tarvitaan rentoja spar-

raustilaisuuksia lisää. Sellaisia, missä voidaan kyseenalaistaa ja kysyä. Sellaisia 

missä kaikkia kuunnellaan eikä heti tyrmätä.” Esille nostettiin myös se, että jo ta-
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pahtuneet uudistukset olisi hyväksyttävä ja niitä vastaan ei kukaan saisi vain peri-

aatteesta taistella. Ja jos joku yrityksessä jotain uutta kokeilee, niin ”annetaan jon-

kun kokeilla ja opitaan kaikki sitten siitä.” ”Haluaisin, että voisimme aidosti auttaa 

toisiamme onnistumaan omissa haasteissamme.”  Pablon (2007) mukaan, organi-

saation sisäinen dynaaminen kyvykkyys kuvaa sen kykyä oppia ja uudistua kokei-

lemisen kautta. Virheistä pitää oppia ja samoin kuin onnistumisista, jotka molemmat 

tulisi organisaatiossa jakaa, niin että toimintaa voitaisiin edelleen kehittää. Dynaa-

misten kyvykkyyksien avulla organisaation olisi mahdollista synnyttää enemmän uu-

sia yhdistelmiä ja muuntaa olemassa olevia kyvykkyyksiä, kohti parempaa kilpailue-

tua. 

 

Todettiin, että muut asiat, joita organisaation tulisi huomioida tulevaisuudessa, löy-

tyvät alueilta ”mitä osaamista organisaatiolta puuttuu ja mistä organisaation on opit-

tava pois.” 
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6.5  Kyselytutkimuksen yhteenveto 

 

Ohessa on case organisaatiolle lähetetyn kyselytutkimuksen tulokset. Tarkat väittä-

mät löytyvät tutkimuksen lopusta, LIITE 1. 

 

 

 

 

Kuvio 6: Kyselytutkimuksen oppimismyönteisyyden keskiarvot 

 

 

 

Kuvio 7: Kyselytutkimuksen vuorovaikutteisuuden keskiarvot 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli havainnoida teorian ja kyselytutkimuksen sekä 

ryhmäkeskustelun avulla, erään osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan joh-

don näkemyksiä ja kokemuksia organisaation oppimismyönteisyydestä ja vuorovai-

kutteisuudesta uudistumiskyvyn näkökulmasta. Tutkimuksen päätutkimusongelma 

oli ”miten case organisaation oppimismyönteisyyttä ja vuorovaikutteisuutta 

tulisi kehittää uudistumiskyvyn näkökulmasta katsottuna?” 

 

Tutkimusongelman selvittämiseksi perehdyttiin aluksi aihealueen teoriaan, jossa 

paneuduttiin alueisiin uudistumiskyky, oppimismyönteisyys ja vuorovaikutteisuus. 

Teorian pohjalta laadittiin tutkittavalle organisaatiolle kyselytutkimus sekä toteutet-

tiin ryhmähaastattelu, jota täydennettiin puhelinhaastattelulla sekä sähköpostihaas-

tattelulla.   

 

Ryhmäkeskustelussa koottiin näkemyksiä organisaation oppimismyönteisyydestä 

ja vuorovaikutteisuudesta uudistumiskyvyn näkökulmasta katsottuna. Ryhmäkes-

kustelun lopputulemana jokainen merkitsi ylös omasta mielestään tärkeimmän ke-

hitettävän alueen ja näistä muodostettiin kehittymislauseet. Tiimin yhteisiksi lau-

seiksi muodostuivat: 

  

1. Varmistaaksemme organisaatiomme uudistumiskyvyn, on meidän opittava 

pois siitä, että emme osaa myöntää omaa osaamattomuuttamme ja siitä, että 

emme uskalla rohkeasti kyseenalaistaa asioita emmekä esittää omia mielipi-

teitä. 

2. Varmistaaksemme organisaatiomme uudistumiskyvyn, on meidän säännölli-

sesti järjestettävä suunnitelmallisia tehokkaita palavereita, sekä uutta luovia 

yhteistyöfoorumeita.  

