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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiantuntijan tietotaidollista työskentelyä case-yrityksen vesi- ja 

energiatoimialayksikön avulla. Työssä pyritään tunnistamaan tietotaidon ylläpitämiseen johtavia 

tekijöitä, tutkimaan tiedonsiirtoa yksikön sisä- ja ulkopuolella sekä havaitsemaan tiedon syntymiseen 

ja siirtymiseen liittyviä ongelmia. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota kohdeyksikölle käytännön 

ratkaisumalleja, jotka pohjautuvat tutkielmassa esitettyihin tieteellisiin teorioihin. 

 

Tutkielmassa yritystä tarkastellaan tietopohjaisen näkemyksen kautta, johon liittyy vahvasti tiedon 

strateginen merkitys sekä strategian ja yksilön välinen suhde. Johtamisen oletetaan vaikuttavan 

asiantuntijan tietotaidon ylläpitämiseen, joten keinoja yksikön parempaan johtamiseen etsitään 

lahjakkuuksien johtamisen sekä sisäisen yrittäjyyden menetelmien avulla. Yrityksen byrokraattinen 

rakenne tarjoaa uuden näkökulman aiheen tarkastelulle, koska usein luovassa työssä pyritään 

välttämään jäykkiä organisaatiorakenteita. Kohdeyksikössä sovelletaan case-yrityksen käyttämää 

esimiehetöntä mallia, jonka ongelmia hahmotetaan haastattelututkimuksella kerätyn materiaalin 

pohjalta.  

 

Opinnäytetyössä selvisi, että yksikkö on onnistunut hyvin esimiehettömään malliin siirtymisessä, 

mutta käytännön johtamismalleissa on vielä kehitettävää. Käytäntöjen yhtenäistäminen sekä 

vastuiden ja velvollisuuksien selkeyttäminen ovat kohdeyksikön ensisijaisia kehityskohteita. Myös 

yhteisten tavoitteiden kirkastaminen, asiantuntijan työpanoksen konkreettinen havainnollistaminen 

sekä kohdennettu viestintä auttavat yksikköä muutoksen läpiviemisessä. 

 

Jatkotutkimuksissa voidaan selvittää yrityksen avainroolien tietotaidollista merkitystä ja työntekijän 

sekä yrityksen keskinäiseen tiedonsiirtoon vaikuttavia tekijöitä. Myös luovan työn johtamiseen ja 

yrityksen tarjoaman tuen merkitykseen liittyvä tutkimus todetaan tarpeelliseksi, sillä asiantuntija 

muodostaa omalla tietotaidollaan koko yrityksen palveluvalikoiman, jolloin yrityksen 

palveluvalikoiman johtaminen ja kehittäminen ovat avainasemassa. 



 

ABSTRACT 

Author:    Miia Henriksson 

Name of the Thesis: Improving consultant's knowledge based work in Energy and Utilities 

  business unit 

Academic Faculty:  LUT School of Business and Management 

Degree Program:  International Business 

Mentor:   Lasse Torkkeli 

 

The purpose of this bachelor's thesis is to examine consultant's knowledge based work through a case-

company's Energy and Utilities business unit. To achieve a wide perspective of knowledge based 

work and its development business unit's internal and external information exchange and information 

creation as well as transfer will be examined. The goal is to identify core factors of information and 

knowledge process' and form directive suggestions to develop unit's knowledge based work. 

 

Company is examined through knowledge-based view, which emphasizes the strategic meaning of 

information and the relation between strategy and individual. Management affects consultant's 

knowledge base so the thesis offers solutions that are based on talent management and 

intrapreneurship theories. Case-company's bureaucratic structure offers a new perspective to examine 

business unit's knowledge based work. Commonly creative work is not combined with heavy 

organizational structures so the business unit is using a superior free structure.   

 

The findings of this thesis are that the business unit has partially achieved its goals on moving towards 

an organizational structure where it has no superiors. However there are still few areas that need 

attention. As a result Energy and Utilities business unit is advice to focus on unifying its common 

conventions and clarifying managers' responsibilities and obligations. Also the unit needs to 

concentrate achieving its goals and making communication practices coherent.  

  

Further research can be made in the area of management by studying the key roles of a unit and the 

importance of these roles for management. It is also possible to examine the importance of free 

organization structure in creative work because the consultant's form the whole service selection for 

the company and their products are based on consultant's knowledge. 
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1. JOHDANTO 

 

Henkilöstö voidaan nähdä palvelualalla toimivan yrityksen tärkeimpänä resurssina ja sitä voidaan 

pitää yrityksen menestykseen johtavana tekijänä. Palveluiden jatkuva kehittäminen sekä 

parantaminen ovat yritykselle keinoja pysyä mukana kasvavassa kilpailussa ja markkinoiden 

muutoksessa. Palveluiden aineettomuus asettaa yritykselle omat haasteensa, mutta osaavan ja 

motivoituneen henkilöstön avulla yritys pystyy vastaamaan näihin haasteisiin, jolloin se pysyy myös 

sekä kilpailukykyisenä että kannattavana. Yrityksen toiminnan pohjautuessa henkilöstön osaamiseen, 

tietotaitoon sekä motivaatioon on oikeiden työntekijöiden löytäminen erityisen tärkeässä asemassa.  

 

Yritys, jonka pääasiallinen tuote on palvelu, ja joka tarjoaa asiakkaillensa omaa tietotaitoansa, on 

riippuvainen uusimmasta tiedosta sekä olemassa olevan tiedon sujuvasta siirtymisestä, sillä yrityksen 

pääasiallinen tehtävä on tarjota asiakkaillensa osaamiseensa pohjautuvia ratkaisuja. Henkilöstön 

tietotaidon kehittäminen nousee keskiöön muuttuvassa toimintaympäristössä, sillä uutta tietoa 

tarvitaan jatkuvasti. Jos yritys ei ylläpidä asiantuntijoidensa tietotaitoa, heillä ei myöskään ole mitään 

tarjottavaa asiakkaille. Työntekijän tietotaidon sekä motivaation ylläpitäminen ja toiminnan 

kehittäminen vaatii yritykseltä suunnitelmallisuutta sekä käytännön toimia. Henkilöstön osaamisen 

huomioiminen strategiassa korostuu yrityksissä, joissa menestys perustuu henkilöstön 

asiantuntemukseen.  

 

Asiantuntijaorganisaatiossa toimivan johtamisen merkityksen korostuu, sillä johtajan sekä 

asiantuntijan ovat lähes tasa-arvoisessa asemassa ja asiantuntija johtaa omaa työtänsä. Työntekijöiden 

kutsuminen asiantuntijoiksi antaa viitteitä siitä, että työntekijän tietotaito on avainasemassa yrityksen 

menestyksessä. Asiantuntijat eli konsultit tarvitsevat tietynlaista tukea työympäristössään, eikä 

hierarkkinen tai joustamaton organisaatiorakenne välttämättä sovellu asiantuntijaorganisaatioon. 

Johtaminen liittyy konsultin tietotaidon ylläpitämiseen vahvasti, sillä esimieheltä asiantuntijan on 

mahdollista saada apua ja tukea itsenäiseen työskentelyyn. Tutkielmassa tarkastellaankin sitä, miten 

esimiestaso pystyy tukemaan konsultteja ja miten tarjottu tuki vaikuttaa työntekijän motivaatioon.   
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1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

 
Opinnäytetyön tutkimusongelma liittyy asiantuntijan tietotaidolliseen työskentelyyn ja tietotaidon 

siirtymiseen yrityksessä. Tutkimuksen pääongelma on jaettu kolmeen osaongelmaan, joiden kautta 

pyritään löytämään vastaus pääongelmaan. Osaongelmista etsitään vastausta pääongelmaan case-

yrityksen tarjoaman käytännön esimerkin kautta. 

  

Pääongelma: Miten asiantuntijaorganisaatio voi tukea konsultin tietotaidollista työskentelyä? 

 

Osaongelma 1: Miten yksikkö pystyy tukemaan asiantuntijan työskentelyä? 

 

Osaongelma 2: Miten yritys pystyy varmistamaan tiedon siirtymisen asiantuntijoiden välillä?  

 

Osaongelma 3: Miten johtaminen vaikuttaa asiantuntijan motivaatioon ja ajankäytönhallintaan? 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan työnantajan tarjoaman tuen merkitystä asiantuntijan tietotaitoon 

liittyvissä kysymyksissä palveluita projekti- sekä palvelumuotoisesti tarjoavassa ICT-alan 

yrityksessä. Tarkastelussa otetaan huomioon strategian sekä yksilönnäkökulman välinen suhde ja 

pyritään löytämään suhteelle merkityksellisiä tekijöitä. Tietotaidon syntymisen huolellinen tarkastelu 

on aiheellista tutkimusta alustavassa kirjallisuuskatsauksessa, sillä se vaikuttaa vahvasti esimerkiksi 

tietotaidon ylläpitämiseen. Tutkielman tarkoituksena on tunnistaa tietotaidon ylläpitämisen keinoja 

ja tarjota kohdeyksikölle konkreettisia parannusehdotuksia tulevaisuutta varten. Tutkimuksen 

tavoitteena on helpottaa kohdeyksikön tilannetta havaitsemalla muun muassa tiedon siirtymiseen 

liittyviä ongelmia ja ehdottamalla niihin tieteelliseen teoriaan pohjautuvia ratkaisuja. 

1.2 Tutkimuksen rajaukset ja viitekehys 

 

Tutkimuksessa käsitellään ICT-alan konsulttiyrityksen energia- ja vesitoimialayksikköä. Yksikön 

sisällä tarkastellaan erityisesti tietotaidon siirtymistä sekä yhteistyön laatua teemahaastatteluista 

saatujen esimerkkien avulla. Tutkimuksen haastateltavat on valittu siten, että tutkimuksessani on 

esimies-, päällikkö sekä asiantuntijatason työntekijöitä. Tutkimukseen on pyritty saamaan sekä 

kokeneita että vähemmän aikaa yrityksessä työskennelleitä henkilöitä, joiden kautta saadaan erilaisia 

näkökulmia asiantuntijan aseman, kokemuksen ja koulutustaustan kautta. Tutkimuksessa käytetään 
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myös kirjallista tutkimusmateriaalia, joka on saatu yksikön esimieheltä sekä yrityksen HR-osastolta. 

Yrityksessä henkilöstöhallinto ei ole suoranaisesti tekemisissä yksiköiden projektien ja palveluiden 

kanssa muuten kuin ongelmatapauksissa. Yritys ja yksikkö ovat tietoisia ongelmistaan, joten 

tutkimuksen päämäärä on ongelman konkreettinen havainnollistaminen. Tutkimuksessa pyritään 

käsittelemään tietotaitoa yrityksen strategisesta näkökulmasta ja tutkimuksen ollessa rajattu 

ainoastaan yrityksen energia- ja vesitoimialayksikköön, se ei ole sellaisenaan yleistettävissä muihin 

yksiköihin tai yrityksiin. Tulokset voivat kuitenkin olla sovellettavissa esimiehetöntä mallia 

soveltavissa yksiköissä ja niiden muutosprosesseissa. Tutkimukseen pohjautuvien 

parannusehdotusten sekä teoriaan pohjautuvien tulosten oletetaan olevan hyödyllisiä samaa 

organisaatiorakennetta käyttäville yksiköille ja yrityksille. 

  

Kuvassa 1. esiintyvässä teoreettisessa viitekehyksessä havainnollistetaan teorioiden suhdetta toisiinsa 

sekä yksilön erilaisia rooleja työympäristössä. Tietopohjaisen näkemyksen ja tiedon strategisen 

merkityksen avulla voidaan tarkastella yritystä ja yksikköä, jossa tieto, tietotaito, tietämys sekä 

osaaminen virtaavat vapaasti. Yrityksen tarkasteleminen tietopohjaisen näkemyksen sekä strategian 

puitteissa luo kehyksen, jonka sisällä yritys toimii. 

 

Kuva 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 
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Tietoa, tietämystä, tietotaitoa ja osaamista syntyy sekä yrityksen sisä- että ulkopuolella ja niiden 

sujuva virtaus voidaan nähdä yrityksen menestykseen johtavana tekijänä. Yksilö on yrityksen 

keskeinen toimija, ja ilman yksilön työpanosta yritys ei pysty tuottamaan lisäarvoa asiakkaillensa. 

Viitekehyksen mukaan lahjakkuuksien johtaminen sekä sisäinen yrittäjyys ovat yrityksen keinoja 

ohjata yksilön työtä esimerkiksi motivoimisen avulla. Yksilön toimiessa useammassa roolissa 

samanaikaisesti halutaan tutkimuksella selventää viitekehyksessä esitettyjen roolien merkitystä 

käytännössä. Yksilö on erilaisiin tiimeihin kuuluva yrityksen jäsen sekä alansa asiantuntija, joka 

toimii joko asiantuntija-, esimies-, tai päällikkötasolla.  

1.3 Pääkäsitteet 

 
Yksilö on ympäröity tiedolla (information), josta osa on olennaista kyseiselle yksilölle ja osa ei. Tieto 

on eräänlaista raakadataa, josta yksilö tai yhteisö prosessoi itselleen ymmärrettyä tietoa eli tietämystä 

(knowledge). Tiedon merkityksellä tarkoitetaan sitä, että jokin toiselle olennainen tieto saattaa olla 

vähemmän olennaista jollekin toiselle. Tieto voidaan jakaa esimerkiksi sen mukaan onko se 

objektiivista, subjektiivista, faktaa, mielipidettä, primaarista vai sekundääristä, ja sitä voidaan jaotella 

myös muun muassa esitysmuodon mukaan (Tergan & Keller 1998, 3). Tieto voi olla esimerkiksi 

verbaalista, kirjallista, visuaalista, tai audiovisuaalista (Tergan & Keller 1998, 3). Tieto voidaan myös 

jakaa sen perusteella onko se eksplisiittistä eli helposti siirrettävissä olevaa vai hiljaista eli 

kokemukseen perustuvaa (Grant 1996, 451). Yksilö kerää tietoa jatkuvasti erilaisista lähteistä ja 

prosessoi tietoa kognitiivisesti, jolloin uusi tieto yhdistyy yksilön olemassa olevaan tietoon 

muodostaen uutta tietoa (knowledge). Tieto on dynaamista, sillä se muuttuu jatkuvasti esimerkiksi 

tilanteessa jossa yksilön on sopeuduttava ja sovellettava tietotaitoansa. Tieto voi olla yksilöllistä, 

yhteisöllistä tai yhteiskunnallista (Tergan & Keller 1998, 3) ja sitä syntyy ja se muuttuu jatkuvasti 

erilaisissa kohtaamisissa. Tietoa voi ulkoistaa, jolloin siitä tulee yleistä (information) kunnes yksilö, 

yhteisö tai yhteiskunta prosessoi, muokkaa sekä integroi siitä itselleen sopivaa tietoa (knowledge) 

(Tergan & Keller 1998, 4). Ymmärrys on oleellinen osa tiedonhankintaa, sillä ilman ymmärrystä 

yksilö ei pysty käsittelemään saamaansa tietoa, jolloin tieto jää ulkoiselle tasolle (Tergan & Keller 

1998, 4). 
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Tietotaidolla (know-how) tarkoitetaan yksilön tietämyksellistä osaamista, joka voidaan nähdä tiedon 

soveltamisena tilanteeseen sopivalla tavalla. Tietotaito on siis tietoa siitä, miten jokin asia tehdään eli 

hyvin lähellä osaamista (Kogut & Zander 1992b, 383). Tietotaitoon vaikuttaa sekä sisäiset että 

ulkoiset tekijät. Tietotaitoa ja sen syntymistä selventää taulukko 1, jossa esitetään tietotaidon 

muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kokonaisuuksia.   

 

Taulukko 1. Tietotaidon rakenne 

 

Taulukossa 1. tietotaito on jaettu pohjatietoon, ajankohtaiseen tietotaitoon sekä työhön liittyvään 

tietotaitoon. Tietotaitoon voidaan yhdistää myös muita ulottuvuuksia, mutta kyseiset kolme ovat tälle 

tutkielmalle oleellisimpia ja niiden hahmottaminen auttaa yksikön ongelman jäsentämisessä. 

Tietotaitoon läheisesti liittyvä kokonaisuus, osaaminen, on monen tekijän summa, josta lopulta 

muodostuu eheä kokonaisuus eli yksilön kyky suoriutua annetusta tehtävästä asianmukaisilla 

keinoilla. Tietotaito on yksilön sisäinen resurssi ja kaiken tiedon summa, kun taas osaaminen on 

vahvemmin tietotaidon hyödyntämistä käytännössä.  

 

Yrityksen strategia, rakenne ja kulttuuri vaikuttavat koko yrityksen toimintaan ja ovat vahvasti 

riippuvaisia toisistaan. Baldeggerin (2012, 105) mukaan strategian voidaan määritellä olevan 

tavoitteiden muodostamista ja niiden toteuttamista. Strategisissa päätöksissä tulee ottaa huomioon 

päätöksen aikajänteen lisäksi myös menestymismahdollisuudet (success potentials). Baldegger  

(2012,106) määrittää yrityksen toimivan strategisesti silloin kun se muodostaa menestymisen 
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mahdollisuuksia joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti. Tutkielmassa tarkastellaan strategiaa 

suhteessa yksilöön ja erityisesti strategian käytännön toteuttamisen vaikutusta yksilön tietotaidon 

ylläpitämiseen.  

 

Tutkielman empiirisessä osassa tutkittavassa yksikössä käytetään niin kutsuttua esimiehetöntä mallia, 

joka edellyttää asiantuntijan tekevän omat päätöksensä riippumattomasti ja vapaasti suhteessa 

esimieheen. Yksikön hallinnollisella esimiehellä tarkoitetaan esimiestä, joka on hallinnollisessa 

vastuussa asiantuntijoista sekä projekti- ja palvelupäälliköistä, ja hänellä on hallinnollisia eli virallisia 

alaisia. Yrityksessä sekä palvelua että projektia pidetään projektina, mutta erottava tekijä on se, että 

projektilla on selkeästi sekä alku- että loppuaika ja läpivientitavoite. Palvelu taas on toistaiseksi 

voimassa olevalla sopimuksella. Yrityksessä projektipäällikön rooli on suunnitella projekti, sen 

työvaiheet sekä resursointi, tarkkailla etenemistä ja vetää projekti "maaliin" yhdessä asiakkaan kanssa 

kun taas palvelupäällikön tehtävät ovat enemmän palvelubisneksen puolella. Palvelupäällikön tulee 

siis pienen lisämyynnin lisäksi huolehtia sopimusehtojen täyttymisestä sekä varmistaa, että toiminta 

on sopimuksen mukaista. 

1.4 Tutkielman rakenne 

 
Tutkielma koostuu teoria-osuudesta sekä empiirisestä tutkimuksesta. Tutkielman ensimmäinen 

luvussa, johdannossa, kuvaillaan tutkielman tarvetta ja tavoitteita, toisessa luvussa esitellään 

tutkimuksen teoreettista pohjaa kirjallisuuskatsauksen avulla, pyritään löytämään erilaisia ilmiöitä 

tietotaitoon liittyen ja näin ollen pohjustamaan tutkimusta. Kolmannessa luvussa kuvaillaan 

tutkimusmenetelmiä, aineiston hankintaa sekä tutkimuksen kohteena olevaa yritystä ja yksikköä. 

Tutkimus on toteutettu ICT-alan konsulttiyrityksessä kvalitatiivisilla menetelmillä puolistrukturoitua 

teemahaastattelua käyttäen. Tutkielman neljännessä luvussa analysoidaan haastatteluja yrittäen 

löytää merkityksellisiä tekijöitä strategian ja yksilön välillä yrityksen ongelmaan liittyen. Tutkielman 

viidennessä luvussa, johtopäätöksissä, kootaan tutkielman merkityksellisimmät asiat yhteenvedoksi 

ja pyritään tarjoamaan erilaisia ratkaisumalleja yrityksen ongelmaan osaongelmien kautta sekä 

pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
 
 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään teoreettisessa viitekehyksessä esiintyviä teorioita, jotka ovat 

tietopohjainen näkemys, lahjakkuuksien johtaminen sekä sisäinen yrittäjyys. Teoriat on valittu 

tutkimukseen siten, että ne vastaavat yrityksen toimintatapoja ja niiden avulla on mahdollista löytää 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. Yrityksen tarkasteleminen tietopohjaisen näkemyksen kautta 

selventää yrityksen toimintamallia ja työntekijöiden ollessa korkeasti koulutettuja ja tehdessä 

joustavuutta vaativaa työtä, on johtamisen tarkasteleminen lahjakkuuksien johtamisen sekä sisäisen 

yrittäjyyden kautta on luonnollinen ratkaisu. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään myös tiedon 

strategista merkitystä sekä yleisesti tietoa, tietotaitoa ja osaamista, sillä niiden hahmottaminen on 

tärkeää analysoitavan yritysmallin ymmärtämiseksi. Teoriat on valittu siten, että ne tukevat tutkittavia 

ilmiötä ja tarjoavat yrityksen ongelman tarkastelulle teoreettisen pohjan. Kirjallisuuskatsauksen 

tarkoituksena on esitellä tutkimukselle keskeisiä kokonaisuuksia sekä pohjustaa tulevaa tutkimusta.  

2.1 Tietopohjainen näkemys (Knowledge-based View) 

 
Tietopohjaisen näkemyksen mukaan tieto on yrityksen tärkein resurssi, sillä se luo ja ylläpitää 

yrityksen kilpailukykyä sekä vaikuttaa yrityksen strategiaan. Grant (1996, 117) sanoo kilpailukyvyn 

kestävyyden pohjautuvan kyvykkyyksien jäljittelemättömyyteen. Mitä integroituneempaa tietoa 

yrityksellä on, sitä vaikeampaa sitä on jäljitellä. Grantin (1996, 121) mukaan organisaation tietotaito 

ja organisaation rooli tiedon luomisessa sekä soveltamisessa luovat pohjan tietopohjaiselle 

näkemykselle. Tietopohjainen näkemys perustuu resurssi-pohjaiseen näkemykseen (resource-based 

view), organisationaaliseen oppimiseen (organizational learning), organisaation pätevyyksiin ja 

kyvykkyyksiin (organizational capabilities and competences) sekä innovaatioihin ja 

tuotekehitykseen. Tietopohjaisen näkemyksen avulla yritykset etsivät laajempaa ymmärrystä tiedolla 

johtamiseen (knowledge management) ja sen mukaan tiedon pääasiallinen lähde on yrityksen 

työntekijöiden ammattitaito sekä osaaminen, joilla on suora vaikutus sekä henkilöstösuunnitteluun 

että arviointiin (Grant 1997, 451). Sveiby (2001, 345-347) yhdistää tietopohjaisen näkemyksen 

yrityksen strategian muodostamiseen, sillä strateginen suunnittelu lähtee yksilön kyvykkyyksistä, 

joiden avulla luodaan sekä sisäistä että ulkoista arvoa. 
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Grantia (1997, 451) mukaillen tietopohjainen näkemys perustuu seuraaviin oletuksiin 

- Tieto on yritykselle tuotannollinen resurssi, tärkeä osa lisäarvon luomista ja sillä on 

huomattava strateginen merkitys.  

- Tieto voidaan jaotella sen siirrettävyyden perusteella eksplisiittiseen tietoon, jota voidaan 

siirtää helposti esimerkiksi puheen avulla sekä hiljaiseen tietoon, eli vaikeasti jaettavaan 

tietoon, sillä se voi perustua esimerkiksi kokemukseen. 

- Yksilöt luovat ja säilyttävät tietoa. Uuden tiedon luominen vaatii erikoistumista sekä kykyä 

yhdistellä erilaista tietoa. 

- Tieto on laaja-alaista sekä moniulotteista. Erityisesti eksplisiittistä tietoa voidaan muunnella 

ja siirtää pienillä kustannuksilla. 

 

Tiedon siirtäminen opettamalla nähdään usein pääasiallisena menetelmänä tiedon hallitsemiseen sekä 

jakamiseen, mutta se jättää huomioimatta erikoistumisen merkityksen. Tiedon siirtämisessä 

ohjaamisen avulla tietyn sektorin asiantuntija voi jakaa omaa tietoaan luomalla käytäntöjä ja 

ohjaamalla muiden käyttäytymistä sääntöjen avulla. Tiedonsiirto voi tapahtua myös integroimalla, 

joka on tiedon koordinointia ilman suoraa tiedonsiirtoa. Tietoa voidaan integroida ketjuttamalla tai 

luomalla organisationaalisia rutiineja, jotka ovat useita ihmisiä sitovia organisaation sisäisiä kaavoja. 

(Grant 1997, 451) Eksplisiittistä tietoa voidaan siirtää kommunikaation avulla kun taas hiljaisen 

tiedon eli osaamisen siirtäminen tapahtuu pääasiallisesti tekemisen kautta ja Grant (1996, 111) 

huomauttaakin tiedonsiirron riippuvan siitä, onko tieto eksplisiittistä vai hiljaista.  Sekä yksilön että 

organisaation tasolla tiedon siirtyminen riippuu vastaanottajan kyvystä sisällyttää uusi tieto omaan 

tietotaitoonsa. Yrityksen tietotaito on mahdollisuuksien joukko tai alusta tulevaisuuden 

kehittämiselle, jota saadaan ulkoisen tai sisäisen oppimisen avulla (Kogut & Zander 1992b, 385). 

 

Tutkimuksessaan Sveiby (2001, 348) määrittelee yhdeksän tiedonsiirron perustapausta, jotka luovat 

organisaatiolle lisäarvoa ja tähtäävät toimintakyvyn kasvattamiseen. Tietoa voi siirtyä yksilöiden 

välillä, yksilöiltä ulkoisiin rakenteisiin, ulkoisista rakenteista yksilölle, yksilön kyvykkyyksistä 

sisäisiin rakenteisiin, sisäisistä rakenteista yksilölle, ulkoisten rakenteiden välillä, ulkoisista 

rakenteista sisäisiin rakenteisiin, sisäisistä rakenteista ulkoisiin rakenteisiin sekä sisäisten rakenteiden 

sisällä. Tiedonsiirto sanotaan olevan olemassa jokaisessa organisaatiossa, mutta sitä ei ole aina 

koordinoitu yhdenmukaisesti strategiaan. Tiedonsiirrolla voidaan siis edistää yrityksen strategisten 

tavoitteiden saavuttamista kun taas sen toimimattomuus voi haitata yrityksen toimintaa. Sveibyn 

(2001) tutkimuksesta ilmenee, että yksilö voi luoda lisäarvoa kahdella eri tavalla, siirtämällä ja 

muokkaamalla tietoa ulkoisesta organisaation sisäiseksi tiedoksi. Ulkoiseen tiedonsiirtoon sisältyy 
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aineettomat suhteet ja maine kun taas sisäinen tiedonsiirto liittyy hallinnollisiin prosesseihin, sisäisiin 

verkostoihin organisaatiokulttuuriin ja yksilön kyvykkyyksiin (Sveiby 2001, 355-356). 

 

Grantin (1996, 112) näkemys yrityksen olemassaolosta perustuu oletukseen, että tietoa luodaan 

yksilön kautta sekä siihen, että yrityksen pääasiallinen tehtävä on tuottaa palveluita ja tuotteita 

hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa. Tietopohjainen näkemys keskittyy tiedon siirtämiseen 

liittyviin kustannuksiin ja kannustaa yritystä luomaan yksilöllisen organisaatiorakenteen 

saavuttaakseen mahdollisimman tehokkaan tiedonsiirron. Prosessiteknologian määritellessä parhaat 

menetelmät tuotannolle ja tuotannon vaatiman tietotaidon, tehtävien jakaminen yksilöiden ja 

organisaation välillä jää organisaatiorakenteen määriteltäväksi (Grant 1996, 114). Yrityksessä tiedon 

integroimisessa auttaa organisaation yhteinen kieli, symbolinen kommunikaation, erikoistuneen 

tiedon yhteisöllisyys, jaettu tarkoitus sekä yksilöllisen tietopohjan ymmärtäminen (Grant 1996, 116). 

Ryhmätyöskentely on merkityksellinen tekijä tiedon siirtymisessä ja Grant (1996, 117) toteaakin 

tiedon integraation olevan sitä vahvempi, mitä korkeampi sekä erikoistuneempi ryhmän sisäinen 

tietotaso on. Myös koulutuksen tehokkuuden todetaan perustuvan yhteisen tiedon vaihtamiselle.  

 

Grantin (1996, 118-119) mukaan yritystä tarkasteltaessa tietoa integroivana instituutiona, ei 

hierarkkinen koordinaatio toimi, joten hierarkiaa tulisi olla ainoastaan tiedon siirtämistä ja 

integroimista helpottavien sääntöjen ja direktiivien muodossa. Ylemmän organisaatiotason päätökset 

ovat riippuvaisia asiantuntijatason tiedosta, jolloin hierarkian ainoa tehtävä on tuottaa laadukkaita 

päätöksiä. Tiimipohjaisessa organisaatiomallissa tulee ottaa huomioon, että parhaat tulokset 

saavutetaan asiantuntijan osallistamisella, eivätkä johtajat pysty koordinoimaan asiantuntijoiden 

päivittäistä toimintaa. Grant toteaa tieteellisen johtamisen olevan korvattu osallistavalla johtamisella, 

jossa yritys antaa asiantuntijoillensa mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja johtajan rooli on 

enemmän tukea kuin johtaa. Myös kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (total quality management) 

todetaan olevan yksi toimiva johtamismalli asiantuntijaorganisaatiossa. Yrityksen on mahdotonta 

löytää täydellistä tasapainoa yrityksen tietotaidon ja tarpeiden välille, joten tuotettu palvelu tai tuote 

vaatii usein ulkopuolista myös tietoa sekä menetelmiä. Grant ehdottaa projektin tai yrityksen 

resurssitarpeiden määrittelemistä varten hyödynnettäväksi erilaisia matriiseja ja ryhmityksiä. 
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Yrityksen tietopohjainen näkemys voidaan yhdistää myös käytännön johtamiseen. Tiedon ollessa 

yrityksen tärkein resurssi, josta suurin osa on yksilöiden hallussa, voidaan työntekijöiden nähdä 

olevan yrityksen osakkaita. Suurin haaste tietopohjaisen näkemyksen mukaisessa johtamisessa on 

saada yksilöt työskentelemään yhdessä yksikön tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietoa on monistettava 

ja kopioitava yrityksen sisällä ja samalla estettävä yrityksen tietotaidon päätyminen kilpailijoiden 

haltuun. Tietopohjainen näkemys tarjoaa perinteiseen johtamiseen uuden näkökulman tiimipohjaisen 

ja erikoistuneen tiedon jakamisen kautta. Tietopohjainen johtaminen tapahtuu rutiinien, 

toimintatapojen ja asenteiden kautta, jotka on sisällytetty yrityksen kulttuuriin sekä operatiiviseen 

toimintaan. Tietopohjainen näkemys auttaa ymmärtämään hierarkkisen organisaatiorakenteen 

puutteet ja muokkaamaan rakennetta sopivammaksi asiantuntijaorganisaatiolle ja tietopohjaisen 

näkemyksen mukaisessa johtamisessa päätösten tekeminen ja auktoriteetti eivät keskity 

organisaatiossa vain yhdelle henkilölle vaan päätöksenteko tapahtuu delegoinnin kautta. Päätökset 

tehdään siellä, missä on eniten tietoa ja ainoastaan eksplisiittistä tietoa vaativat päätökset voidaan 

keskittää. Strategisten liittojen tärkeys korostuu tietopohjaisessa organisaatiossa, sillä niiden avulla 

yritys voi yhdistää sisäistä tietoaan muiden yritysten tarjoamaan tietoon. (Grant 1997, 452-454) 

2.2 Tiedon strateginen merkitys 

 
Tietopohjaisen näkemyksen mukaan yrityksen pääasiallinen tehtävä on luoda, integroida ja soveltaa 

tietoa. Biely ja Daly (2002, 277-279) toteavat olevan yrityksen edun mukaista, ettei sen tarvitsisi 

tehdä strategisia päätöksiä resurssien puutteen takia, mutta todellisuudessa resurssit vaikuttavat lähes 

aina päätöksiin. Organisaation on siis pyrittävä tutkijoiden mukaan arvioimaan ja tekemään 

strategiset päätöksensä tavalla, jolla yritys säilyttää tietopohjansa mahdollisimman hyvänä. Yrityksen 

tavoitteena on tuottaa menestyksekäs tietostrategia, jonka luominen vaatii yhteistyötä myös 

henkilöstöhallinnon kanssa. Bierly ja Daly löysivät useiden tutkijoiden, esimerkiksi Schulerin ja 

Jacksonin, mukaan strategisen henkilöstöhallinnon luovan yritykselle kilpailuetua roolien 

vahvistamisen kautta, sillä niiden avulla pystytään esimerkiksi vähentämään kustannuksia ja 

differoimaan palveluita.  

 

Bierlyn ja Dalyn (2002, 279-292) mukaan tietostrategia on sarja yrityksen valintoja koskien uuden 

tiedon hankintaa sekä kykyä hyödyntää tietoa yrityksen prosesseissa ja tuotekehityksessä. 

Tietostrategian tärkeimpänä elementtinä voidaan pitää sitä, keskittääkö yritys resurssinsa enemmän 

uuden tiedon luomiseen vai muokkaako se olemassa olevaa tietoa organisaatiolle sopivaksi. 

Yrityksen henkilöstöhallinnon sanotaan määrittelevän lopulta yrityksen tiedonhallinnan tason, sillä 
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henkilöstö muodostaa ja hallitsee yrityksen tietoa. Jos yrityksen henkilöstöhallinnon toimet eivät ole 

linjassa tiedollisten tavoitteiden kanssa, tietopohja pysyy staattisena ja haittaa yrityksen 

suorituskykyä. Jos taas henkilöstöhallinnon menetelmät tukevat tiedonhallinnan strategian 

päämääriä, tietopohja vahvistuu ja luo yritykselle potentiaalista kilpailuetua. Bierly ja Daly 

muistuttavat, että yrityksen tietostrategian ja henkilöstöhallinnon on oltava linjassa ja yrityksen tulee 

löytää juuri itsellensä sopiva strategia. 

 

Graham (2016, 47-49) tunnistaa tiedon strategiaan yhdistämiseen liittyviksi esteiksi tietostrategian, 

analyyttiset kyvykkyydet, tiedon siiloutumisen ja datan integroimisen. Grahamin mukaan ensin 

yrityksen tulee keskittyä yritysstrategiaan ja organisaation suorituskykyyn, jonka jälkeen 

tietohallinnon on tarjottava toimivat työkalut tiedon käsittelyyn ja tuettava yritystä muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä. Järjestelmien on ylläpidettävä tiedonsiirron standardeja koko yrityksessä 

ja luotava koko yrityksen kattava näkemys tiedonsiirrosta. Johdolle Bierly ja Daly (2002, 292) 

ehdottavat, että sen tulisi tarkastella sellaisia ongelmia, joita esimiehet eivät usein huomioi. Bierlyn 

ja Dalyn mukaan yrityksellä on oltava selkeä tietotaidollinen strategia ja tulevaisuuden strategiassa 

on otettava huomioon yrityksen aikaisemmat strategiat. Organisaation on siis tuettava samoja 

tavoitteita kokonaisuutena ja kaiken toiminnan on liityttävä yrityksen strategisiin tavoitteisiin. 

Tutkijoiden mukaan jokaisessa organisaatiossa on oltava koko organisaatiorakenteen kattava sisäinen 

johdonmukaisuus, jossa strategia vastaa yrityksen koon, rakenteen, kulttuurin ja toimintaympäristön 

asettamia vaatimuksia.  

2.3 Lahjakkuuksien johtaminen (Talent Management) 

 
Lahjakkuuksien johtamiselle ei ole tarkkaa määritelmää, mutta esimerkiksi Lewis ja Heckman (2006, 

140-141) ovat koonneet lahjakkuuksien johtamisen kirjallisuuteen perustuen kolmeen näkökulmaan. 

Ensimmäisessä näkökulmassa lahjakkuuksien johtaminen rinnastetaan tyypillisiin 

henkilöstöjohtamisen keinoihin, joihin kuuluu esimerkiksi rekrytointi, kehittäminen sekä ura- ja 

menestysjohtaminen. Toinen näkökulma keskittyy lahjakkuuksien joukkoihin sekä suorituksiin, 

jolloin lahjakkuuksien johtaminen nähdään keinona varmistaa työntekijöiden oikeanlainen virtaus. 

Kolmannessa näkökulmassa lahjakkuuksien johtamisen määritelmä keskittyy yleisesti lahjakkuusiin 

ja organisaation rajoihin. Kolmannen näkökulman mukaan lahjakkuuden syntyminen voidaan nähdä 

kahdella eri tavalla. Lahjakkuutta, joka määritellään korkean tason suorituskyvyksi tai korkean 

potentiaalin lahjakkuudeksi, voidaan tarkastella hyödykkeenä tai resurssina, jota johdetaan 

pääsääntöisesti suoritustason avulla. Organisaatiossa siis palkitaan ja organisaatioon palkataan 
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kilpailunhaluisia yksilöitä ottamatta huomioon heidän rooliaan organisaatiossa tai organisaation 

yksilöllisiä tarpeita. Toisen tavan mukaan lahjakkuus voidaan nähdä muuttumattomana hyödykkeenä, 

joka kehittyy humanistisen ja demografisen näkökulman yhdistelmistä. Collings ja Mellahi (2009, 

305) lisäävät lahjakkuuksien johtamiseen neljännen näkökulman, avainasemien tunnistamisen jossa 

lähtökohtana yksilön sijasta on tehtävä. Vaikka lahjakkuuksien johtamisella ei ole vakiintunutta 

määritelmää nähdään se usein keinoina korostaa henkilöstöhallinnon strategista merkitystä ja 

yksilöstä käytetään usein termiä lahjakkuus. 

 

Lewisin ja Heckmanin (2006, 141) mukaan kirjallisuuteen pohjautuvat näkökulmat eivät riitä 

lahjakkuuksien johtamisen määritelmäksi. Esimerkiksi Stockley (2014) määrittelee lahjakkuuksien 

johtamisen olevan tietoinen ja harkittu lähestymistapa ihmisten, joilla on tarvittavat kyvyt ja taidot, 

houkuttelemiseen, kehittämiseen sekä pitämiseen yrityksessä huomioiden samalla organisaation 

nykyiset ja tulevat tarpeet. Lahjakkuuksien johtamisessa on siis kyse osaavan henkilöstön 

hankkimisesta ja oikeanlaisen organisaatiokulttuurin ylläpitämisestä. Schiemann (2013, 282) sanoo 

lahjakkuuksien johtamisen olevan ainutlaatuinen toiminto, joka integroi kaikki aktiviteetit ja vastuut, 

jotka liittyvät lahjakkuuden elinkaaren johtamiseen. Lahjakkuuden elinkaari ottaa huomioon 

vuorovaikutuksen organisaation ja inhimillisen pääoman välillä eli elinkaari ulottuu houkuttelevan 

brändin luomisesta jopa lahjakkuuden palauttamiseen saakka (Schiemann 2013, 282). 