3. Varmistaaksemme organisaatiomme uudistumiskyvyn, on meidän haettava 

lisää oppia muutosjohtamisen taitoihin. 
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Kehittymislauseiden lisäksi tiimi nosti esille asioita, joihin tulisi uuden oppimisen var-

mistamiseksi ja uudistumiskyvyn parantamiseksi erityisesti panostaa. Näitä olivat:  

 

 yrityksen arvojen mukainen oppimisen suuntaaminen 

 mahdollisten urapolkujen kartoitus ja sen mukainen kouluttautuminen sekä 

sparraus 

 hiljaisen tiedon siirtäminen eteenpäin esim. suunnitelmallisen työnohjauksen 

avulla 

 käyttötavara/erikoistavara–kaupan osaamisen varmistaminen 

 tiedon jakamisen aktiivisuus yli linjarajojen 

 

Asioita, joihin tulisi vuorovaikutteisuuden parantamiseksi ryhmän mielestä erityisesti 

panostaa, olivat: 

 

 arvojen mukainen vuorovaikutus 

 rakentavampi keskustelu 

 palautteen antaminen yli linjarajojen 

 palautteen vastaanottaminen siten, että se nähdään toiminnan kehittämisenä 

ja hyvänä yhteistyönä 

 

Lisäksi ryhmä koki, että varmistaakseen jatkuvan kehittymisen, osuuskaupan tulisi 

vahvistaa käyttötavara/erikoistavarakaupan sekä sosiaalisen median osaamistaan 

sekä yleensä osaamista haastavassa talouden tilanteessa. Tämä mahdollistuisi 

esim. verkostoista oppimisen kautta. 

 

Keskusteluissa organisaatio sisäisti hyvin oppimismyönteisyyden ja vuorovaikuttei-

suuden merkityksen uudistumiskyvylle. Nykytilan kartoitus oli kattava ja toimenpi-

teet uudistumiskyvyn kehittämiseksi käytiin hyvässä yhteistyössä läpi.  
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”Olipa kyllä tosi mukavaa ja hyödyllistä käydä asioita yhdessä läpi. Isot ovat tulevai-

suuden osaamishaasteet, mutta minulle ainakin jäi palaverista semmoinen fiilis, että 

tästä porukasta löytyy tarvittavaa muutoshalukkuutta ja -johtajuutta.” 

 

7.1  Tutkijan johtopäätökset 

 

Ollakseen uudistumiskykyinen, yrityksen on kyettävä laajentamaan ja kehittämään 

nykyistä tietopääomaansa sekä luomaan uutta tietopääomaa. Organisaatiolla on 

siis oltava kyvykkyys tuottaa jatkuvaa kehitystä ja muutoksia ajatusmalleissaan ja 

toiminnoissaan. (Kianto, 2012.) Sisäinen kyvykkyys koostuu yksilön ja organisaation 

toimivasta yhteistyöstä. Myös prosessikehittämisessä kehittämistyön toimijoina ovat 

koko työyhteisö ja sen jäsenet. Tutkittavassa organisaatiossa toimitaan osittain pro-

sessiorganisaation tapaan. Yhteinen tavoite tiedostetaan, toimialat sekä asiakastar-

peet tunnetaan ja yhteistyöhönkin panostetaan, samalla kun prosesseja uudiste-

taan. Aluerajoja murretaan kuitenkin liian vähän ja perinteisiä toimintamalleja voitai-

siin kyseenalaistaa enemmänkin, mitä prosessikehittäminen edellyttää. Itseohjautu-

vuutta organisaatiosta löytyy, mutta vuorovaikutuksen tulisi olla aktiivisempaa. 

 

Ollakseen uudistumiskykyinen, on organisaatiossa oltava kannustava, luottamuk-

sellinen, arvostava, turvallinen ja oppimismyönteinen ilmapiiri. Uudistumisen on ol-

tava osa organisaation kulttuuria. Kulttuuri sallii kokeilun ja erilaisuuden, itseohjau-

tuvuuden ja rajojen rikkomisen. Jatkuvan parantamisen politiikka kehottaa pyytä-

mään apua tarvittaessa, kuuntelemaan ja antamaan palautetta sekä oppimaan jat-

kuvasti uutta. 
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7.1.1. Oppimismyönteisyys 

  