Lahjakkuuksien optimoinnilla tarkoitetaan tasapainoa lahjakkuuden elinkaaren eri vaiheiden välillä 

ja pyritään löytämään menetelmiä, jotka maksimoivat lahjakkuuksiin investoimisen hyödyt 

(Schiemann 2013, 282). Lahjakkuusiin investoimisen hyötyjä ovat Schiemannin mukaan esimerkiksi 

työntekijöiden lisääntynyt tuottavuus, asiakasuskollisuuden parantuminen, parempi laatu, 

työntekijöiden harvempi vaihtuvuus, ympäristöllisten riskien pienentyminen sekä parantunut 

taloudellinen operationaalinen suoriutuminen.  

 

Suoritukseen pohjautuva lahjakkuuksien johtaminen on yleinen näkökulma, joka perustuu sisäisten 

lahjakkuuksien hallintaan ja nostaa esille sen, ettei johtajan panos ole ainoa suoritukseen vaikuttava 

tekijä vaan työntekijän suoritus on jopa merkityksellisemmässä roolissa. Suorituksen korkeimman 

tason saavuttaminen sanotaan olevan mahdollista ottamalla huomioon yrityksen strategiset 

kyvykkyydet. Toinen tärkeä ulottuvuus lahjakkuuksien johtamisessa on se, kuinka työntekijät 

hahmottavat johtamisen. Johtamisessa on tärkeää, miten johtaja noudattaa kahdenvälisiä sopimuksia, 

pitää yllä luottamusta ja täyttää työntekijöidensä odotukset. Lahjakkuuksien johtamista voidaan 

tarkastella myös kansainvälisestä näkökulmasta. (Ariss, Cascio & Paauwe 2014, 174-175)   
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Collingsin ja Mellahin (2009, 306-306) mukaan strategisesta henkilöstöjohtamisesta keskitytään 

yleensä koko yrityksen henkilöstön hallitsemiseen kun taas strategisessa lahjakkuuksien johtamisessa 

keskitytään tunnistettujen lahjakkuuksien sekä avainasemien johtamiseen ja kehittämiseen.  

Lahjakkuuksien tunnistaminen sekä keskeisten lahjakkuuksien asemointi on lähtökohta strategiselle 

lahjakkuuksien johtamiselle. Lahjakkuuksien etsiminen ja vapautuvien työpaikkojen ennakointi on 

tutkijoiden mukaan tärkeää, joten organisaation tulee etsiä ennakoivasti niitä kykyjä, joita sillä ei tällä 

hetkellä ole ja joita se tarvitsee tulevaisuudessa sekä tunnistaa ulkoiset työmarkkinat 

johtamismenetelmässään. Yrityksen täytyy välttää tarkkojen roolien määrittämistä, sillä lahjakas 

yksilö saattaa tuntea itsensä rajoitetuksi tarkasti määritetyssä tehtävässä. Lahjakkuuksien 

johtamisessa avainasemaan nousee tutkijoiden mielestä luovuuden ja innovatiivisuuden salliminen ja 

johtajan on otettava huomioon, että lahjakas persoona on usein myös vaativa persoona. Tutkimuksen 

perusteella lahjakkuuksien johtamisessa kysynnän tulisi vastata tarjontaa, jolloin yritys pystyy 

tasapainottamaan resurssinsa. Rajaton ura (boundary less career) on vastakohta organisationaaliselle 

uralle (organizational career). Tutkijat määrittävät, että rajattomassa urassa yksilön urakehitys voi 

johtaa mihin suutaan tahansa, sillä yksilön tehtävää ei ole tarkasti rajattu. 

2.4 Sisäinen yrittäjyys (Intrapreneurship)  

 
Sisäisestä yrittäjyydestä puhutaan silloin kun työntekijä toimii ison yrityksen sisällä yrittäjämäisellä 

tavalla olematta silti yrityksen omistaja (Monnavarian & Ashena 2009, 385). Yrittäjämäinen toiminta 

voidaan saavuttaa jo olemassa olevassa organisaatiossa motivoimalla työntekijöitä yrittäjämäiseen 

toimintaan, tulosvastuuseen sekä itseohjautuvuuteen (Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 33). 

Kansikas (2005, 7) toteaa sisäisen yrittäjän olevan aloitekykyinen, innovatiivinen, kekseliäs ja 

tehokas visionääri sekä tekijä. Yrittäjyyteen liittyvä itsensä toteuttaminen tulee ilmi sisäisessä 

yrittäjyydessä organisaation tavoitteiden ja toiminnan kautta (Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 34). 

Heinosen ja Vento-Vierikon (2002, 7) mukaan sisäisen yrittäjyyden tukeminen tarjoaa yritykselle 

tavan parantaa organisaation menestymismahdollisuuksia, sillä sen nähdään ratkaisevan kadonneen 

työnilon ongelman. Organisaation toiminta perustuu resursseihin, joita hallitsemalla ja 

hyödyntämällä yritys pystyy menestymään ja resurssien hyödyntäminen taas riippuu työntekijöiden 

ja johdon osaamisesta (Heinonen & Vierikko 2002, 15). Toimintaympäristö ja organisaation 

yhteisvaikutus muodostavat sisäistä yrittäjyyttä ja johtavat muutokseen, jonka avulla yritys luo 

lisäarvoa. 
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Sisäisen yrittäjyyden neljä eri tyyppiä ovat jatkuva uudistuminen, organisaation uudelleen muotoilu, 

strateginen uusiutuminen sekä toiminta-alueen uudelleenmääritteleminen. Sisäinen yrittäjyys liittyy 

vahvasti organisaationaaliseen oppimiseen, uuden tiedon ja osaamisen hankkimiseen sekä niiden 

yhdistäminen aikaisemmin olemassa olevaan tietoon eli tiedon integrointiin. Sisäisellä yrittäjyydellä 

on useita hyötyjä sekä yksilölle että organisaatiolle ja menestys tulkitaan sisäisen yrittäjyyden 

tuotteeksi. Taulukossa 2. on esitetty sisäisen yrittäjyyden hyödyt, joista yksilön hyötyjä ovat omaan 

työhön vaikuttamisen lisääntyminen, tavoitteisiin sitoutuminen, vastuun saaminen ja oman työn 

arvostamisen lisääntyminen sekä työn sisällön rikastuminen. Organisaation hyötyjä ovat 

organisaatioon sitoutumisen lisääntyminen, työmotivaation kasvaminen, organisaatiorakenteen 

keventyminen, tuloksellisuuden lisääntyminen sekä muutoksen läpiviennin helpottuminen. Sisäisessä 

yrittäjyydessä panostetaan vahvasti ryhmätyön, innovaatioiden ja organisationaalisen kontekstin 

lisäksi yhteisöllisyyteen.  (Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 16-35) Kansikas (2005, 74) toteaa 

vastuunottamisen lisääntyvän sisäistä yrittäjyyttä kehitettäessä ja yksilön oppiessa ottamaan vastuuta 

myös yhdessä tehdystä työstä.  

 

Taulukko 2. Sisäisen yrittäjyyden hyödyt 

Yksilölle Organisaatiolle 

Omaan työhön vaikuttaminen Organisaatioon sitoutuminen 

Oman työn arvostaminen Työmotivaation kasvu 

Tavoitteisiin sitoutuminen Organisaatio rakenteen keventyminen 

Vastuun saaminen Tuloksellisuus 

Työn sisällön rikastuminen Muutoksen läpiviennin helpottuminen 

 

Johdon käyttäytyminen, visiot, sitoutuminen, tuki ja johtamistyyli vaikuttavat sisäisen yrittäjyyden 

ilmenemiseen organisaatiossa, sillä sisäinen yrittäjyys lähtee liikkeelle organisaation ylimmästä 

johdosta (Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 41-42). Sisäinen yrittäjyys perustuu pitkälti toiminnan 

organisointiin ja rakenteiden luomiseen eli sisäisen yrittäjyyden mahdollistamiseen, jolloin 

organisaatiorakenne luo edellytykset yrittäjämäiselle toiminnalle. Varsinkin jatkuvasti muuttuvilla 

toimialoilla organisaation on kyettävä havaitsemaan ympäristön mahdollisuudet ja uhat sekä 

toimialan muutostrendit tehokkaasti ja ajantasaisesti, jotta se pystyy reagoimaan niihin. Heinonen ja 

Vento-Vierikko (2002, 442-443) toteavat sisäisen yrittäjyyden pohjautuvan selkeään strategiseen 

näkemykseen organisaation tulevaisuudesta, ja johto voi vaikuttaa sisäisen yrittäjyyden syntymiseen 

vision, kommunikaation sekä kannustamisen avulla. Johtotehtävissä toimivilla yksilöillä on oltava 
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tarvittavat resurssit alaistensa tukemiseen ja kannustamiseen, jotta sisäinen yrittäjyys on mahdollista 

(Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 67) ja taulukossa 3. esitetään sisäiseen yrittäjyyteen otollisen 

organisaatiorakenteen piirteitä. Heinosen ja Vento-Vierikon (2002, 68) mukaan johtamisessa 

tärkeiksi asioiksi nousevat selkeät tavoitteet, toimiva palautejärjestelmä, yksilövastuun korostaminen 

sekä tuloksiin perustuva palkitseminen.  

 

Taulukko 3. Sisäiselle yrittäjyydelle otollisen organisaation ominaisuuksia 

Yhdessä työskentely 

Löyhät tehtävänkuvat 

Joustavuus 

Yhteistyö sisäisessä kehittämisessä 

Kannustaminen 

Itseohjautuvuus 

Työn sisällöllinen merkitys 

 

Sisäinen yrittäjä voidaan nähdä oppijana ja päätös sisäiseen yrittäjyyteen ryhtymisestä syntyy 

organisaatioon sekä yksilöön liittyvien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Heinosen ja Vento-Vierikon 

(2002, 13) mukaan organisaation kollektiivista oppimista kutsutaan organisaation ydinosaamiseksi, 

ja erityisesti suuremmissa organisaatioissa ydinosaamisen koordinointi on avainasemassa, jotta 

viestintä sekä sitoutuminen toimii yksikön rajoista riippumatta. Kansikas (2005, 16) toteaa 

tavoitteiden sekä tulosten saavuttamisen perustuvan motivaatioon työskennellä yhteisten tavoitteiden 

puolesta ja motivaatiota voidaan luoda esimerkiksi toimivan kannustinjärjestelmän avulla. 

Organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet vaikuttavat kannustinjärjestelmän luomiseen ja 

siksi järjestelmän tulee olla yrityksen toimialalle soveltuva (Kansikas 2005, 17).  

Palkitsemisjärjestelmän rakentamiseen vaikuttavat tarve, tavoitteet, koulutus sekä toiminta. 

Palkitseminen voidaan jakaa tulos-, tavoite, bonus-, kyky-, ja itseohjautuvaan palkitsemiseen 

(Kansikas 2005, 24-31). Sisäinen yrittäjyys on voimavara erityisesti tiimeille, joten niissä on tuettava 

luovuutta sekä aloitekykyisyyttä stabiilien asemien ja roolien kehittämisen sijasta (Kansikas 2005, 

90-92). 
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2.5 Tieto (Information), Tietotaito (Know-how) ja Tietämys (Knowledge)  

 
Kogut ja Zander (1992b, 383) sanovat yritysten siirtävän yksilön sekä yhteisön tietoa organisaation 

sisällä tehokkaammin kuin markkinoiden. Tietämys koostuu informaatiosta sekä osaamisesta, ja 

vaikka yksilö ylläpitää tietoa, on otettava huomioon, että sitä jaetaan jatkuvasti yhteisön sisällä sekä 

ulkopuolella. Taulukossa 4. käsitellään tiedon, tietotaidon ja tietämyksen keskeisiä eroavaisuuksia. 

Kogut ja Zander (1992b, 383) päättelevät uuden tiedon syntyvän olemassa olevan tiedon 

yhdistelmistä. Uutta tietoa syntyy myös oppimisen kautta, jota voi tapahtua esimerkiksi yhteistyön 

avulla yrityksen sisällä sekä tietotaidon ja tiedon vaihtamisena yritysten välillä. Yrityksen tietotaidon 

ollessa yksilön hallussa oletetaan suurimman osan yrityksen tiedosta keskittyvän henkilöstölle. 

Asiantuntijaorganisaatiossa tiedolla on suuri merkitys yrityksen menestykseen, sillä sen avulla yritys 

suorittaa päivittäisiä toimintojaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden välillä. Englannista suomeksi 

käännettäessä know-how voi tarkoittaa sekä osaamista että tietotaitoa. Suomenkielessä sanojen välillä 

on havaittavissa ero, joten tutkielmassa määritellään tietotaidon olevan lähempänä tietämystä ja 

osaamisen liittyvän vahvemmin käytännön tekemiseen. Kogut ja Zander (1992b, 386) erottelevat 

tiedon eli informaation vastaavan kysymykseen mitä ja tietotaidon sekä osaamisen vastaavan 

kysymykseen miten. Tietoa voidaan tarkastella myös sen siirrettävyyden, imitoimattomuuden sekä 

monimutkaisuuden kautta ja menestyäkseen yrityksen on osattava muuttaa henkilökohtaista tietoa 

yhteisön tiedoksi.  

 

Taulukko 4. Tieto, tietotaito, osaaminen ja tietämys 

Tieto 

(Information) 

Tietotaito, Osaaminen 

(Know-How) 

Tietämys 

(Knowledge) 

Mitä? 

Ulkoista tai sisäistä 

Eksplisiittistä 

Siirtyy itsestään 

Miten? 

Osaa toteuttaa jotain 

Hiljaista 

Siirrettävissä oppimalla 

Yksilön tasolla 

Tieto ja osaaminen 

Hiljaista 
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Yrityksen ulkoinen ympäristö vaikuttaa sekä tiedon syntymiseen että siirtymiseen. Myös 

työilmapiirin sekä yrityskulttuurin vaikuttavat henkilöstön halukkuuteen jakaa omaa tietoaan ja 

auttaa muita. Kogut ja Zander (1992b, 396) toteavat yrityksen olevan kyvykkyyksien varasto, joka 

määritellään organisoitumisena sosiaalisen tiedon kautta. Tieto kumuloituu sekä kasaantuu vuosien 

aikana ja yrityksen kyky hyödyntää tietoa vaihtelee sen mukaan miten yrityksessä jaetaan tietoa 

(Kogut & Zander 1992a, 629-631). Kogutin ja Zanderin (1992a, 636) tutkimuksen tulokset tukevat 

oletusta siitä, että yritykset erikoistuvat vaikeasti koodattavan sekä ymmärrettävän tiedon 

siirtämiseen, ja tulosten perusteella voidaan todeta vaikeasti koodattavan teknologian edustavan 

tulevaisuuden laajentumisen mahdollisuuksia eli kasvupotentiaalia. Tiedon siirtyminen yrityksen 

sisällä ei ole yksinkertainen prosessi, mutta tiedon, myös hiljaisen, siirtymistä pystytään tukemaan 

erilaisilla säännöillä, prosesseilla ja rutiineilla (Kogut & Zander 1992a, 637). Yrityksen toimiala 

vaikuttaa olennaisesti yrityksen tarvitseman tiedon laatuun, joten yrityksen on verrattava 

kyvykkyyksiään markkinoiden vaatimuksiin, sillä tiedon laadun sanotaan määrittävän yrityksen rajat 

(Kogut & Zander 1992a, 639). 

 

Nonaka (1994) koostaa organisaatioon kuuluvien yksilöiden olevan tiedon ensisijaisia lähteitä ja 

yksilön luovan uutta tietoa oman perspektiivinsä kautta. Sitoutumisen sanotaan olevan yksi 

tärkeimmistä tekijöistä tiedon luomisessa. Tutkijan mukaan tietoa luodaan kolmen eri tekijän, 

aikomuksen, autonomian sekä vaihtelun avulla. Aikomukseen liittyy vahvasti se, miten yksilö 

muodostaa maailmankuvansa sekä se, miten hän kokee ympäristönsä. Aikomus ei ole mielentila vaan 

toiminto-orientoitunut konsepti ja yksilön on lähes mahdotonta ottaa vaikutteita tai tietoa 

ympäristöstänsä tekemättä jatkuvaa arvoihin pohjautuvaa arviointia. Autonomian eli itsenäisyyden 

periaatteita sovelletaan sekä yksilön, ryhmän että organisaation tasolla. Yksilön todetaan olevan 

kaiken lähtöpiste ja yksilöillä voi olla erilaisia näkökulmia ja aikomuksia yrityksen sisällä. 

Autonomisen päätöksenteon salliminen mahdollistaa sen, että organisationaalinen tiedon luominen, 

siirtäminen ja ajankohtaisuus ovat paremmalla tasolla. Autonomian tarkoituksena on luoda 

motivaatiota yksilön tuntiessa olevansa tärkeä ja hyödyllinen hankkiessaan ja soveltaessaan tietoa 

itsenäisesti Nonakan (1994) teoriassa vaihtelulla pyritään luomaan epävakaa toimintaympäristö, jossa 

vaaditaan jatkuvaa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Hallitun kaaoksen avulla luodaan uusia 

kaavoja yksilön ja ympäristön väliselle vuorovaikutukselle. Vaihtelun tulisi olla organisoitua 

toimintaa ilman liian sitovia kaavoja, jolloin yksilö saadaan uudistamaan omia tiedollisia mallejaan. 
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3. TUTKIMUS 
 
 

Tutkielman kolmannessa luvussa kuvaillaan kvalitatiivisella puolistrukturoidulla teemahaastattelulla 

toteutettua tutkimusta, joka sisältää neljä erillistä haastattelua, joista kaksi on suoritettu puhelimitse 

ja kaksi kasvokkain. Tutkimuksen kohdeyksiköstä käytetään tutkielmassa nimeä energia ja vesi, 

tutkimusta varten haastateltujen yksikön asiantuntijoiden nimet on muutettu, haastateltavista 

puhutaan ainoastaan etunimellä ja yrityksestä käytetään nimeä Yritys. Tutkimuksen viitekehyksessä 

esitetyn tietopohjaisen näkemyksen mukaan henkilöstö luo yrityksen kilpailukyvyn ja sitä voidaan 

ylläpitää kyvykkyyksien avulla ja hierarkian tehtävä on mahdollistaa tiedon sujuvan siirtymisen. 

Tutkimukseen on täten valittu iso ja byrokraattinen, mutta luovaa työtä tekevä yritys, jossa toteutetaan 

esimiehetöntä toimintamallia. Tietopohjaisen näkemyksen mukaisesti Yritys hahmottaa 

asiantuntijoidensa kyvykkyyksien merkityksen ja uskoo asiantuntijan olevan työnsä päätoimija, joten 

tutkimus voi tarjota uutta tietoa sekä teoriaan että yritykseen nähden.  

 
Tutkimus on toteutettu kevään 2016 aikana Yrityksen tiloissa sekä puhelinhaastatteluina. Kaikki 

haastattelut on nauhoitettu, litteroitu sekä analysoitu värikoodaamisen avulla. Haastatteluissa on 

käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua tukevia kysymyslomakkeita, jotka löytyvät liitteistä 1 

ja 2. Kysymyslomakkeista toinen on suunnattu asiantuntijatasolla työskenteleville ja toinen 

esimiestasolle. Asiantuntijoilta kysytään miten he kokevat johtamisen kun taas esimiehiltä selvitetään 

sitä, miten he käytännössä johtavat. Kysymyslomakkeiden tarkoituksena on muodostaa tutkimuksen 

haastattelulle rakenne sekä auttaa löytämään vastauksia tutkimusongelmaan osaongelmien kautta. 

Kysymyslomakkeiden kysymykset on jaettu tutkimuksen osaongelmia tukeviin teemoihin, jotka 

ovat: ryhmätyö ja tiimit, tiedonhankinta ja sen tukeminen sekä henkilökohtainen ajankäyttö ja 

suunnittelu. Haastateltavat eivät valmistautuneet haastatteluihin etukäteen. 

3.1 Yrityksen ja yksikön kuvaus 

 
Tutkimus kohdistuu kansainvälisen ICT-alan konsultointiyrityksen vesi- ja 

energiatoimialayksikköön. Yritys tarjoaa asiakkaillensa asiantuntijapalveluita Suomessa usealla eri 

toimialalla, muun muassa logistiikassa, kaupassa ja palveluissa sekä teollisuudessa. Yritys toimii noin 

kymmenellä eri toimialalla ja yrityksen palveluihin kuuluu esimerkiksi konsultointi, IT-

infrastruktuuri ja ulkoistus sekä sovellusten hallinta. Palvelukokonaisuuksia on kuusi, joista jokainen 

jakautuu yksityiskohtaisiin palveluihin. Yritys tarjoaa asiakkailleen palveluita sekä projekti- että 

palvelumuotoisesti ja liiketoiminnan sanotaan olevan monen erilaisen, tarkasti määritellyn, prosessin 

tulos. Suomessa yrityksellä on yli 40 vuoden kokemus ja sillä on maailmanlaajuisesti yli 60 000 



 19 

työntekijää. Paikallisen päättämisen yritys yhdistää kansainväliseen tarjontaan ja osaamiseen neljällä 

eri mantereella. Yrityksellä on ISO -sertifioituja laatujärjestelmiä, toimintaa tarkkaillaan ja kehitetään 

tavoitteellisesti ja toiminnan halutaan olevan samanlaista maasta riippumatta ja Yritys on saanut 

hiljattain tunnustuksen työnantajana. Yritys toteaa olevansa byrokraattinen, mutta byrokratian 

tarkoituksena on mahdollistaa samojen käytäntöjen noudattaminen maasta tai kohdealueesta 

riippumatta.  

 

Yrityksen missio on auttaa asiakkaitansa liiketoiminnan kasvattamisessa tarjoamalla korkeatasoisia, 

laadukkaita ja tasapuolisia asiantuntijapalveluita. Se toimittaa palveluita, joiden avulla asiakas pystyy 

hyödyntämään informaatioteknologiaa liiketoimintaprosessien hallinnassa ja johtamisessa. Yrityksen 

arvoja ovat kumppanuus ja laatu, riippumattomuus ja rehellisyys, sisäinen yrittäjyys ja osaamisen 

jakaminen, arvostus, vakavaraisuus sekä yritysvastuu. Yrityksessä arvostetaan omistajuuden 

kulttuuria ja työntekijöitä kannustetaan jatkuvasti osallistumaan työympäristön ja tyytyväisyyden 

kehittämiseen. Yritys ottaa kattavasti huomioon yhteiskunnan ja kestävän kehityksen, huomioi 

toiminnassaan energiatehokkuuden, tukee työntekijöiden etäkokouksia ja -töitä sekä kannustaa 

vähäpäästöisempiin työmatkoihin. Yritys sanoo tukevansa myös asiakkaitansa hiilijalanjäljen 

pienentämisessä esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien, IT-infran ympäristökriteerien ja 

ympäristödatan hallinnan kautta.  

 

Tutkimuksen kohdeyksikkö kuvailee tarjoavansa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluita energia- 

ja vesitoimialalle. Yrityksellä on laaja kokemus globaaleista energiamarkkinoista sekä 

asiakassuhteita maailman suurimpien toimijoitten kanssa. Innovatiiviset ratkaisut yhdistettynä 

tiiviiseen yhteistyöhön tarjoavat yrityksen asiakkaille ratkaisuja, joiden avulla haetaan liiketoiminnan 

kasvua ja menestystä. Energia- ja vesitoimialoilla yrityksellä on Pohjoismaissa 400 toimialaosaajaa 

ja maailman laajuisesti yli 6000. Asiakasyhteistyötä kerrotaan olevan maailmanlaajuisesti noin 250 

asiakkaan kanssa. Energia- ja vesitekniikantoimialalla yritys auttaa asiakkaitaan parantamaan 

asiakkuuksien hallintaa ja asiakaskokemusta sekä tarjoavansa ratkaisuja tiedolla johtamiseen, 

kestävään kehitykseen ja ketterin menetelmien jalkautukseen.  

 

Tutkimus kohdistuu vesi- ja energiatekniikkaan liittyviä konsultointipalveluita tarjoavaan yksikköön, 

joka vastaa yrityksen koko toimialatarjonnasta Suomessa. Tutkittu yksikkö tekee, kehittää sekä 

ylläpitää toimialalle erilaisia asiakastieto ja laskutusjärjestelmiä. Osastoa johtaa kuvan 2. mukaisesti 

yksi henkilö, jonka alaisuudessa on noin 35 työntekijää. Yksikkö on jaettu virallisesti kahteen eri 

hallinnolliseen tiimiin, joita johtavat henkilöesimiesvastuulliset hallinnolliset esimiehet, jotka 
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vastaavat myös asiakkuuksista. Tiimi 1 huolehtii ratkaisuista ja tuotekehityksestä, projektitoimistosta 

ja tiimiin kuuluvat myös projektipäälliköt. Tiimi 2 vastaa jatkuvista palveluista ja kehityksestä sekä 

asiakastuesta eli niin sanotuista nykyasiakkuuksista ja tiimiin kuuluvat kaikki palvelupäälliköt.  

 

Kuva 2. Kohdeyksikön rakenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksikön erilaisia rooleja ovat palvelu- ja projektipäällikkö, konsultti, asiantuntija, tuotekehittäjä, 

tekniset asiantuntijat ja asiakaspalvelijat. Projekteissa ja palveluissa tiimeistä muodostetaan 

virtuaalisia tiimejä eli projektiryhmiä, jotka eivät seuraa minkäänlaista virallista 

organisaatiorakennetta. Virtuaalitiimille nimitetään projekti- tai palvelupäällikkö, jonka tehtävänä on 

vastata projektista tai palvelusta ja sen onnistumisesta. Virtuaalitiimejä muodostetaan myös muiden 

asiakokonaisuuksien kuin palveluiden tai projektien ympärille. Projekti- ja palvelupäälliköt on 

koulutettu tehtävään, mutta heillä ei ole hallinnollisesti yhtään alaista. Tiimijaon kuvaillaan olevan 

mukautuva, sillä asiantuntijat tekevät töitä eri ihmisten kanssa työtilauksesta riippuen. Vaikka osasto 

keskittyykin asiakastieto ja laskutusjärjestelmiin, esimiehen mukaan toimialavastuun kautta 

toiminnassa pyritään edistämään myös koko yrityksen myyntiä toimialalle. Yksikkö on toteuttanut 

ratkaisuja esimerkiksi myynnin, asiakkuuksien sekä markkinoinnin, palkkojen sekä henkilöstön, 

verkkopalveluiden, taloudenohjauksen ja omaisuuden hallinnan osalta ja sen lisäksi yksikkö suorittaa 

myös tiedon analysointi sekä raportointiratkaisuja. 
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3.2 Yksikön ongelma 

 
Yleistilanteellisesti katsottuna yksikön isommat projektit ovat loppuneet syksyllä 2015. Isot projektit 

ovat jatkuneet viidestä kuuteen vuoteen, vuodesta 2008 lähtien, ja sitoneet tietyn määrän yksikön 

resursseja. Pitkissä projekteissa yksikkö on pystynyt ennustamaan asiantuntijatarpeensa ja 

työskentelemään sen mukaan. Syksyllä tullut pysähdys on ollut yksikölle esimiehen sanojen mukaan 

raju, sillä syksystä eteenpäin yksikössä on tehty ainoastaan pienempiä lähinnä 

versiopäivitysprojekteja. Yrityksessä käytiin Yt-neuvottelut vuonna 2014, joiden seurauksena 

henkilöstöä vähennettiin. Esimies kuvailee asiantuntijoiden työkuorman olevan hyvällä tasolla 

projektien loppumisesta huolimatta eli asiantuntijat ovat täystyöllistettyjä ja osa asiantuntijoista on 

ylityöllistettyjä ajoittain. Yksittäinen asiantuntija voi tehdä töitä niin tuotekehitykselle, myynnille 

asiakaspalvelulle kuin loppuasiakkaallekin. Asiantuntija suorittaa jatkuvasti useampaa eri 

asiakokonaisuuteen liittyvää tehtävää yhtäaikaisesti ja jatkuvat keskeytykset tavallisia. Asiantuntijan 

töiden päällekkäisyys johtaa esimiehen mukaan usein tilanteeseen, jossa asiat eivät etene 

suunnitelman mukaisesti, sillä asiantuntijalla saattaa olla yhdellä viikolla töitä monen viikon edestä 

ja työ keskeytyy jatkuvasti uusilla "voisitko tehdä tai katsoa" -tyyppisillä pyynnöillä. Asiantuntija 

saattaa päätyä tilanteeseen jossa esimerkiksi viidellä ihmisellä on uusi pyyntö tai tehtävä saman 

päivän aikana suoritettavaksi. Yksikössä pohditaankin miten toiveiden kommunikointi pystyttäisiin 

tehostamaan ja pyrkimyksenä on välttää tilanteita, joissa asiantuntijalle kohdistuu liiallista 

työpainetta.  

 

Tällä hetkellä päivittäinen siirtely ja johtaminen kulkevat asiantuntijan kautta, jolloin on asiantuntijan 

tehtävä priorisoida omat työnsä. Yrityksen resurssit riitä siihen, että päälliköt ja esimiehet käyvät 

jatkuvasti asiantuntijoiden töitä läpi, eikä se ole myöskään yritykselle tarkoituksenmukaista. 

Yksikössä pyritään toteuttamaan Yrityksen niin kutsuttua esimiehetöntä mallia, joka on epätavallinen 

Yrityksen tyyppisissä byrokraattisissa organisaatioissa. Töiden vaikea ennakoitavuus asettaa 

haasteita yksikölle, mutta tavoitteena on hoitaa korkean prioriteetin työt valmiiksi, jolloin myös 

ymmärretään, että aina joku joutuu pettymään. Tällä hetkellä esimiehen mukaan toiminta pysyy 

kasassa niin, että jokainen luovii tilanteessa parhaansa mukaan, mutta toimintamalli aiheuttaa 

tyytymättömyyttä. Johto tiedostaa, ettei organisaation johtamisesta ole mahdollista tehdä 

ristiriidatonta, vaan tavoitteena on enemmin tilanteen helpottaminen. Esimiehet etsivät keinoja tukea 

ristipaineessa olevia asiantuntijoita ja haluavat korostaa työasioiden olevan vain työasioita. Toiveiden 

sujuvampi kommunikointi, epävarmuuden sekä riittämättömyyden tunteiden käsittely ja vastuiden 

selkeyttäminen voidaan nähdä yksikön luonnollisiksi kehityskohteiksi.  
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3.3 Haastateltavat 

 
Tutkimuksessa haastatellaan neljää energia- ja vesitoimialan asiantuntijaa. Ensimmäinen 

haastateltava Laura, toimii Yrityksen tuotekehityspäällikkönä tiimissä 1 ja on aloittanut Yrityksessä 

vuonna 2011, mutta tuotekehityspäällikön tehtävässä hän on toiminut vasta vuoden verran. 

Aikaisemmin Laura on työskennellyt Yrityksessä myynnin ja markkinoinnin puolella noin vuoden, 

jonka jälkeen hän on toiminut konsulttina ennen päällikkötasolle siirtymistä. Lauran rooli on pitää 

huolta asioiden määrittelystä sekä testaamisesta ja hän työskentelee päivittäin asiantuntijoiden sekä 

yksikön johdon kanssa. Toinen haastateltava, Pekka, on työskennellyt Yrityksessä noin kuusi vuotta 

ja hän toimii tällä hetkellä tiimissä 2. Pekka työskentelee konsulttina, ylläpitää asiakaskontakteja ja 

toimii laskutuspuolen vastaavana. Työssään Pekka vaikuttaa olennaisesti uusien toimintojen 

kehittämiseen, hoitaa dokumentaatiota ja kommunikoi Yrityksen koodareiden kanssa. Pekka 

työskentelee pääsääntöisesti yksin, mutta tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä yksikön työntekijöiden 

sekä asiakkaiden kanssa.  

 

Kolmas tutkimuksen haastateltavista on Heikki, joka työskentelee Yrityksessä asiakasvastaavana ja 

kuuluu tiimiin 1. Aikaisemmin Heikki on toiminut energia- ja vesiyksikössä palvelupäällikkönä, 

jolloin Heikin tehtäviin kuului toimitetun asiakastietojärjestelmään liittyvä ylläpito, tuki ja neuvonta 

sekä nimetyistä asiakkaista vastaaminen. Uudessa roolissaan Heikki on vastuussa isommista energia-

asiakkaista ja pyrkii kasvattamaan heidän liikevaihtoansa Yrityksen puolesta. Heikki on aloittanut 

yrityksessä vuonna 2010 ja hän on toiminut konsulttina ennen palvelupäälliköksi siirtymistä. Eniten 

Heikki on työnsä puolesta tekemisissä esimiehensä, osaston vetäjän, myyntitiimin, 

palvelupäälliköiden sekä asiakkaiden kanssa ja hän toimii jonkinlaisena linkkinä yksikön ja Yrityksen 

välillä. Neljäntenä haastateltavana on yksikön esimies Sami, joka vastaa Yrityksen koko toimialalle 

tuotetuista palveluista sekä asiakkuuksien hoidosta, joka sisältää esimerkiksi 

palvelupäällikkötoiminnan ja asiakaspalvelun. Sami työskentelee yhteistyössä koko yksikön kanssa, 

jonka lisäksi hän toimii sekä Yrityksen sisäisten sidosryhmien että asiakkaiden ja kumppanien kanssa. 

Sami on kuvassa 2. esitetyn organisaatiokaavion tiimin 1 hallinnollinen esimies ja Samilla on 16 

virallista alaista. Sami vastaa alaistensa hallinnollisten asioiden hoitamisesta sekä tarvittaessa ohjaa 

töihin liittyvissä asioissa ja antaa palautetta tehdyistä töistä. 
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4. ANALYYSI 
 
 

Analyysiosassa tutkitaan haastatteluita teema-alueiden mukaisesti ja etsitään haastatteluista 

ilmenneitä tutkimukselle merkityksellisiä asioita, joita tarkastellaan tutkielman 

kirjallisuuskatsaukseen eli teoriaan pohjautuen. Kappaleet 4.1, 4.2 ja 4.3 vastaavat osaongelmiin 1 ja 

2 eli miten yksikkö pystyy tukemaan asiantuntijan työskentelyä? ja miten yritys pystyy varmistamaan 

tiedon siirtymisen asiantuntijoiden välillä? Kappale 4.4 sekä ajankäytönhallinnan osalta kappale 4.3 

etsivät vastausta osaongelmaan 3, miten johtaminen vaikuttaa asiantuntijan motivaatioon ja 

ajankäytönhallintaan? Analyysissä tuodaan esille tutkittavan ilmiön kannalta keskeisiä 

kokonaisuuksia ja linkitetään niitä yrityksen ongelmaan pyrkimyksenä vastata tutkimusongelmaan 

eli siihen, miten asiantuntijaorganisaatio voi tukea konsultin tietotaidollista työskentelyä? 

4.1 Yhteistyö ja tiimit  

 
Sekä asiantuntija, päällikkö että esimiestason työ on Yrityksessä itsenäistä työskentelyä. Jokainen 

työntekijä kuuluu sekä hallinnollisiin että virtuaalitiimeihin, ja näiden tiimien välinen yhteistyö on 

yksikön toiminnan kannalta tärkeässä asemassa. Projektit suoritetaan virtuaalitiimeissä, jolloin 

tiimeillä on joko palvelu- tai projektipäällikkö projektin luonteesta riippuen. Yksikön tiimit 

rakentuvat asiantuntija-, päällikkö-, esimies- ja osastotason yhteistyöstä, mikä asettaa haasteita 

tiedonkululle ja yhteistyölle. Ryhmään kuuluminen on asiantuntijoiden mukaan osoitettu yksikössä 

selkeästi. "Meillä on ollu tota sellanen roolijako ja sellanen vastuupalaveri et periaatteessa se ohjas 

sitä mihin kuuluu ja mihin pitää osallistua" tiivistää Pekka. Yksikössä on käytössä sekä 

vakiopalavereita että tarpeeseen liittyviä palavereita, osastoinfoja sekä tiimipalavereita. Esimies 

Samin toteaa Yrityksen tarjoavan työntekijöille raamit kokoontumista varten ja Yritys velvoittaa että, 

tiimipalavereita on järjestettävä vähintään kvartaaleittain, mutta korkeintaan kuukausittain. Samin 

mukaan tämä on Yritykseltä lupa ja mandaatti käyttää aikaa tiimeihin. Vapaan työskentelyn 

salliminen tukee itseohjautuvan ja itsenäisesti johdetun työn tekemistä ja lisää luovuutta. 

 

Lauran tuotekehitysryhmä kokoontuu joka viikko samaan aikaan ja varaus on tehty useammaksi 

kuukaudeksi eteenpäin. Asiantuntija Pekan mielestä kyseinen käytäntö vakiovarauksen tekemisestä 

helpottaa asiantuntija aikataulujen suunnittelemista ja kokouksiin osallistumista. Vakiovaraus on 

yksinkertainen keino helpottaa asiantuntijan ajankäytönhallintaa ja kannustaa tiimejä kokoontumaan 

ja jakamaan asioita. Tuotekehityksestä vastaava Laura uskoo omien palaveriensa antavan 

osallistujille enemmän kuin itselleen ja siksi hän tekee palavereista muistioita, joita jakaa omalle 
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tiimilleen. Muistioissa ongelmallista on kuitenkin se, onko asiantuntijoilla aikaa ja motivaatiota lukea 

niitä. Toisaalta muistioiden olemassaolo tarjoaa asiantuntijalle mahdollisuuden jälkikäteiseen 

tiedonhankintaan ja tukee erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa asiantuntija ei täysin muista mitä 

kokouksessa on puhuttu, mutta tarvitseekin kyseistä tietoa. Muistioita tulisi jakaa jossain tiimille 

yhteisessä alustassa, jolloin tieto on kaikille samanlaista ja helposti löydettävissä. 

 

Esimies Sami kuvailee Yrityksen huomioivan tiimit jakamalla ja kohdistamalla tietoa, tarjoamalla 

välineitä ja keinoja kokoontumiseen sekä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Heikin mukaan yksikkö 

on pirstaloitunut ympäri Suomen, jolloin välineet tulevat tarpeeseen. "On aika hyvin tiedossa et mitä 

ite osaa ja mitä kaveri osaa et kysytään sit reilusti apua sellases tilantees mis sitä tarvitaan ja hyvin 

paljon tehdään yhteistyössä erilaisia asioita mut se mikä vois olla niissä paremmin, meil on oman 

historian vuoks siiloutunutta tää toiminta" kuvailee Heikki. Yksikön kerrotaan koostuvan tietystä 

yrityksestä tulleesta ydinporukasta, joka Samin mukaan on yrittäjähenkisempää ja ottaa 

kokonaisuudesta enemmän vastuuta kuin muut työntekijät. Niin kutsuttu siiloutuminen tiedostetaan, 

mutta se ei ole tällä hetkellä yksikölle hyödyllistä eikä haitallista. Tilanteen tasaaminen pitkällä 

aikavälillä on kuitenkin välttämätöntä, sillä yksikön jakautuminen saattaa aiheuttaa ristiriitoja, sillä 

osa työntekijöistä saattaa kokea vastuuseen liittyvät käytännöt epäoikeudenmukaisina. Yksikön 

yhteistyössä ja tiimeissä tärkeäksi tekijäksi nousee oikeudenmukaisuuden kokemus, sillä 

asiantuntijaorganisaatiossa samalla tasolla toimivien tasavertainen kohtelu on ensiarvoisen tärkeää.   