Oppimismyönteisyyden ja oppivan organisaation teorioihin palaten todettiin, että op-

pimismyönteisyys on sitä korkeammalla, mitä enemmän organisaatiokulttuuri sallii 

ja ottaa toiminnan kehittämisessä huomioon erilaisia näkemyksiä, sekä hyväksyy 

asioiden kyseenalaistamisen. Oppimismyönteisyyteen vaikuttavat myös työntekijöi-

den kannustaminen luovuuteen ja uusien toimintamallien kokeiluun. Se, että orga-

nisaatio oppii koko ajan uutta edellyttää, että organisaatio vuorovaikuttaa aktiivi-

sesti, parhaita käytäntöjä välitetään eteenpäin, oppimiseen suunnataan riittävästi 

resursseja, vanhasta pois oppiminen onnistuu ja asenne yhteisiin tavoitteisiin on 

oikea. Lisäksi organisaatiossa jokaisen tulisi ottaa oppia toisen kokemuksista, tietoa 

tulisi jakaa enemmän. Tietohan on hyödyke, jonka käyttöarvo ei vähene, vaikka 

käyttäjien määrä kasvaa. Vastuu oppimisesta on koko organisaatiolla. Oppimis-

myönteisen ryhmän johtaja on itsekin halukas oppimaan uutta, haluaa kuulla ideoita 

henkilökunnalta, on avoin erilaisille näkökannoille, antaa palautetta, hyödyntää kaik-

kien tietoa ja taitoja ja toimii muutoksen mahdollistajana.  

  

Tutkittavan organisaation oppimista tarkasteltaessa, voidaan todeta, että organisaa-

tiossa yksilöiden ja koko ryhmän oppimiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja 

oppimista tulisi myös kehittää. Tutkimuksen mukaan organisaatiossa ei katsota asi-

oita riittävän laajasti, eri näkökulmista, kyseenalaistaen, mitä oppimismyönteinen 

kulttuuri edellyttäisi. Sparrauskulttuuri on olemassa, mutta se toimii vain lähiparin 

kanssa, joten parhaiden käytänteiden ja kokemusten välittäminen eteenpäin koko 

organisaatiossa takkuilee. Esille tuli myös henkilöiden välistä kilpailua ja sitä kautta 

jonkinasteista pelkoa siitä, meneekö ”kunnia väärälle ihmiselle”.  Se kuitenkin tie-

dostettiin, että mikäli tietoa ei jaeta, ei pystyä myöskään uudistumaan. 

 

Työntekijöiden kannustaminen luovuuteen näkyy päivittäisessä työskentelyssä, 

mutta erillisiä yhteistyöfoorumeita asian tiimoilta ei järjestetä. Asiakkailta saatu pa-

laute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä, arkipäivän tekemisissä, mutta 
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varsinaisista asiakastyytyväisyystutkimuksista voisi ottaa oppia suunnitelmallisem-

min, esim. yhteisten ideapalavereiden muodossa. Uusia toimintamalleja kokeillaan, 

mutta niistä saatua oppia ei jaeta eteenpäin. Organisaatiossa järjestetään koulutuk-

sia, mutta niistä saatu oppi ei mene systemaattisesti kentälle asti. Opittua tietoa ei 

jaeta riittävästi. 

  

Vanhasta kulttuurista ja pois oppiminen on haastavaa ja hidasta, joka puolestaan 

hidastaa myös uuden omaksumista. Vanhojen asioiden kaivelu, selittely ja syyllisten 

etsiminen olisi organisaatiossa opittava pois ja mahdollisista virheistä tulisi oppia 

siten, että niitä ei tietoisesti toistettaisi. Organisaatiossa tunnistetaan, että vastuu 

oppimisesta on koko organisaatiolla, mutta vastuu päätöksenteosta on epäselvää. 

Organisaatiossa tunnistettiin esimiestyön merkitys muutoksen mahdollistajana ja to-

dettiin, että esimiesten tulisi enemmän hyödyntää koko organisaatiossa olevaa vah-

vaa osaamista ja kannustaa enemmän kyseenalaistamaan asioita sekä antamaan 

rakentavaa palautetta toiminnasta. Mielipiteet ja ideat tulisi uskaltaa sanoa ääneen, 

samoin kuin tunnustaa omaa osaamattomuus. Palaute olisi osattava ottaa siten, että 

toimintaa halutaan kehittää yhdessä, yhteistä tavoitetta kohti. 