 

Etenkin päällikkötason rooleissa toimivilla asiantuntijoilla on useita erilaisia rooleja tiimistä riippuen, 

mutta kokonaiskuvassa päällikön rooli on huolehtia, että työ tulee tehtyä, ja vaikka palvelu- tai 

projektipäälliköllä ei ole suoria alaisia, on rooli rinnastettavissa esimiehen rooliin. Johtoasemassa 

olevat työntekijät kuuluvat useampaan erilaiseen tiimiin, joista osassa he toimivat vetovastuussa ja 

osassa niin sanottuna neuvonantajana tai oman kokonaisuuden asiantuntijoina. Erilaisten roolien ja 

tiimien voidaan nähdä pitävän työ mielekkäänä ja auttavan myös esimiestä ymmärtämään millaisissa 

tilanteissa asiantuntijat ovat tiimeissä toimiessaan. Esimiehenä Sami pyrkiikin kannustamaan 

yhteistyön tekemistä esimerkiksi motivoimalla, rohkaisemalla ja vaatimalla. "Kehotan kokoontumaan 

tiettyyn paikkaan ja käsittelemään tiettyjä asioita sitten niinkun kasvotusten ... rohkasen yleensä 

ihmisiä olemaan aktiivisia muutenkin kuin pelkästään kirjoittamalla ja odottamalla vastauksia et 

soiteltais ja oltais muutenkin yhteydessä" toteaa Sami. Kommunikaatio ja toimivat 

kommunikaatiokeinot ovat oleellisessa asemassa yhteistyön tekemisessä ja yhteistoiminnan 

näkökulmasta avoimuus on ratkaiseva tekijä. Yhteistyöhön kannustaminen ja sen tukeminen antaa 

lahjakkuuksien johtamisen teoriaa mukaillen asiantuntijalle keinoja tehokkaaseen työskentelyyn ja 
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henkilökohtaiseen kehittymiseen. Liiallinen pakottaminen ei ole yksikölle toimiva ratkaisu vaan 

esimerkiksi avoin toimistotyöskentely ja työviihtyvyydestä huolehtiminen sopivat yksikölle.  

 

"Jollain toisella saattaa olla vaikeampaa jos sä oot Lappeenrannassa tai Kuopiossa tai jossain et 

rupeet vaan kattoo Intrasta ja soittelee jollekkin" tiivistää Heikki yksikön ulkopuoliseen apuun 

liittyen. Asiantuntijalle saattaa olla yllättävän vaikeaa lähteä kysymään apua, jos hän ei tiedä mistä 

aloittaa tai keneltä löytyy oikeanlaista tietoa. Verkostoituminen on Heikin mukaan ratkaisu 

toimivaan, koko yrityksen väliseen, yhteistyöhön. Erilaiset verkostoitumistilaisuudet ovat 

asiantuntija Pekan mukaan harventuneet, vaikka ne koetaan tarpeellisiksi ja niiden avulla pystyttäisiin 

tutustumaan myös niihin, joiden kanssa tehdään töitä etätyönä. Heikin mukaan ihmisten olisi 

käytettävä koko yritykselle järjestettyjä tilaisuuksia tehokkaammin hyväkseen sekä otettava 

tilaisuudet erityisesti verkostoitumisen kannalta. Verkostoitumisen avulla asiantuntijan on 

mahdollista saada kontakteja ja rohkeutta lähteä kysymään apua yksikön ulkopuolelta tilanteessa, 

jossa oma tietopohja ei riitä. Yksikön hengen kuvaillaan olevan hyvä ja yksikön sisäinen kysyminen 

on hyvällä tasolla, mutta yksikön ulkopuolisten resurssien sekä erilaisten tiedonjakamisjärjestelmien 

käyttämisessä on vielä kehittämisen varaa. Yhteistyön strateginen merkitys on yritykselle suuri, sillä 

asiantuntijat muodostavat oman henkilökohtaisen tietonsa avulla koko yrityksen tarjooman, joten 

erityisesti yhteistyön tekemiseen ja tukemiseen tulee kiinnittää huomiota. 

4.2 Yksilön tiedonhankinta ja sen tukeminen  

 
Tiedonhankinta on jokaisen asiantuntijan omalla vastuulla ja se on iso osa yksilön päivittäisiä 

rutiineja, ja vaikka tietoa hankitaankin osaksi projekteihin liittyen, sen avulla asiantuntija pysyy 

mukana myös yksikön asioissa ja näin ollen vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Jos asiantuntija 

ei  esimerkiksi lue yrityksen sisäistä Intraa, ei hän tiedä mitä yrityksessä tapahtuu tai mistä edes pitäisi 

olla tietoinen. Yrityksen vallitsevat käytännöt sekä ajankohtaiset asiat viestitään pääsääntöisesti 

Intrassa, sähköpostilla tai palavereissa, mutta asiantuntijat kertovat käyttävänsä paljon myös 

puhelinta sekä Skypen tyyppisiä videopalveluita ja videoneuvottelutyökaluja. Yritys tarjoaa 

työntekijöilleen lisäksi työkaluja, joilla saa otettua kuvakaappauksen ruudusta tai jaettua näyttöä. 

Yritys järjestää myös täsmällisesti suunnattuja koulutuksia, esimerkiksi myyntiin, markkinointiin tai 

johtamiseen liittyen. "Jos on jotain tosi laajoja tietokokonaisuuksia et mie tarviin ihan koulutuksen 

siihen ni sithän se on asia erikseen et sit varmaan hyppään autoon ja matkustan jonkun luo" valottaa 

tuotekehityspäällikkö Laura. Yrityksessä vallitsevan käytännön mukaisesti tietoa jaetaan 

asiantuntijoiden välillä ja tiedon sujuvaan siirtymiseen pyritään kannustamaa sekä kouluttamaan, ja 
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asiantuntijoille korostetaan, että tietoa on siirrettävä, eikä asioiden pimittäminen ole hyväksyttävää. 

Tietoa hankitaan paljon myös Internetistä hakukoneiden kautta sekä yksikön sisäisestä Work 

Spacesta, joten jokaisella on henkilökohtainen vastuu hankkimansa ja välittämänsä tiedon laadusta. 

Yksikön sisäisen tiedonhankinnan ollessa kehittyneempää kuin yksikön ulkoisen, yksikkörajojen 

hälventämisellä voidaan saavuttaa kattavasti parempi tietotaso.  

 

Laura sanoo kirjoittavansa kaikista kokouksistaan muistot, lataavansa ne Work Spaceen ja 

lähettävänsä linkit henkilöille, joita asia koskee. "Mie en usko, että kaikki niitä lukee koska mie 

huomaan sit myöhemmin ite joskus esimerkiks et mie oon lähettäny väärän linkin ja kukaan ei oo 

maininnu siitä" toteaa Laura. Sähköpostia yrityksessä lähetetään useimpien työntekijöiden mielestä 

aivan liikaa. Laura sanoo käyttävänsä tärkeissä sähköposteissa sanaa "TIEDOTE" kun taas Heikki  

kertoo laittavansa Outlookissa huutomerkin tärkeisiin viesteihin. Yksikössä ei siis ole yhtenäistä 

käytäntöä tärkeiden viestien merkitsemiselle ja esimerkiksi cc -kentän käyttö aiheuttaa sekaannusta. 

"Mie uskon et se paranis sillä et ihmiset miettis et kenelle sen kohdistaa ... ja myö voitais myös 

paremmin oppii käyttämään sitä cc -kenttää et jos joku ei vaadi joltakulta vastausta tai toimenpiteitä 

ja haluut vaan tiedottaa ni sen vois laittaa sinne cc -kenttään ... nyt meil on erinäisiä tapoja käyttää 

sitä" avaa Laura. Heikki taas kertoo käyttävänsä alaspäin menevää nuolta ei niin tärkeän sähköpostin 

kohdalla. Voidaankin todeta, että yhtenäisten käytäntöjen avulla yksikössä olisi mahdollista välttyä 

esimerkiksi pitkittyneiltä vastausajoilta, sillä tällä hetkellä osa viesteistä hukkuu erilaisten 

käytäntöjen aiheuttamien sekaannusten takia. Käytäntöjen koottu viestiminen on ensisijaisen tärkeää, 

joten ne tulisi käsitellä tilaisuudessa, jossa kaikki saavat tiedon samasta lähteestä. Yleisesti katsottuna 

myös ensisijaisen tiedon siirtymisen käytännöissä on ristiriitoja. 

 

Hallinnollisten asioiden jalkautuksessa ja tiedon valumisessa on havaittavissa ongelmallisuuksia. "Ku 

tulee jotain ylhäältä niinku Suomi-tasolta ni tulee meille osastotasolle ja siitä yksikkötasolle ja siitä 

tiimitasolle ni se ei ainakaan siitä yksikkötasolta valu alaspäin" tiivistää Laura. Esimiehen roolin 

pienentyminen ja hallinnollisten asioiden koordinoinnin puutteellisuus aiheuttavat epätietoisuutta 

sekä oleellisen tiedon puuttumista asiantuntijatasolla. Myös esimiehettömän toimintamallin 

ymmärryksessä voi havaita samanlaisia valumisongelmia. Esimies Sami sanoo ymmärryksen alkavan 

olla päällikkötasolla hyvä, mutta asiantuntijatasolla riippuvan tiimistä ja tiimin muutosvalmiudesta, 

mikä tarkoitta yksikössä olevan liikkeellä erilaisia käsityksiä asiantuntijoiden sekä päälliköiden että 

esimiesten rooleista. Tiedonsiirron ongelmien takia työtä tehdään satunnaisesti vain siksi, että 

käsketään. Esimerkiksi Laura kertookin saaneensa Yrityksen talousosastolta pyynnön tarkistaa 

projektin VIP-saldon olevan nolla, joten tällä hetkellä hän tarkistaa kuukausittain saldon olevan nolla, 
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muttei vieläkään tiedä mikä VIP-saldo on, mutta Laura luottaa esimiehensä tietävän asiasta enemmän 

tarvittaessa. Bierlya ja Dalya (2002, 279-292) mukaillen Yritys ennemmin välittää olemassa olevaa 

tietoa kuin luo uutta, joten yksikön tulisi löytää omat toimivat menetelmänsä tiedon siirtymisen 

seuraamiselle sekä viestiä selkeästi kenelle seuraaminen kuuluu. 

 

Tiedon omatoiminen hankinta on asiakkuuspäällikkö Heikin mielestä puutteellista asiantuntijatasolla 

ja hän havaitsee asiantuntijoissa innostuneisuuden puutteesta. "Heil on se oma ruutu mitä he tuijottaa 

ja he tekevät sen tyypillisesti mahdollisimman hyvin mut eivät mieti voinko tuoda tähän jotain 

lisäarvoa" koostaa Heikki. Sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukainen toimintamalli on yritykselle 

keino lisätä asiantuntijan työn merkityksellisyyttä, motivaatiota sekä tavoitteisiin sitoutumista. 

Taulukossa 4. tarkastellaan sisäisen yrittäjyyden keinoja suhteessa yksikön käyttämiin keinoihin. 

Yksikössä noudatetaan periaatteita suhteellisen hyvin, mutta esimerkiksi roolien määrittelyllä ja 

erilaisilla kannustimilla saavutettaisiin entistä aktiivisempi tiedonhankinta. Yrityksessä asiantuntijan 

tulisi hahmottaa entistä selkeämmin oman toimintansa vaikutukset projektin onnistumiseen ja 

lisämyynnin tekemiseen, sillä isossa yrityksessä käsitys oman roolin merkityksestä kokonaiskuvassa 

voi olla puutteellinen. 

 

Taulukko 4. Sisäisen yrittäjyydelle otollisen organisaatiorakenteen tarkastelu yksilön toiminnan kautta 

Organisaatiorakenne Toteutuminen 

Yhdessä työskentely 
Yksikössä on hyvä yhteishenki ja apua saa aina 

tarvittaessa 

Löyhät tehtävänkuvat 
Tehtävänkuvat on määritelty, mutta vastuiden 

määrittelyssä epäselvyyksiä 

Joustavuus 
Yritys sekä työntekijät ovat joustavia ja 

prioriteettijärjestykset muuttuvat usein 

Yhteistyö sisäisessä kehittämisessä 
Yksikkö voisi saada hyviä kehitysehdotuksia 

asiantuntijoita kuuntelemalla 

Itseohjautuvuus 

Itseohjautuvuudessa toivomisen varaa. Tähän 

on puututtu koko yrityksen tasolla esimerkiksi 

Lead-kampanjalla 

Työn sisällöllinen merkitys 
Työllä on sisällöllistä merkitystä ja 

asiantuntijan on nähtävä työnsä tulos  
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"Ja kun tekee tavallaan niin hyvin sen kun osaa vaan, niin tavallaan on aika vahvoilla siinä 

vaiheessa" toteaa asiantuntija Pekka puhuttaessa tilanteista, joissa hän on epävarma vahvistaen 

Heikin toteamusta siitä, ettei lisäarvon luominen kuulu ensisijaisesti asiantuntijan pääasiallisiin 

tavoitteisiin. Epävarmuuden hälventäminen on toimiva ratkaisu asiantuntijan itsevarmuuden ja täten 

aloitekykyisyyden kasvattamiseen. Yritys on lanseerannut koko Yrityksen kattavan Lead -

kampanjan, joka kannustaa asiantuntijoita "haistelemaan" uusia projekteja ja vinkkaamaan niistä 

myyjille. Asiantuntijoita palkitaan vinkkien perusteella tulevista työtilauksista, jolloin he 

hahmottavat konkreettisesti oman aktiivisuutensa vaikutukset. Heikki haluaisi levittää johdolla 

olevaa innostuneisuutta yksikkötasolle ja hän uskoo sen tapahtuvan paremman johtamisen sekä 

onnistumisten avulla.  

 

Pekan mukaan tieto siirtyy yksikössä hyvin ja avun kysyminen on helppoa. Myös Laura vahvistaa, 

että keneltä tahansa voi kysyä apua ja yhteistä aikaa löytyy täysistä kalentereista huolimatta. Tietoa 

etsiessään Heikki kertoo ensimmäisenä kysyvänsä työkavereilta ja sitä kautta etsivänsä henkilön, 

jolta löytyy tietoa. Asiantuntija Pekan mukaan työkavereiden ja asiakkaiden tunteminen ja 

kasvokkain tapaaminen on oleellista, sillä ihmisten tuntemisen kautta pystyy määrittelemään myös 

omia toimintatapojaan. Yrityksellä on käytössä erilaisia persoonallisuusanalyysejä, mutta 

haastatteluista ei selvinnyt tarjotaanko niitä myös asiantuntijoille. "Meil on töissä ihmisiä, jotka tietää 

hirveen paljon asioita” kehuu Laura ja antaa työkavereille kiitosta, mutta samalla toteaa ihmisten 

toimintatapojen olevan erilaisia, sillä joillekin riittää pelkkä suusanallinen pyytäminen kun taas toiset 

haluavat tietoa mieluummin kirjallisesti. Esimies Sami kertoo kollegoiden olevan yksi pääasiallinen 

tiedonhankinnan väline ja myös asiakkailta opitut asiat nousevat esille. Samin mielestä 

tiedonsiirtyminen vaatii ensisijaisesti aikaa ja sitä, että asiantuntijat ovat säännöllisesti tekemisissä 

myös kasvokkain, saman pöydän ääressä. Erittäin tärkeän tiedon kohdalla Sami pyrkii järjestämään 

erilaisia läpikäyntejä, sillä tyypillisesti tieto ei siirry silloin, kun sitä tarjotaan itse opittavaksi.  

 

Tiedottaminen on asiakkuuspäällikkö Heikin mukaan yksikössä heikkoa ja ihmisten ajatellessa 

asioista eri tavalla väärinymmärrykset ovat arkipäiväisiä. "Kyllä meillä paljon tietoa hukkuu jonnekin 

ja sit kuulee jossain vaiheessa et kiva, oispa tääkin ollu kiva kuulla aikasemmin ... mut se nyt on ollu 

koko kuus vuotta mitä mä oon talossa ollu ni koko talon tasonen ongelma ja ne on aina kans vähän 

sellasia matalamman tason prioriteetin juttuja" kertoo Heikki. Tiedottaminen ja tiedon siirtyminen 

voivat vaikuttaa pieniltä asioilta, mutta pitkällä aikavälillä turhaan selvittämiseen ja ratkomiseen 

käytetään iso osa työpanoksesta kun tehokkaalla viestinnällä asiat menisivät usein kerralla oikein ja 

ihmiset voivat keskittyä olennaiseen toimintaan. Yksikön pitkään jatkuneita ongelmia hankaloittaa 
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koko Yrityksen tasolla havaittavissa oleva tiedottamisongelma. Esimerkkinä tästä on 

videoneuvottelutyökalussa ilmenneet ongelmat, joista Yritys ei ole viestinyt kunnolla, eivätkä 

asiantuntijat edes tiedä ratkotaanko niitä. Heikki sanoo yksikön heikon tiedonsiirron vaikuttaneen 

välillisesti myös juuri hävittyyn tapaukseen, sillä tapaukselle oleellista tietoa ei oltu tuotu esille. 

"Kaikki tuntee toisensa, ei tarvii mun mielestä odottaa sopivaa hetkeä vaan aina voi ottaa puhelimen 

kouraan ja kertoa kuulumisensa" toteaa Heikki.  

 

Yritys tukee asiantuntijoidensa tietotaidollista osaamista kouluttamisen avulla ja koulutukset koetaan 

hyödyllisiä, sillä niissä opitaan käytännön taitojen lisäksi myös yhteisiä käytäntöjä. Kaikki 

haastateltavat kertovat osallistuneensa jollekin tietylle asiantuntijaryhmälle kohdistettuun 

koulutukseen. Pekan mukaan osa koulutuksista on ollut hyödyllisiä, mutta osaa asioista ei ole päässyt 

hyödyntämään työssä, jolloin ne ovat hukkuneet melko nopeasti. Asiantuntijan on hallittava kerralla 

useita eri taitoja ja kokonaisuuksia, joten on ymmärrettävää, ettei kaikkea opittua voi pitää itsellään, 

ja kertaaminen tapahtuukin pitkälti työn kautta. Esimies Sami toteaakin muistavansa parhaiten 

koulutukset, joissa on ollut käytännön case-esimerkkejä. Case-esimerkissä osallistuja pääsee 

ratkaisemaan käytännönläheisen tilanteen, jolloin koulutuksesta jää tekemisen tuoma muistijälki, 

joka auttaa vastaavia taitoja vaativissa työelämäntilanteissa. Pekan mukaan oppimista tapahtuu myös 

yrityksen järjestämissä yhteisissä tilaisuuksissa, joissa pääsee tapaamaan muita asiantuntijoita sekä 

asiakkaita. Yhteisien tapahtumien vähentäminen on ymmärrettävää kustannuspaineiden johdosta, 

mutta yksikön olisi punnittava tarkasti kuinka paljon tapahtumat vaikuttavat asiantuntijoiden 

työskentelyyn ja työpanokseen. Koulutukset ovat avoimia, mutta niihin osallistumiseen tarvitaan 

esimiehen lupa ja osaa suositellaan tietyssä asemassa työskenteleville henkilöille. Vaikka koulutus 

vaatii esimiehen luvan, kertoo Laura aina saaneensa osallistua kun se on ollut ajankäytöllisesti 

mahdollista.  

4.3 Ajankäyttö ja suunnitelmallisuus  

 
Asiantuntijan ajankäyttö riippuu hyvin pitkälle asiantuntijasta itsestään, sillä esimies- ja 

päällikkötasolta saadaan tietyt ohjeet ja käskyt, mutta asiantuntijan vastuulla on aikatauluttaa sekä 

priorisoida työt henkilökohtaiseen kalenteriinsa. Laura kertoo omien työtehtäviensä liittyvän hyvin 

vahvasti muiden töihin, jolloin työn suorittaminen vaatii sen, että joku toinen suorittaa oman työnsä 

ensin. Tällaisissa tilanteissa yhteisten käytäntöjen tarve vahvistuu ja esimiehettömän johtamismallin 

heikkoudet korostuvat. Asiantuntijat suunnittelevat aikataulunsa Outlookin kalenterin perusteella, 

jolloin kalenteriin tehdään varauksia joko itse tai pyydetään toista tekemään kalenterivaraus. Lauran 
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mukaan välillä joku toinen tekee kalenterivarauksia hänen omien varaustensa päälle, jolloin hän 

joutuu muuttamaan suunnitelmiaan. Toisten aikataulujen kunnioittaminen voi olla ajoittain hankalaa 

projektien päällekkäisyyden takia, mutta sen ei pitäisi olla hyväksyttävää. Laura kertoo tekevänsä 

työaikataulun mieluummin viikkokohtaisesti, sillä päiväkohtaiset aikataulut pettävät helpommin. "Ei 

mulla oo tällä hetkellä mitään systemaattista tapaa ajankäytönhallintaan, että toki tietysti työajat 

sääntelee sitä vähäsen, mutta niissäkin oon aika joustava, pyrin sitten tekemään ne työt mitkä on 

kalenteroituja tai muitten toimesta pyydettyjä ja auttamaan muita, että sen jälkeen sitten omat työni" 

koostaa esimies Sami. Oman ajankäytön systemaattinen hallinta antaa rakennetta ja tukea sekä 

asiantuntijan että esimiehen työlle, joten Yrityksen tulisi kannustaa työntekijöitään parempaan 

aikataululliseen suunnitteluun, vaikka välttämätöntä tarvetta erillisille ajankäytönhallinnan 

koulutuksille ei olisikaan. Esimiehet sanovat olevansa valmiita auttamaan tarvittaessa esimerkiksi 

töiden priorisoinnissa, mutta asiantuntijan aikatauluihin ei haluta vaikuttaa liikaa.  

 

"Meil ei varmaan sellasta työkalua oo mut siinä mielessä tuetaan hyvinkin paljon, että saa apua 

hyvinkin laajalti kun pyytää" kuvailee Heikki kysyttäessä yrityksen tarjoamasta avusta 

ajankäytönhallintaa koskien. Laura taas kertoo Yrityksen kehittävän Ohjelmistoa, jonka 

tarkoituksena on toimia työlistana asiantuntijoille. Ohjelmistoon voidaan laittaa tehtäviä ja vastuuttaa 

niitä ohjelman kautta asiantuntijoille. Laura kertoo tavoitteena olevan asiantuntijan työlistan 

siirtäminen Ohjelmistoon, josta niin asiantuntija kuin kollegatkin näkevät vaivattomasti omat sekä 

muiden työtilaukset. Kaikki eivät kuitenkaan vielä käytä tai halua käyttää Ohjelmistoa, sillä 

"aikaisemmin ei ole käytetty" tai "koska musta on selkeämpää et ne on mulla täällä kalenterissa". 

Lauran mukaan Ohjelmiston kautta olisi mahdollista saada esimerkiksi työnohjausta selkeämmäksi. 

Äärimmäinen tiukkuus ei ole mahdollista, eikä ole edes realistista laittaa jokaista pientä työtä 

Ohjelmiston työlistalle. Toimivia ja tarpeeksi joustavia ratkaisuja siirtymiselle olisivat tietoisuuden 

levittäminen, yhteiset pelisäännöt sekä ajan antaminen. 

 

Asiantuntijaorganisaation menestyksen perustuessa joustavuuteen, on osastolle tärkeää luoda puitteet 

joustavalle, mutta tehokkaalle työnohjaukselle. Ohjelmistolla on siis potentiaalia, kunhan 

asiantuntijat tietävät siitä ja ottavat sen ennakkoluulottomasti osaksi omaa ajankäytönhallintaansa. 

Mäntynevan (2016, 59) toteaa projektin vaiheisiin jakamisen lisäävän projektin hallittavuutta, sillä se 

tukee projektin johtamista, ja jakamisella projektin johtaja pystyy vastuuttamaan projektin työt 

selkeästi asiantuntijoille. "Välil on sellanen viikko et mä oon jättäny kalenterin tyhjäks kun oon tienny 

et joutuu tekee jotain isompia tarjouspyyntöjä ja mä oon tietäny et siihen menee koko päivä ja yks 

päivä menee ihan siihen et repii hiuksia päästä kun koittaa miettiä jotain fiksua myyntiesitystä ... sit 
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taas toisena päivänä syntyy julmetusti kaikkee konkreettista materiaalia et tää on päivästä toiseen 

erilaista" sanoo Heikki omasta ajankäytöstä kysyttäessä. Ohjelmiston jaetut työlistat voisivat olla 

tarpeeksi joustava menetelmä, sillä niiden puitteissa jää tilaa henkilökohtaiselle suunnittelulla sekä 

aikatauluttamiselle ja myös niille päiville, jolloin luova työ ei onnistu.  

 

Asiantuntijoilla on vapaus valita omat työskentelyaikansa, sillä Yrityksessä käytetään liukuvaa 

työaikaa. Yritys ohjeistaa asiantuntijoita olemaan tavoitettavissa kello 9-15 välisenä aikana, ja työtä 

saa tehdä joko toimistolla tai etätyönä. Vapaus on työntekijöille tärkeää, sillä luovassa työssä tulee 

päiviä, jolloin työnteko ei suju sekä päiviä, jolloin saa aikaiseksi paljon enemmän. Heikin mukaan 

myös projektien koko vaikuttaa oleellisesti asiantuntijan työmotivaatioon ja hän toteaa alitajuisesti 

suosivansa pienempiä projekteja, sillä niitä saa helpommin valmiiksi. "Vaatii jonkun verran itsekuria 

et pääsee oikeesti keskittymään siihen yhteen isoon urakkaan" tiivistää Heikki. Itsekuri ja 

oikeanlainen tuki luovat puitteet isompien projektien suorittamiseen ja motivoiminen johtaa 

parhaimmillaan tehokkaaseen työskentelyyn. Toimivan ajankäytönhallinnan avulla asiantuntija saa 

tartuttua myös niihin isompiin projekteihin. Kun töitä on liikaa ja painetta tulee joka puolelta, Laura 

turvautuu useimmiten esimiehen apuun, jolloin mahdollisimman aikainen tilanteeseen puuttuminen 

takaa projektien etenemisen. Yrityksessä tarjotaan tukea, mutta se riippuu asiantuntijan omasta 

aktiivisuudesta ja rohkeudesta tunnustaa, että töitä on liikaa. Asiantuntijan oma-aloitteisuutta voidaan 

tukea esimerkiksi avoimuudella sekä hyvällä yhteishengellä, joiden luomisessa johtajat ovat 

avainroolissa. Kun erilaisia töitä on paljon, Laura kertoo samanlaisten töiden sijoittamisen samalle 

päivälle olevan hänelle itselleen toimiva ratkaisu. Töiden välissä Laura tekee mielellään pieniä 

toimintoja, esimerkiksi keittää kahvia, siirtyäkseen tehtävästä toiseen tarpeen vaatiessa. Omista 

stressinhallinta keinoista keskusteleminen ja avoin ilmapiiri auttavat myös niitä, jotka eivät uskalla 

kysyä apua suoraan, koska esimies koetaan kaukaiseksi.  

 

"Miul saattaa olla et joku päivä vaan menee siihen et mie katon et mikä on kaiken tilanne ... mut ku 

mie oon tavallaan päässy siihen tilanteeseen päälle jossai vaiheessa ni miun on helppo kun mie vaan 

luen et okei toi on tehty" kuvailee tuotekehityspäällikkö Laura. Töiden suunnitteleminen vaatii 

yllättävän paljon aikaa ja sen merkitys korostuu etenkin suurissa asiakokonaisuuksissa. Erityisesti 

päällikkö- ja esimiestason tulisi keskittyä aika ajoin kokonaisuuden hahmottamiseen ja hallintaan. 

Tällä hetkellä kokonaisuuden hallinta ei kuulu päälliköiden töihin, mikä johtuu osaamisen ja 

koulutuksen puutteesta. "Se viikonlopputyönteko on usein sitä semmosta hengähdystä ja toisaalta mä 

usein niinku katon sitä toista viikkoo ja sitä seuraavaa viikkoo et mitä mun on pakko tehä ... ja millon 

mä pystyn tekemään ne ... ja onko tommosia päiviä millon mä en pysty tekee muuta kun just sen jutun 
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mikä on läiskästy siihen kalenteriin" tiivistää asiakkuuspäällikkö Heikki. Tehtävien päällekkäisyys 

on asiantuntijoille tavallista ja aikataulujen muutos johtuu usein muutoksissa eri projekteihin liittyen. 

Jokaiselle asiantuntijalle tulisi muodostua omat rutiinit, joiden kautta saadaan rytmiä vapaasti 

ohjautuvaan työskentelyyn ja hallitaan myös kokonaisuuksia. 

 

Töiden priorisointi on yksi asiantuntijan haasteellisimmista tehtävistä ajankäytönhallintaa 

tarkasteltaessa, sillä työtilauksia tulee jatkuvasti ja asiantuntijoita saatetaan sitoa pitkiksikin ajoiksi 

eri projekteihin. Pitkissä projekteissa priorisointi on vaivattomampaa, sillä asiantuntija tietää 

projektin olevan etusijalla esimiehen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Pitkien projektien 

ulkopuolella asiantuntijalla on taas enemmän vaikutusvaltaa omaan aikatauluunsa ja työ voi tuntua 

mielekkäämmältä. Pitkissä projekteissa turhautumista ja stressiä aiheuttaa kuitenkin muista töistä 

joustaminen projektiin liittyvän työn saapuessa, sillä se viivyttää muita jonossa olevia töitä. Esimies 

Sami muistuttaa työn olevan vain työtä, jota suoritetaan prioriteettijärjestyksen mukaan työaikojen 

puitteissa. Jos matalamman prioriteetin asioita jää tekemättä toteaa Sami sen olevan ymmärrettävää, 

mutta kysymykseksi jää tuntevatko asiantuntijat samalla tavalla. Täydellisyyden tavoittelu sekä 

muiden asettamat paineet luovat työntekijälle stressiä ja riittämättömyyden tunnetta, ja myös 

tarkoituksettomat kommentit töiden etenemisestä aiheuttavat mielipahaa. Lauran mukaan ihmisten 

tulee ymmärtää, ettei töiden etenemättömyys johdu aina yksittäisestä asiantuntijasta, sillä taustalla 

saattaa olla useamman ihmisen priorisoimia asioita ja ristiriitoja.  

 

Sami kertoo tiimien jäsenillä olevan lupa tehdä päätöksiä henkilökohtaisen prioriteettijärjestyksen 

mukaisesti. "En pysty heidän työtään tekemään heidän puolestaan ... et semmonen toive et olis vähän 

lähempänä ja tehtäis yhdessä et näkis kuinka hyvin he suoriutuis omista töistään ja epävarmoissa 

tilanteissa pystyis auttamaan ja tukemaan" tiivistää esimies Sami. Sami haluaa auttaa 

päätöksenteossa sekä töiden etenemisessä ja toteaa, ettei täydellisyys ole aina edes 

tarkoituksenmukaista. Esimiehenä hän antaa alaisilleen palautetta prioriteettijärjestysten 

oikeellisuudesta aina tarvittaessa. Koordinoiduista projektiin tai työtilaukseen liittyvistä 

purkutilaisuuksista on hyötyä, sillä niiden avulla asiantuntija hahmottaa mikä meni hyvin ja mikä ei.  

Prioriteettijärjestystä voidaan selventäviä myös yhtenäisillä kommunikointikäytännöillä sekä 

virtuaalitiimien päätösvaltaisuuden tunnustamisella. Yksikön yhteisen päämäärän sekä tavoitteiden 

kirkastaminen toimintatapojen ja rutiinien avulla tuo asiantuntijatyöhön tarvittavaa rakennetta ja 

helpottaa priorisointia. Laura kertoo laittavansa tulevat työt jonoon jatkuvaksi prosessiksi omien 

prioriteettiensa perusteella ja jos joku pyytää apua Laura tekee lyhyet työt heti, sillä hänen työnsä on 

jo keskeytynyt ja enemmän aikaa vaativat työt hän sijoittaa prioriteettiensa mukaan kalenteriinsa. 
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Pekka välttää ylitöiden tekemistä, mutta tekee niitä aina tarpeen vaatiessa. Kuten taulukosta 4. 

nähtiin, yksikön johto on antanut tukensa vapaaseen työskentelyyn ja työntekijä saa tehdä juuri 

itsellensä sopivia ratkaisuja. Työnantajapuolen joustavuus lisää työntekijän tunnetta omasta 

päätösvallasta ja itsenäisyydestä. Laura kertoo pitävänsä ylityövapaat mahdollisimman nopeasti, sillä 

kukaan ei muista niitä jonkin ajan kuluttua. Kyseinen ratkaisu saattaa olla ainoastaan Lauran ja 

esimiehen välinen, mutta käytännössä ylitöiden kirjaaminen on työntekijälle stressiä sekä painetta 

poistava tekijä. Tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu kuitenkin keskinäinen luottamus. Asiantuntija 

Pekan aikatauluja hallitsee deadlinet ja aikataulun pettäessä hän ottaa yhteyttä päällikköön tai 

esimieheen. Tilanteissa on usein joustamisen varaa, mutta asiantuntijatason työntekijät eivät halua 

vaikuttaa toistensa aikatauluihin ja töiden tekemisen. Yksikön asiantuntijoiden keskinäisessä 

kommunikaatiossa on parannettavaa, sillä tällä hetkellä kaikki tekevät oman työnsä ja antavat 

kommunikoinnin esimies- ja päällikkötasolle, vaikka käytännössä jokainen vastaa omasta 

aikataulustaan. 

4.4 Johtamisen haasteet  

 
"Meil on täysi tuki toimia niissä tiimeissä vaikka ne ei ookkaan missään organisaatiorakenteessa 

kuvattu ... eli hirveen vahvasti meillä on niinkun projektipäällikkölähtöinen työnohjaus ... et 

esimiehen rooli on enemmän niinkun ongelmanratkoja" sanoo Laura virtuaalitiimeistä puhuttaessa. 

"Ihmiset jää odottamaan niinkun niitten virallisten tiimien vetäjien kommentteja ja tota päätöksiä 

tietyllä tavalla" toteaa Heikki tiivistäen virtuaalitiimien ongelman. Virtuaalitiimeissä käytetään 

paljon aikaa siihen, että päätöksiä tehdään moneen kertaan, ja päätösten pyörtäminen esimiestasolla 

ei ole harvinaista. Tällaiset tapaukset syövät virtuaalitiimien uskottavuutta ja heikentävät muutoksen 

etenemistä yksikössä. "Ni sit siinä ollaan vähän et no joo, katotaan vielä nyt mitä se esimies sanoo 

et se asetelma on vähän kiero" jatkaa Heikki. Hallinnolliset tiimit ovat pysyviä kun taas 

virtuaalitiimien sanotaan muodostuvan itsestään jonkun tietyn loogisen asiakokonaisuuden ympärille. 

Hallinnollisiin tiimeihin tukeutuminen on luonnollista, sillä aikaisemmin yritys on toiminut 

perinteisen esimiesmallin mukaisesti. Päätösvallan siirtäminen virtuaalitiimeille on yksikön 

esimiestyön haaste, sillä työntekijät odottavat esimiehen päätöstä ennen työn tekemistä. 
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”Mie niinku oon useimmiten näissä tiimeissä vastuussa siitä, että asiat etenee siinä järjestyksessä ja 

aikataulussa mitä on aikaisemmin luvattu ja sovittu" kertoo Laura omasta roolistaan. Päälliköllä on 

paljon vastuuta, muttei täydellistä päätösvaltaa, mikä aiheuttaa jännitteitä ja pidentää projektien 

kestoa. Päälliköiden roolin ymmärtäminen ja toteuttaminen on yksikössä vaihtelevalla tasolla. Tällä 

hetkellä päällikkö antaa asiantuntijalle tehtävän, asiantuntija kysyy tarvittaessa lupaa esimieheltä ja 

esimies hyväksyy tai hylkää pyynnön, jonka jälkeen tehtävän suorittaminen alkaa tai asiantuntija 

kertoo päällikölle, ettei onnistu. Jonkinlainen yhteinen koordinaatio päällikkö ja esimiestason välillä 

helpottaisi tilannetta, mutta esimies Samin mukaan yksikön resurssit eivät salli päällikköjen 

päivittäistä kokoontumista. Päivittäisen kokoontumisen sijaan yksikössä voidaan keskittyä 

kokonaiskuvan hallintaan esimerkiksi jonkin työnhallintataulukon avulla. "Tää on hyvin uutta meille 

kaikille et projektipäälliköt johtaa ihmisten työtä ja mie luulen et siinä niinkun tukemisessa tarvittais 

enemmän ihmisten omaa ajatusmuutosta..." koostaa Laura. Roolijaon selkeyttäminen ja päätösvallan 

siirtäminen niille, joilla sen halutaan olevan on yksikön esimiehettömään malliin siirtymisen kannalta 

tärkeää. Jollei roolijakoa selkeytetä, ei yksikön tilanne voi muuttua. Tilanne häiritsee asiantuntijoiden 

työtä ja vaikuttaa asiakkuuspäällikkö Heikin mukaan suoraan yrityksen kannattavuuteen, sillä aikaa 

hukataan päätösten viivyttämisellä. "Mun mielestä ihan terottamalla niitä vastuita eli käydä koko 

osaston kesken sitä et nää esimiehet on teijän esimiehiä ja jos tuolla päätetään jotain sitä varten 

tehdyssä työryhmässä ni se on sillon päätetty ja sillä mennään" ehdottaa Heikki.  

 
"Ihmiset saattaa vaan jättää tekemättä asioita, joita mie pyydän. Mie en saa siitä mitään viestiä, että 

en tee, vaan sitten kun jälkikäteen kyselen et ootko tehny ni vastaus saattaa olla että en oo tehny. Sit 

mie kysyn et minkä takia et oo tehny No kun mun esimies sano että tee tätä. Ja sit mie kysyn et sanoiks 

et siul ois tää miun tehtävä jonossa. No empä tullut sanoneeksi" kertoo Laura. Kiinnittämistilanteesta 

tekee ongelmallisen se, että kiinnitetty asiantuntija saattaa olla oleellinen toimija myös toisessa 

projektissa. Päälliköiden ja esimiesten kommunikointi sekä toimiva prioriteettijärjestys ovat 

avainasemassa päällekkäisyyksien välttämisessä. Projektiin kiinnittämisestä saatetaan unohtaa kertoa 

yksikön muille toimijoille, jolloin syntyy sekaannuksia siitä, missä projektissa asiantuntija 

työskentelee. Johtamisen kannalta tilanne on haasteellinen, sillä saattaa mennä useita päiviä ennen 

kuin huomataan, ettei asiantuntija ole vastannut työpyyntöön ja asiakkaille tuotettu palvelu viivästyy. 