  

7.1.2. Vuorovaikutteisuus 

 

Vuorovaikutteisuuden teorioissa todettiin, että kehittyäkseen organisaation vuoro-

vaikutuksen on oltava säännöllistä, aktiivista, tavoitteellista ja yhteistyön sujuvaa. 

Vuorovaikutus ylläpitää yhteistyöprosessia ja prosessissa jokaisella on yhtäläiset 

mahdollisuudet vaikuttaa toisiinsa; puhuminen ja kuuntelu ovat tasapainossa. Toi-

mivan yhteistyön taustalla on yksilöiden sama arvopohja, yksilöiden vahvuuksien 

tunnistaminen ja korostaminen sekä informaation vapaa liikkuminen. Vuorovaiku-

tuksen myötä ryhmässä tapahtuu muilta oppimista sekä oletusten kyseenalaista-

mista ja uuden luomista. Vuorovaikutteisen ryhmän johtajuus on myös aktiivista vuo-

rovaikuttamista ja toimivien vuorovaikutuskäytänteiden luomista sekä ryhmän kan-
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nustamista vuorovaikutukseen. Johtaja synnyttää innostavia keskusteluja, suunnit-

telee aktiivisen vuorovaikutuksen palaverikäytänteet ja kannustaa organisaatiota 

raja-aitoja ylittäviin keskusteluihin.  

 

Tutkittavan organisaation vuorovaikutteisuuden taso on hyvä. Ilmapiiri tukee avointa 

keskustelua ja sopiva huumori auttaa etenemään. Organisaatiossa osataan myös 

kuunnella, mutta kuunnellaanko riittävän aidosti, huomioiden toisenkin näkemykset 

siten, että voi muuttaa myös omaa näkökantaansa? 

  

Vuorovaikutus on aktiivista ”sparriparien” välillä, mutta koko organisaation välinen 

vuorovaikutus jää yhteisten palavereiden varaan. Vuorovaikutteisuuden tavoitteelli-

suutta ei aseteta etukäteen, vaikka se mahdollistaisikin rakentavamman keskuste-

lun. Organisaatio tunnistaa hyvin yrityksen arvot jokapäiväisessä toiminnassa, 

mutta niiden mukana kuljettaminen vuorovaikutuksessa vaatii muistuttelua. Se, tun-

nistetaanko organisaatiossa vahvuudet riittävän hyvin, niin että niitä osattaisiin hyö-

dyntää organisaation kehittämistyössä, jäi tutkimuksessa selvittämättä. Se kuitenkin 

mahdollistaisi entistä paremmin resurssien hyödyntämisen. Palautteen antaminen 

ja vastaanottaminen yli linjarajojen puuttui lähes kokonaan. Organisaatiossa oli sel-

västi pelkoa siitä, että ”astutaan toisen varpaille” tai ”ei pysytä lestissä”, jos pa-

lautetta toisen yksikön toiminnasta annetaan. 

 

Yhteisten palavereiden palaverikäytäntöihin tulisi tehdä muutoksia. Niiden tulisi olla 

osittain tehokkaampia siten, että palaverista tulisi etukäteen agenda, mihin tulee 

valmistautua ja toisaalta enemmän luovia, eli vapaan keskustelun palaverit selkeällä 

tavoitteella tulisi järjestää erikseen. Palavereissa tulisi entistä enemmän uskaltaa 

esittää omia näkökantoja, kenenkään niitä tyrmäämättä ja kannustaa jokaista osal-

listumaan keskusteluun.  Johtajan tulisi kannustaa kaikkia organisaation jäseniä 

rohkeaan vuorovaikutukseen yli linja- sekä yksikkörajojen.  
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7.1.3. Oppimismyönteisyys ja vuorovaikutteisuus uudistumiskyvyn näkökulmasta 

 

Dynaamisten kyvykkyyksien teorioissa mainitaan, että yrityksen pysyvän kilpai-

luedun saavuttaminen on strategisen johtamisen päätavoite. Se edellyttää organi-

saatiolta kykyä havaita toimintakentän muutokset ja vastata niihin, jatkuvaa oppi-

mista ja toiminnan kehittämistä, kykyä muuntaa olemassa olevia kyvykkyyksiä ja 

kehittää niitä sekä uuden tiedon luomista. Kilpailukykyä ja resursseja tulee uudistaa 

jatkuvasti. Kilpailuedun varmistaminen on mahdollista, jos kyseessä on oppiva ja 

hyvät vuorovaikutustaidot omaava organisaatio. Henkilöstöllä on oltava jatkua pyr-

kimys oppia uutta ja sitä kautta uudistua, vision on oltava yhteisesti hyväksytty ja 

organisaation osaamista on hyödynnettävä ja kehitettävä parhaalla mahdollisella 

tavalla, aktiivisesti vuorovaikuttaen. Kilpailuedun syntyminen edellyttää tiedon teho-

kasta jakamista organisaatiossa eteenpäin, hyvää yhteistyötä, rutiinien kyseenalais-

tamista ja raja-aitojen rikkomista.  

  

Tutkittavan yrityksen uudistumiskyky riippuu suurelta osin S-ryhmän uudistumisky-

vystä, sen oppimiskyvystä ja tiedon jakamisesta eteenpäin. Se, miten osuuskaupan 

omalla toiminta-alueella kilpailuetu syntyy, riippuu kuitenkin paljon myös organisaa-

tion omasta uudistumiskyvystä.  

 

Tutkittavassa organisaatiossa ollaan hyvin tietoisia toimintakentän muutoksista, 

mutta niihin vastaaminen on haastavaa. Kuinka muokataan toiminta riittävän nope-

aksi ja joustavaksi siten, että pysytään kilpailijoita edellä toiminnan kehittämisessä? 

Kun kyse on isosta organisaatiosta, muutos on aina hitaampaa. Isoa laivaa ei het-

kessä saa kääntymään ja siksi uudistumiskykyä on pohdittava mahdollisimman ko-

konaisvaltaisesti.  

 

Tutkittavan organisaation tulisi pystyä muuntamaan kyvykkyyksiään jatkuvassa 

muutoksessa ja kehittää käytäntöjä, joiden avulla sellainen mahdollistuu. Oppiva ja 
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vuorovaikutteinen organisaatio tukee uudistumista ja varmistaa kilpailuedun saavut-

tamisen. Siksi jatkuvaan oppimiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen, tehokkaa-

seen tiedon jakamiseen ja hyvään yhteistyöhön, erilaisten näkökantojen huomioimi-

seen ja toiminnan raja-aidattomuuteen tulisi panostaa enemmän. 

 

Tulevaisuuden ihanneorganisaatio on tehokas, oppiva ja hyvinvoiva. Se on älykäs 

ja osaa oikealla tavalla painottaa näitä tekijöitä. Sillä on kyky jatkuvasti uusiutua ja 

ennakoida muutoksia. Organisaation oppiminen on nopeampaa kuin ympäristön 

muutokset ja tällä tavoin se johtaa muutosta. Henkilöstö on sen tärkein resurssi ja 

sen takia se on rakennettu henkilöstön hyvinvointi huomioiden. (Sydänmaanlakka, 

2001, 244). Tässä riittää tavoiteltavaa.  

  

7.2  Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tämä tutkimus rajattiin siten, että tutkittiin miten organisaation oppimismyönteisyys 

ja vuorovaikutteisuus vaikuttavat tutkittavan organisaation uudistumiskykyyn. Uu-

distumiskyky muodostuu kuitenkin muistakin tekijöistä kuin oppimismyönteisyys ja 

uudistumiskyky. Kiannon & Mattilan (2007) mukaan muita tekijöitä ovat strateginen 

kyvykkyys, ajan hyödyntäminen, tiedon johtaminen ja johtajuus. Jatkotutkimuseh-

dotuksena voisi siis olla minkä tahansa edellä mainitun osa-alueen vaikutus uudis-

tumiskykyyn.  