Seuraavissa kahdessa kappaleessa tarkastellaan yksikön johtamiseen liittyviä ongelmia Lewisin ja 

Heckmanin (2006, 140-141) kokoamia lahjakkuuksien johtamisen luokitteluja mukaillen ja 

kolmannessa kappaleessa sovelletaan Collings ja Mellahin (2009, 305) lisäämää 

avainasemanäkökulmaa. 
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 4.4.1 Henkilöstöjohtamisen keinot 

 
Esimiehettömässä mallissa hallinnollinen esimies ei ole niin läsnä kuin työntekijä haluaisi hänen 

olevan ja sen lisäksi, että esimies on kaukainen, ei hän ole aina perillä siitä, minkä tehtävän parissa 

asiantuntija työskentelee. Kun hallinnollinen esimies ole tehtävätasolla perillä asiantuntijan töistä, ei 

hän myöskään osaa ottaa oikeita asioita huomioon jakaessaan tehtäviä. "Mut sit tavallaan miusta 

itestäni tuntuu et miks mie sen hänelle kertoisin, jos en mie haluu häneltä mitään toimenpiteitä sit 

sitä varten" tiivistää Laura. Esimiehetöntä mallia käytettäessä johtajan on saatava alaisilleen tunne 

siitä, etteivät heidän asiansa ole koskaan liian pieniä jaettavaksi, mutta samalla pidettävä 

esimiehettömyydestä kiinni siirtämällä päätösvallan niille, joilla sen halutaan olevan. Erilaisten 

viikkopalaveri -tyyppisten kokoontumisten avulla esimies tai päällikkö voisi olla enemmän läsnä 

asiantuntijoiden työarjessa ja käydä palavereissa läpi sellaisia asioita, jotka eivät yksikön 

kuukausittaiseen tulospalaveriin sovi. Esimies Sami tunnistaa tarvitsevansa enemmän aikaa 

alaisilleen, sillä riittävän läheisin suhteen luominen on jäänyt puutteelliseksi joidenkin 

asiantuntijoiden kanssa. Varsinkin ne, jotka tulevat yksikköön uutena tarvitsevat alussa enemmän 

tukea ja suoraa johtamista kuin ne, joilla on yksikössä jo vakiintunut asema. Yrityksen haasteena on 

löytää tasapaino strategian ja perusjohtamisen välille. 

 

Yrityksessä uuteen tehtävään perehdyttäminen on työntekijöiden mielestä vajavaista varsinkin silloin 

kun ihminen aloittaa yrityksessä täysin uutena työntekijänä. "Esimerkki siitä miten ihminen alottaa 

uudessa roolissa ja hän ei välttämättä tiedä mitä se tuo mukanaan, eikä kukaan sitä kerro ellei hän 

ymmärrä sitä kysyä ja eihän tommosia ymmärrä kysyä ennen ku ne tulee vastaan" tiivistää Laura. 

Perehdyttäminen kuuluu usein sille asiantuntijalle, joka on toiminut kyseisessä tehtävässä 

aikaisemmin. Pekka toteaa kokeneensa eniten epävarmuutta aloittaessaan yksikössä, sillä silloin 

roolit ja tehtävät vaihtuivat useasti, joten sopeutuminen oli vaikeaa, eikä hänelle tarjottu perehdytystä 

kaikkiin rooleihinsa. Tehtävän siirtämiseen käytettävä aika on tällä hetkellä lyhyt kustannuspaineista 

johtuen, joten uusi työntekijä saattaaa tuntea epävarmuutta työssään myös perehdytyksen loputtua. 

Perehdyttäminen kuuluu perinteisen henkilöstöjohtamisen keinoihin ja sen merkitys yrityksen 

tulevaisuuden kannalta on suuri. Perehdyttämisessä säästäminen saattaa aiheuttaa yritykselle 

vaikeuksia tulevaisuudessa jos työntekijä ei osaa tehdä työtä odotetulla tavalla. "Sitte pitäis päästä 

irti noista vanhoistakin hommista ja sit just tavallaan kuinka tässä uskaltaa myöntää sen et täs on 

pallo hukassa et se on ehkä oma heikkouski" toteaa Heikki, joka on juuri vaihtanut roolia 

palvelupäälliköstä asiakkuuspäälliköksi. Heikki neuvoo vielä tällä hetkellä hänet korvannutta 

palvelupäällikköä ja samalla hän saa apua omaan uuteen työhönsä kahdelta tuutorilta sekä osallistuu 
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yrityksen mentorointi -ohjelmaan. Vaikeutena järjestelmässä vaikuttaa olevan se, että kaikki ovat 

tavallaan riippuvaisia toisistaan ja ihmiset hoitavat useampaa tehtävää samanaikaisesti. Tilanteet on 

pidettävä mahdollisimman lyhytaikaisina, joten perehdyttämisprosessin tehostaminen olisi 

yritykselle keino saada työntekijöille kaivattua itsevarmuutta. 

 

Sami sanoo henkilökohtaisen muutosjohtamisen olevan avain yksikön tilanteen kehittämiseen, joten 

johtajan tulee käyttää enemmän aikaa alaisensa kanssa roolien läpikäymiseen ja vastuiden 

selkeyttämiseen. Muutosprosessia voidaan nopeuttaa tai hidastaa esimiehen toiminnalla ja 

muutokseen käytetty aika vaihteleekin sen mukaan, miten johtajat onnistuvat kommunikaatiossa 

suhteessa alaisiinsa. Muutostarpeilla tulisi olla Mäntynevan (2016, 106) mukaan selkeät hyväksymis- 

ja hylkäämiskriteerit ja muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset täytyisi ilmaista 

selkeästi. Sami sanoo muutoksen olevan teoriassa 100 % tasolla, mutta todellisuudessa lähempänä  

75 %. Haastatteluiden perusteella yksiköllä on vielä matkaa esimiehettömän mallin täydelliseen 

toteuttamiseen. Joillakin ihmisillä on luontainen taito hyvään henkilöjohtamiseen, jolloin 

kaukaisuudesta huolimatta alainen tuntee johtajan välittävän. "Se on niinku jännä vaik en mie häntä 

tunne et hän oikeesti välittää et se inspiroi minnuu et johtajatki voi välittää ja he ei ookkaan niin 

kaukana suorittavasta portaasta sitten" kertoo Laura osastonsa johtajasta. Johtajan asenteella ja 

tavalla suhtautua alaisiin on suuri merkitys asiantuntijaorganisaatiossa, sillä asiantuntijalle on luotava 

tunne, että hänestä välitetään ja että hänen työnsä on tärkeää, jotta asiantuntija haluaa tehdä projektit 

mahdollisimman hyvin. Asenteeseen voi vaikuttaa esimerkiksi johtajan tapa puhua alaisilleen, 

rehellisyys, luotettavuus sekä toimeliaisuus, ja juuri oman esimerkin kautta johtaja pystyy viestimään 

alaisilleen haluttuja toimintamalleja.  

 

Yrityksessä on käytössä oma palkitsemisjärjestelmä, jossa esimies arvioi alaisen suorituksen tietyllä 

ajanjaksolla, jonka jälkeen eri yksiköiden asiantuntijoiden arvosanat suhteutetaan toisiinsa, jotta 

palkitseminen on linjassa koko yrityksen tasolla. Palkitsemisjärjestelmän toteuttamiseen osallistuu 

yrityksen HR-yksikkö sekä eri tason johtajat. Kansikas (2005, 47) kannustaa aineellisen 

palkitsemisen lisäksi myös aineettomaan palkitsemiseen, johon kuuluu esimerkiksi ansiomerkit, 

ylennykset, tunnustus sekä ympäristön viihtyisyys. Kohdeyrityksessä palkitseminen johtaa 

kehityskeskusteluihin, joissa esimies käy alaisen kanssa läpi ajanjakson arvosanan, palkitsemisen tai 

palkitsemattomuuden syyt sekä pyrkii kannustamaan kehittymiseen. Yksikön rooli korostuu 

kehityskeskustelujen oikeanlaisessa hyödyntämisessä. Palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on 

motivoida sekä saada asiantuntija pohtimaan ja kehittämään henkilökohtaista työskentelyä 

kannustimien avulla. Raha ei ole yrityksen ainoa keino motivoida asiantuntijaa vaan myös 
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urakehitykseen tulee kiinnittää huomiota. Kansikas (2005, 48) puhuu myös kiittämisestä sekä 

kehittämisestä eli tunnepalkkioista, jotka vaikuttavat tunnetasolla työntekijään sekä työyhteisöön.  

 4.4.2 Suorituskeskeisyys ja lahjakkuus 

 
Yksikön on tunnistettavat omat strategiset kyvykkyytensä ja luotettava asiantuntijoidensa 

päätöksenteko- ja arviointikykyyn. "Välillä tulee sellasia asioita et just ehkä tän koulutuksenkin takia 

mä tunnen aika hyvin tän sähköyhtiön bisneksen ja ymmärrän sieltä ne painopistealueet ja mitkä on 

niille yhtiöille oikeesti tärkeitä juttuja ja ne menee välillä ristiin et meidän esimieskään ei ymmärrä 

eikä meidän service deskikään ymmärrä et niil on joku oikeesti tärkee asia, minkä takana on isot 

rahat ja pitäis saada kuntoon ja sit joku projekti- tai palvelupäällikkö junttaa niit omia asioitaan läpi 

niinku ykkösprioriteettina et mil ei oo mitään väliä niin sellasessa tilanteessa mä välillä toivoisinkin 

et ois esimies ja vois jyrähtää et nyt asiat kuntoon"  toteaa asiakkuuspäällikkö Heikki. Yksikön 

sisäinen yhteishenki määrittelee Heikin kuvailemien tilanteiden jälkiseuraamukset. Jos yhteishenki 

on vahva, pystyy asiantuntijat vapaasti ilmaisemaan mielipiteensä, eikä kukaan loukkaannu, mutta 

jos yksikössä on sisäisiä ristiriitaisuuksia saattaa tilanne olla tulenarka. Toimivalla kommunikaatiolla 

ja keskinäisellä luottamuksella pystytään varautumaan ristiriitatilanteisiin, ja yhteisen tavoitteen 

asettaminen sekä kirkastaminen tasaisin väliajoin muistuttaa työntekijöitä siitä, mikä on toiminnassa 

oleellista sekä tarkoituksenmukaista. Jos asiantuntijalla on vahva tunne jostakin, tulee hänen ilmaista 

henkilökohtainen mielipiteensä, mutta jääräpäisyyteen asti menevä "Minä olen aina oikeassa"-asenne 

heikentää yksikön yhteishenkeä ja luottoa asiantuntijan vaistoon. Esimiestason luottamus alaisen 

asiantuntijuuteen viestii, että omia päätöksiä saa ja pitää tehdä. 

 

Yksilön lahjakkuus tulisi ottaa huomioon sekä palkitsemisessa että yksikön muussa toiminnassa. 

Koska yksikkö ei pysty juurikaan vaikuttamaan keskusohjattuun palkitsemiseen, jää keinoksi 

lahjakkuuksien huomioiminen, vapaan työn salliminen ja työskentelyn helpottaminen. Yksilöllisen 

palkitsemisen lisäksi tulee huomioida myös tiimien hyvä menestys ja antaa tunnustusta 

virtuaalitiimien toiminnasta käytännössä muun muassa palautekeskusteluiden avulla, mutta myös 

antamalla palautetta projektin aikana. Kehut ja kiitokset tulee välittää ja kertoa silloin, kun niihin on 

aihetta ja parannusta vaativiin asioihin puuttua heti niiden ilmetessä. Täsmällisillä, harkituilla ja 

oikein sijoitetuilla kehuilla sekä parannusehdotuksilla pystytään vahvistamaan yksikön avointa 

ilmapiiriä. Johdon sekä alaisten on omaksuttava toimintamalli, jossa parannusehdotukset käydään 

läpi ja asiat korjataan, jonka jälkeen työnteko jatkuu. Yrityksessä yksilön ja tiimien suoriutumista 

seurataan muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla ja Heikki kertoo juuri toteuttaneensa 

kyselyn, jossa kyseisestä asiakkaasta vastaava tiimi sai arvosanaksi 9,7 / 10. "Oli niin hyvät arvosanat 
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pöydässä ja siinä kehuttiin muutamaa henkilöä ni kyl sit jo tommosesta ottaa puhelimen käteen ja 

soittaa ja kiittelee niitä kavereita, jotka on siinä sen erityiskiitoksen saanu" paljastaa Heikki. 

Kiitoksen antaminen koko tiimille voi tapahtua esimerkiksi puhelimella, sähköpostilla tai tiimin 

omassa kommunikaatioalustassa, mutta pääasia on, että jokainen tietää tehneensä hyvää työtä. 

 

Työn suorituskeskeisyys tulee usein ilmi niissä tilanteissa, joissa yksiköllä ei mene hyvin. "Meil on 

nyt ollu ehkä vähän liikaa näitä tappiollisia caseja ni siinä mielessä ehkä mielialakin laskee hiljalleen 

et sillä tavalla pitäis boostata sitä itsetuntoa ja tyytyväisyyttä omaan tekemiseen" toteaa Heikki ja 

myös esimies Sami kuvailee isojen projektien puuttumisen olevan harmillista. Yksikössä kaivataan 

kilpailutusten tuomia voittoja, sillä ne vaikuttavat työmotivaatioon ja työn mielekkyyteen. Liiallinen 

odottelu ja ajatus siitä, että motivaatio nousee voittojen avulla on realistinen, mutta harhaanjohtava 

ja siihen on helppo jäädä lepäämään. Yksikön odotellessa voittoja ja onnistumisia saattaa työskentely 

muuttua odotteluksi ja haaveeksi onnistumisista sekä asenteeksi, jossa onnistuminen on ainoa 

työmotivaatiota nostava tekijä. Erityisesti johdon on vahvistettava ajatusta siitä, että motivaatio, oma-

aloitteisuus ja kova työ johtavat voittoihin eli voittaminen vaatii motivoitumista sekä tavoitteita. 

Erilaisia keinoja motivoimiseen on esimerkiksi kannustaminen, kilpailun luominen, nykyisten 

asiakkaiden mahdollisimman hyvä hoitaminen, kiitokset ja kehut, palkitseminen sekä erilaiset 

yhteiset tapahtumat, joissa yksikkö pääsee ideoimaan miten voittoja tullaan jatkossa saamaan.  

 

Suorituskyvyn mittaamisella ja johtamisella tarkoitetaan menetelmiä ja mittareita, joiden avulla on 

mahdollista seurata ja johtaa liiketoiminnan suorituskykyä, joka voidaan liittää vahvasti myös 

yrityksen strategiseen toimintaan, jossa keskiöön nousevat erilaiset prosessit. Ahon mukaan yrityksen 

suorituskykyä tarkasteltaessa on otettava huomioon organisaatiokulttuuri, resurssit sekä komponentit, 

joiden kautta yrityksen on mahdollista tukea strategiaprosessien eri vaiheita. (Aho 2016, 19) 

Kohdeyksikön on kiinnitettävä huomiota suorituskykymittareidensa validiteettiin ja siihen, että 

strategisesti tärkeät asiat huomioidaan organisaation kaikilla tasoilla. Haastateltavat kuvailevat 

yksikön kulttuuria avoimeksi sekä yrittäjähenkiseksi, mutta koko organisaation kulttuurista nousee 

esiin byrokraattisuus ja jäykkyys. "Siis mun mielestä kulttuuri on hyvin tämmönen, mikä korostaa 

yksilöä ja yksilön vastuuta ja vastuun ottamista, ollaan kuitenkin mun mielestä semmonen avoin ja 

tieto on monestikkin saatavilla jos siitä on kiinnostunut, odotetaan ihmisiltä sitä semmosta oma-

aloitteisuutta ja sitä heittäytymistä ... mut aika tämmönen henkilökeskeinen kaiken kaikkiaan" 

kuvailee Sami. Yksikön luonteeseen sopivien suorituskykymittareiden löytäminen voi vaatia aikaa, 

mutta oikeanlaisilla mittareilla saatuja tuloksia pystytään hyödyntämään kattavasti. "Me sallitaan 

ihmisten onnistumiset ja niistä iloitaan toisten kanssa mut me myös sallitaan se et joku välillä 
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epäonnistuukin, kuhan se ei jää tavaks" toteaa Laura. Ihmisten ei kuitenkaan pidä tukeutua siihen, 

että iso yritys on pystyssä vielä huomennakin, vaan ajatella toiminta sen kautta, että asiantuntijan 

jokainen teko vaikuttaa olennaisesti yrityksen menestykseen. 

 4.4.3 Avainasemat  

 

Stockley (2014) sanoo johtamisessa olevan kyse osaavan henkilöstön hankkimisesta ja oikeanlaisen 

organisaatiokulttuurin ylläpitämisestä, jolloin tutkimuksen kohdeyksikön haasteeksi muodostuu 

yksikön toiminta suhteessa muuhun organisaatioon. Yksiköllä ja sen työntekijöillä on resurssina 

muiden yksiköiden tietotaito, mutta sen käyttäminen ja oikeanlainen hyödyntäminen on yksilön 

vastuulla. Johdon on tunnistettava yksikön avainasemat ja valittava henkilöstö myös sen perusteella 

mitä lahjakkuuksia yksikö tarvitsee tulevaisuudessa. Johdon strateginen suunnittelu ilmenee 

lahjakkuuksien optimoinnissa, jossa esimiestaso kartoittaa, että yksiköllä on tarvittavaa osaamista ja 

että sitä käytetään esimiehettömästi, mutta koordinoidusti. "Tavallaan se on moniulotteinen se 

ongelma et pystyis tekee sieltä yhen tai pari palasta ... jos siihen liittyy projektipäällikkö niin pyytää 

siltä, että pystytkö resursoimaan tän asian et mulla ei oo valtuuksia, eikä mitään kiinnostustakaan 

mennä kyselemään joltain täysin toisen alan henkilöltä, että millon sä pystyisit tän homman 

tekemään" toteaa asiantuntija Pekka osoittaen tarpeen niille yksilöille, jotka hallitsevat 

kokonaiskuvaa ja kommunikoivat myös eri yksiköiden välillä.  

 

Tällä hetkellä yksikön ongelma on roolin ottaminen ja tunnustaminen, sillä aikaisemmin 

esimiesvetoisessa organisaatiossa on havaittu olevan vaikeaa päästä eroon esimiehen mielipiteen 

kysymisestä. "Mä koen, että tietyillä henkilöillä on vaikeuksia ottaa ja löytää sitä roolia ja uskoa ja 

luottamusta itseensä ja omiin päätöksentekokykyihinsä ja sit taas just, et noita vastuita ei oo riittävän 

selvästi pystytty kuvaamaan, et mihin ne rajottuu ne vastuu ja valta, että varmaan kokevat jollain 

tavoilla itsensä epävarmoiksi" pohtii esimies Sami. Sami pyrkii omassa johtamisessaan olemaan 

systemaattinen siinä, että päätöksenteko tapahtuu päällikkötasolla ja päälliköt myös tiedottavat 

päätöksistään, jolloin vastuu on niillä, joille se kuuluu. "Projektipäälliköt pommittaa vuoron perään 

omalla asialla ja kaikki yrittää repiä hihasta niinkun toinen toiseen suuntaan ja toinen toiseen 

suuntaan et eihän se varmaan mukava tilanne oo, et kylhän ne varmaan tykkäis jos tulis yks 

mahtikomento, et teen nyt tota ensin" kuvailee Heikki. Esimiehen rooli ei ole olla työnjohdollinen 

päättävä elin, vaan Heikin mukaan resursoinnille tulee muodostaa oma käytäntö, esimerkiksi jokin 

Excel-taulukko tai vastaava, mihin työt ja prioriteetit saadaan kirjattua riittävän selkeästi.  

 



 40 

"Projekti- ja palvelupäälliköiden vähän huono puoli on se, et ne on kaikki vähän niinkun ylpeitä 

niiden omasta asiakkuudesta ja omasta projektista niin tottakai niille pitäis saada nyt heti se tekijä. 