 

Mikäli jatkotutkimuksen toteuttaisi strategisten kyvykkyyksien näkökulmasta, olisi 

silloin mukaan otettava myös S-ryhmä ja tutkimuksesta tulisi ehkä liiankin laaja. Tie-

don johtamisen alue olisi puolestaan toimivampi kenties asiantuntijaorganisaatiossa 

ja ajan hyödyntämisen alue toimisi paremmin uusia innovaatioita luovassa yrityk-

sessä. Ehdottaisin siis jatkotutkimusaiheeksi ”organisaation johtajuuden vaikutuksia 

organisaation uudistumiskykyyn”. Uudistumiskyvyn johtajuus vaatii paljon eri osaa-

misen alueita; kannustamista, motivointia, luovuuteen innostamista, oppimisen tu-
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kemista, inspirointia jne. Organisaation omilla valtajärjestelmillä kun on iso rooli toi-

minnan kehittämisessä ja toiminnan jarruttamisessa. Tässäkin tutkimuksessa viitat-

tiin usein esimiestyöhön ja sen vaikutuksiin uudistumiskyvyssä. Aihe jätettiin vähäi-

selle pohdinnalle aihealueen rajauksen vuoksi, vaikka sen merkitys on selvästi olen-

nainen. 

 

Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi olla kyseisen organisaation muutosjoh-

tamisen taitojen tilannekartoitus ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tämähän 

nousi myös ryhmän yhdeksi kehittämislauseeksi eli organisaation omaksi kehittä-

miskohteeksi.   
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LIITE 1 
  

  Raporttidata 

  Vastauksia yhteensä: N=11 

  Luontiaika: 22.1.2015  

  Kyselytutkimuksen väittämät: 

1 Henkilöstömme oppii hyödyllisiä taitoja toisiltaan. 

2 Organisaatiossamme innovointi ja kehittäminen nähdään osana jokaisen työtä. 

3 Kokeilemme jatkuvasti uusia toimintamalleja. 

4 Meillä kannustetaan kyseenalaistamaan vakiintuneita tapoja ja käytäntöjä. 

5 Organisaatiossamme panostetaan tiedon ja osaamisen hankkimiseen, sekä tiedon hyödyntämiseen. 

6 Meillä hyödynnetään tehokkaasti henkilöstön palautteita ja parannusehdotuksia. 

7 Meillä on aikaa oppia uutta ja jakaa osaamista. 

8 Pyrimme käyttämään virheitä ja epäonnistumisia uuden oppimisen lähteinä. 

9 Jokainen voi vaikuttaa omaan työhönsä ja sen tavoitteisiin. 

10 Suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa tarkastelemme asioita monesta eri näkökulmasta. 

11 Organisaatiossamme on kannustava kulttuuri. 

12 Tunnistan hyvin toimintaympäristöni muutokset ja uudet haasteet, sekä osaamistarpeet. 

13 Organisaatiossamme arvostetaan erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä. 

14 Haluan jatkuvasti oppia uutta ja olen valmis muutoksiin. 

15 Seuraan itse tulevia osaamismuutoksia ja kehitän osaamistani niiden suuntaan. 

16 Jokainen voi vaikuttaa organisaatiomme uudistumiskykyyn. 

17 Työryhmässämme on positiivinen ilmapiiri. 

18 Henkilöstömme luottaa toinen toisiinsa. 

19 Henkilöstömme luottaa organisaatioon. 

20 Henkilöstömme luottaa esimiehiin. 

21 Yhteistyö organisaation eri yksiköiden välillä sujuu hyvin. 

22 Kannustan aktiivisesti henkilöstöä tiedon jakamiseen. 

23 Annan aktiivisesti palautetta yli toimialarajojen. 

24 Meillä on säännölliset kokoukset, jotka edesauttavat tiedon jakamisessa. 

25 Meillä järjestetään tapaamisia, joissa keskustellaan työhön liittyvistä kokemuksista vapaasti. 

26 Teemme paljon yhteistyötä toimittajien ja kumppaneiden kanssa kehittääksemme uusia ratkaisuja. 

27 Teemme paljon yhteistyötä asiakkaiden kanssa kehittääksemme uusia ratkaisuja.  
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LIITE 2 

Osaamisen nelikenttä / SWOT 

osaamisen nykytilan arvioimiseen 

 

Mitä osaamme? Mitä osaamista meiltä puut-

tuu? 

Mitä osaamme hyvin ja mikä   Missä meillä on parannettavaa? 

osaaminen meidän tulee säilyttää? 

 

 

 

 

 

 

 

Mistä meidän on opittava pois?  Mitä meidän tulisi huomioida  

Teemmekö joitain asioita, joiden  tulevaisuudessa? 

tekemisestä meidän pitäisi luopua? 

 

 

 

 

 

 

 

 