Ja heidän tehtävänään ei periaatteessa ole edes se kokonaisuuden miettiminen ja asioiden 

priorisointi .... ja kokonaiskuvan hanskaaminen ei oo oikein kellään" tiivistää asiakkuuspäällikkö 

Heikki. Yksikössä on havaittavissa, että asiantuntija tekee mieluummin kunnioituksen ansainneen 

päällikön kuin vasta päällikkönä aloittaneen määräämiä töitä. Laura taas kertoo alitajuisesti 

suosivansa joitakin mukavia asiakkaita, mutta korjaavansa tilanteen sen huomatessaan. Kunnioitus 

on oleellisessa roolissa palvelu- sekä projektipäälliköille, sillä ilman kunnioitusta asiantuntijat eivät 

välttämättä tee heidän projektejaan suurella prioriteetilla, mutta kunnioituksen erityinen 

ansaitseminen on kyseenalainen käytäntö. Ylpeilyn sijasta yksikössä päälliköiden ja asiantuntijoiden 

tulee keskittyä yhteiseen tekemiseen ja hyvään yhteishenkeen. Palvelu- ja projektipäällikköasemat 

ovat avainasemia yksikön muutoksessa, ja esimiesten tulee rohkaista heitä ja näyttää toimintamallia 

esimerkin kautta. Virtuaalitiimin ollessa Yrityksen operatiivinen tiimi, on sen päälliköllä oltava 

selkeä yksikön tavoitteita tukeva toimintavisio.  

 

Esimiehen rooli on sekaannusta aiheuttava avainasema, sillä esimies toimii aina myös asiakkaan 

edustajana. Asiantuntijan saattaa olla vaikea tietää, milloin käsky tulee esimieheltä ja milloin 

asiakkaalta, joten kokonaiskuvan hallinta sekä prioriteettijärjestys eivät aina ole objektiivisia 

esimiehen määritteleminä. Laura kertoo olettavansa käskyjen tulevan aina asiakkaalta, joten hän 

priorisoi ne työlistallensa omaa harkintaansa käyttäen kun taas Pekka taas sanoo luottavansa 

esimiehen taitoon laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, joten hän noudattaa ensisijaisesti esimiehen 

antamaa prioriteettijärjestystä. Johtamisen kannalta esimiehen kaksijakoinen rooli on hankala, sillä 

se saattaa heikentää alaisten luottamusta ja viedä esimiestä alaisen näkökulmasta entistä kauemmaksi. 

Yksikön tunnistettava esimiehen ristiriitainen rooli ja selvennettävä tilanne asiantuntijoille, jotta 

asiantuntija ymmärtää keneltä käskyt todellisuudessa tulevat. Tämän takia yksikön operatiivisen 

kokonaiskuvan hallitsemisen on oltava olla jonkun muun kuin esimiestason vastuulla, jolloin 

väärinymmärryksiä pystytään ehkäisemään. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Ison yrityksen byrokraattinen rakenne yhdistettynä konsultoinnin luovuuteen ja asiantuntijan 

vapauteen tarjoavat uudenlaisen näkökulman tietopohjaista näkemystä noudattavan yrityksen 

tarkastelulle. Vaikka tutkimuksessa käsitellään asiantuntijoiden subjektiivisia kokemuksia, pystytään 

niiden perusteella keräämään tietoa, jonka kautta vastataan tutkielman tutkimuskysymyksiin sekä 

tarjotaan ratkaisuja yksikön ongelmaan. Projektimuotoisesti työskentelevän yrityksen on oltava 

joustava, hallittava kokonaiskuva ja tuotettava mahdollisimman hyviä palveluita loppuasiakkaalle. 

Sisäisten toimintojen sujuvuus ja tehokas kommunikointi muodostavat laadukkaiden palveluiden 

tuottamiselle pohjan. Vaivattoman tiedonsiirron strateginen merkitys kasvaa mitä enemmän tiimit ja 

projektit vaihtuvat, jolloin asiantuntijan sopeutumiskyky ja kyky hallita omaa ajankäyttöä korostuvat. 

Projektin aikatauluttamisessa on otettava huomioon projektin ja aikataulutuksen realistisuus 

(Mäntyneva 2016, 59). Tutkimuksen pääongelmaan, miten asiantuntijaorganisaatio voi tukea 

konsultin tietotaidollista työskentelyä, vastataan tutkielman osaongelmien kautta. 

 

Asiantuntijan työskentelyn tukemista tarkasteltaessa voidaan todeta, että kohdeyksikössä otetaan 

hyvin huomioon asiantuntijan tarpeet ja konsulteille tarjotaan kattavasti erilaisia 

kommunikaatiovälineitä, joiden avulla asiantuntijan on mahdollista suorittaa työtehtäviä tehokkaasti 

myös etätyöskentelynä. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi fyysiset puhelimet ja tietokoneet, mutta 

myös työn tukeminen henkisellä puolella laadukkaan johtamisen, sekä omatoimiseen päättämiseen 

kannustamisen ja rohkaisemisen kautta. Tutkimuksen perusteella henkilökohtainen johtaminen ja 

yksikölle sopiva toimintamalli ovat keskeisiä tekijöitä asiantuntijan työn tukemisessa. 

Omatoimisuudestaan huolimatta asiantuntija kaipaa apua esimerkiksi tilanteissa, joissa töitä on liikaa 

ja ongelman ratkaiseminen vaatii laajempaa näkemystä. Oman roolin ymmärtäminen, vastuun 

ottaminen sekä henkilöstöjohtaminen korostuvat päällikkötasontoiminnan kehittämisessä kun taas 

asiantuntijalle on saatava yleinen ymmärrys siitä, että esimies-alaissuhteen puutteesta huolimatta 

todellinen päätösvalta on päällikkötasolla.  

 

Tiedon siirtymistä tarkasteltaessa merkitykselliseksi tekijäksi nousee ison yrityksen resurssien 

oikeanlainen hyödyntäminen. Isosta yrityksestä löytyy lähes rajattomasti tietotaitoa, mutta 

ongelmaksi nousee se, ettei yksittäinen asiantuntija välttämättä tiedä mistä lähteä sitä etsimään. 

Tutkimuksen kohdeyksikön sisäinen kysyminen ja yksikön yhteishenki ovat hyvällä tasolla, mutta 

Yrityksen muiden yksiköiden tarjoamien resurssien hyödyntäminen on vajavaista. Tilanteeseen 
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pystytään vaikuttamaan verkostoitumisen avulla, sillä mitä enemmän asiantuntija tuntee muuta 

henkilöstöä sitä helpompaa kysyminen ja oikean ihmisen löytäminen on. Koko yritykselle sekä 

tietyille toimijoille suunnatut tilaisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä yrityksen yhteishengen luomisen 

ja yksikkörajojen hälventämisen näkökulmasta. Johdon on tärkeää rohkaista asiantuntijoita 

siirtämään oleellista tietoa sekä palkittava onnistumisista sekä tiimi- että yksilötasolla. Yhteinen aika 

ja oikeat kommunikointimenetelmät ovat kriittisiä tekijöitä asiantuntijoiden välisessä tiedonsiirrossa. 

Johtajan antamalla palautteella on konkreettinen vaikutus tiedonsiirtoon, joten esimiehen 

kaukaisuudesta huolimatta johtajan on oltava aktiivinen ja huomattava sekä onnistumiset että 

kehityksen kohteet. 

 

Tutkimuksen perusteella kannustamalla sisäiseen yrittäjyyteen työntekijät ovat aktiivisempia ja 

johtaminen toimii paremmin, sillä jatkuvaa vahtimisen tarvetta ei ole. Luovaa työtä tekevien 

asiantuntijoiden johtaminen on haasteellista, sillä johtaminen vaatii keskinäistä luottamusta, ja 

johtajan on tunnettava alaisensa. Yksikössä tunnistettiin puutteita johtajan läheisyydessä ja esimies-

alaissuhteen muodostamisessa. Esimiehetöntä mallia noudatettaessa johtajan on kiinnitettävä 

huomiota alaisilleen antamaansa vaikutelmaan. Jos asiantuntija tuntee esimiehen kaukaiseksi, ei hän 

välttämättä ota edes pieniä ongelmia esille. Asiantuntijaorganisaatiossa johtamisen vaikutus 

ajankäytönhallintaan tulee olla operatiivisessa toiminnassa pieni, mutta toiminnan taustalla suuri. 

Toimivien ajankäytönhallinnanmenetelmien tarjoaminen helpottaa asiantuntijan työn suunnittelua ja 

tukee päivittäistä toimintaa ilman esimiehen jatkuvaa työlistoihin puuttumista.  

 

Osaongelmiin vastaavien tulosten perusteella huomataan yrityksen tukevan konsultin tietotaidollista 

työskentelyä monen eri tekijän summalla. Yhtä ainoaa oikeaa yhdistelmää ei ole, vaan ison yrityksen 

jokaisen yksikön on löydettävä toimialalle sopiva malli ja muokattava keinoista yksikön päämääriä 

sekä tavoitteita tukevia strategisia kokonaisuuksia. Yksilön, yksikön sekä yrityksen yhtenäiset 

tavoitteet tukevat tietotaidon kehittymistä ja työntekijöiden tietotaidollista työskentelyä. Jokaisen 

asiantuntijan on hahmotettava henkilökohtaisen työpanoksen merkitys koko yrityksen menestykseen, 

sillä merkitykselliseksi työnsä tunteva asiantuntija tavoittelee uusia onnistumisia ja toimii luovalla 

tavalla tuottaen yritykselle lisäarvoa. Toimiva palkitseminen ja tiimien menestyksekkään toiminnan 

huomioiminen luovat yhteishenkeä ja parantavat yksikön tuottavuutta. Johtamisen merkitys korostuu 

tietotaidollisen työn tukemisessa, sillä johtaja pystyy innostamaan ja inspiroimaan asiantuntijoita 

oman toimintansa avulla. Tutkimuksen kohdeyksikössä esimiehet haluavat siirtää oman 

innostumisensa asiantuntijatasolle parempien tulosten saavuttamiseksi. 
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Sähköpostikäytäntöjen yhtenäistämisen tarjoaa tutkimuksen kohdeyksikölle kustannustehokkaan 

ratkaisun yksikön sisäisen kommunikaation tehostamiseen. Tiedonsiirtoon tulee kiinnittää erityistä 

huomiota, sillä siinä on ollut ongelmia jo useamman vuoden ajan. Yhteisten käytäntöjen 

selkeyttämisellä voidaan välttyä muun muassa pitkittyneiltä vastausajoilta ja ehkäistä tärkeän tiedon 

hukkumista. Yhteisten tavoitteiden ja toimintamallien korostamisella yksikössä pystytään 

tehostamaan projektien suorittamista ja kommunikaatiovaikeuksien aiheuttamaa työtehtävien 

päällekkäistä suorittamista saadaan vähennettyä. Ohjeiden antamisen käytäntöjen tulee olla 

yhdenmukaisia ja työtilaukset on merkittävä paikkaan, josta työntekijät näkevät helposti jos 

asiantuntija on esimerkiksi kiinnitetty johonkin projektiin. Toimiva resursointi ja resurssitarpeen 

kommunikointi kaipaa muutosta, jota voidaan hakea roolien vahvistamisen kautta. Työntekijöiden 

työtapojen sekä aikataulujen kunnioittaminen on tärkeää, sillä kunnioituksen avulla saavutetaan 

luottamus siihen, että asioita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisen asiantuntijan on 

tiedettävä mistä tietoa saa ja miten voin auttaa myös muita omalla tiedollani. Tiedon jakamiseen 

kannustaminen, rutiinit ja avoimuus auttavat työn rakenteen muodostamisessa. Yksikön on myös 

selvitettävä esimiehettömyyteen siirtymisen tila asiantuntijoiden keskuudessa, sillä yksittäinen 

asiantuntija on muutoksen ydin. Asiantuntijaan pystytään taas vaikuttamaan toimivan päällikkö- ja 

esimiestason työskentelyn kautta. 

 

Tutkielma jättää tilaa jatkotutkimusaiheille. Yksikön avainrooleista puhuttaessa voidaan selvittää 

avainroolien merkitystä ja pohtia niiden asemaa yksikkökohtaisen tiedon syntymisessä. Avainrooleja 

voidaan hyödyntää myös enemmän palveluiden ja luovan työskentelyn johtamiseen suuntautuvassa 

tutkimuksessa. Tutkielma herättää myös kysymyksen yrityksen ja yksikön välisestä suhteesta sekä 

asiantuntijan suhteesta koko yritykseen. Yrityksen luodessa puitteet asiantuntijan toiminnalle se, 

millaista tukea yksikkö tarvitsee pystyäkseen noudattamaan yrityksen toimintaperiaatteita ja arvoja 

sekä välittämään niitä asiantuntijan kautta loppuasiakkaalle yrityksen toivomusten mukaisesti on 

erittäin mielenkiintoinen kysymys. Etätyöskentelyn tekeminen sekä sosiaalisten työtilojen luominen 

on yrityksissä ajankohtaista, joten jatkotutkimus voisi myös keskittyä sosiaalisten työtilojen 

vaikutukseen tiedon siirtymisessä. 

  



 

LÄHTEET 
 

Aho M. Suorituskyvyn johtaminen - Kirjallisuusselvitys. Tampereen Teknillinen Yliopisto, 

Tietojohtamisen Koulutusohjelma [Viitattu 24.4.2016] Saatavilla: 

http://www.drmika.com/download/aho_-_suorituskyvyn_johtaminen.pdf 

 

Ariss A. A., Cascio W. F. & Paauwe J. (2014) Current theories and future research directions. Journal 

of World Business 49. pp. 173-179 

 

Baldegger R. (2012) Management in a Dynamic Environment – Concepts, Methods and Tools. Gabler 

Verlag. Springer Fachmedien Wiesbaden 

 

Bierly P. E. & Daly P. (2002) Alignin Human Resource Management Practices and Knowledge 

Strategies. In Eds. Choo C. W. & Bontis N. The Strategic Management of Intellectual Capital and 

Organizational Knowledge. Oxford Univeristy Press. pp. 277-295 

  

Collings D. G. & Mellahi K. (2009) Strategic talent management: A review and and research agenda. 

Human Resource Management Review Vol. 19. pp. 304-313 

 

Graham P. (2006) Linking Information Architecture to Enterprise Strategy. Business Intelligence 

Journal. Vol. 11. No. 4. pp 46-50 

 

Grant R. M. (1996) Toward a Knowledge-based Theory of the Firm. Strategic Management Journal. 

Vol. 17. Winter Special Issue. pp 109-122 

  

Grant R. M. (1997) The Knowledge-based View of the Firm: Implications for Management Practice. 

Long Range Planning. Vol. 30. No. 3. pp. 450-454 

 

Heinonen J. & Vento-Vierikko I. 2002 Sisäinen yrittäjyys uskalla, muutu, menesty. Talentum 

Helsinki. Gummeruksen Kirjapaino Oy Jyväskylä.  

 

Kansikas J. 2005 Kannusta sisäiseen yrittäjyyteen. Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia Business. 

Kopiojyvä Oy Kuopio.  



 

 

Kogut B. & Zander U. (1992a) Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the 

Multinational Corporation. Journal of International Business Studies. Fourth Quarter 24, 4. pp. 625-

645  

 

Kogut B. & Zander U. (1992b) Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication 

of Technology. Organization Sience. Vol. 3. No. 3. pp. 383-397 

 

Lewis R. E. & Heckman R. J. (2006) Talent management: A critical review. Human Resource 

Management Review 16. pp. 139-154. Saatavilla: http://www.cnproje.com/pdf/l23.pdf 

 

Monnavarian A. & Ashena M. (2009) Intrapreneurship: the role of social capital – empirical evidence 

and proposal of a new model of intrapreneurship and its relationship with social capital. Business 

Strategy Series. Vol. 10. No. 6. pp. 383-399  

 

Mäntyneva M. (2016) Hallittu Projekti - Jäntevästä suunnittelusta menestyksekkääseen toteutukseen. 

Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy. 1p.  

 

Nonaka I. (1994) A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organizational Science 

5 (1) pp. 14-37. In Eds. Choo C. W. & Bontis N. (2002) The Strategic Management of Intellectuel 

Capital and Organizational Knowledge. Oxford University Press. pp. 437-462 

 

Schiemann W. A. (2013) From talent management to talent optimization. Journal of World Business 

49. pp. 281-288 

 

Stockley D. (2014) Talent management concept – definition and explanation (article) [Viitattu 

9.3.2016] Saatavilla:  http://www.derekstockley.com.au/newsletters-05/020-talent-management.html 

 

Sveiby K-E. (2001) A Knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal 

of Intellectual Capital. Vol. 2 No. 4. pp. 344-358 

 

Tergan S-O. & Keller T. (1998) Knowledge and Information - Visualization Searching for Synergies. 

Germany. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

 



 

LIITTEET 
 

Liite 1 Kysymyslomake, asiantuntija 

 

1. Nimi ja asema 

2. Kuinka kauan olet ollut töissä yrityksessä / kyseisessä tehtävässä? 

3. Millainen on tavallinen työpäiväsi? Kenen kanssa teet töitä? 

4. Mikä on koulutuksesi? Vastaako koulutuksesi työnkuvaasi / onko koulutuksesta hyötyä? 

Millaisia koulutuksia yritys on tarjonnut? 

 

5. Millaisiin tiimeihin kuulut? Millainen rooli sinulla on näissä tiimeissä? 

6. Kuka johtaa tiimiä? 

7. Miten yritys huomioi tiimit käytännössä? 

8. Miten yritys tukee henkilöstön välistä yhteistyötä? 

9. Miten koet nk. esimiehettömän mallin? 

 

10. Miten ja mistä hankit tietoa? 

11. Mitä välineitä tarvitset tiedonhankinnassa? 

12. Tarjotaanko sinulle erilaisia tiedonhankintaan liittyviä välineitä? 

13. Mikä on oleellista sinulle yrityksen toiminnassa tiedonhankintaan liittyen? 

14. Miten tieto siirtyy asiantuntijoiden välillä? Entä asiantuntijan ja esimiehen välillä? 

15. Miten haluaisit tiedon siirtyvän? 

 

16. Miten suunnittelet oman aikataulusi? 

17. Kuinka paljon esimies vaikuttaa aikatauluusi? Kuinka paljon haluat esimiehen vaikuttavan? 

18. Miten jaat aikasi? 

19. Onko ajankäyttösi erilaista pitkien projektien loputtua? 

20. Millaisissa tilanteissa tunnet epävarmuutta / riittämättömyyttä omassa työssäsi? 

 

  



 

Liite 2 Kysymyslomake, esimies 

 

1. Nimi ja asema 

2. Kauan olet ollut töissä yrityksessä? Kuinka kauan kyseisessä tehtävässä? 

3. Millainen on tavallinen työpäiväsi ja kenen kanssa teet töitä? 

4. Mikä on koulutuksesi? Vastaako koulutuksesi työtäsi? Millaisia koulutuksia yritys on 

tarjonnut? 

 

5. Millaisiin tiimeihin kuulut? Millainen on roolisi? 

6. Kuka johtaa tiimiä? 

7. Miten huomioit tiimit käytännössä? 

8. Miten yrityksessänne tuetaan yhteistyön tekemistä? 

9. Miten koet esimiehettömän mallin? 

 

10. Miten asiantuntija hankkii tietoa? Miten sinä hankit tietoa? 

11. Miten tuet asiantuntijan tiedonhankintaa? Miten yritys tukee? 

12. Miten tieto siirtyy asiantuntijoiden välillä? Entä sinun ja asiantuntijoiden välillä? 

13. Miten haluaisit tiedon siirtyvän? 

14. Millaista tukea tarjoatte asiantuntijalle? 

 

15. Miten suunnittelet aikataulusi? 

16. Miten jaat ja priorisoit aikasi? 

17. Miten vaikutat alaistesi aikatauluihin? Kuka päättää mitä asiantuntija tekee? 

18. Kuinka paljon vaikutat alaisten työskentelyyn ? Kuinka paljon haluat vaikuttaa? 

19. Onko ajankäyttösi / alaistesi ajankäyttö muuttunut projektien loputtua? 

20. Miten reagoit alaisten epävarmuuteen? Tunnetko itse? 

 


