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The purpose of this thesis is to explore the levels of strategic awareness in various 

organizational levels excluding top management. The aim of the research is to 

study individual subjective interpretations about corporate strategy, how it is 

formed and how interpretations emerge collectively in strategy praxis. The re-

search topic has been inspired by the observations where levels of strategic 

awareness may not be in sufficient levels in organizations. The thesis involves 
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ing levels of shared strategic awareness amongst organizational actors. Guiding 

theoretical framework used is Strategy-as-Practice and the study adopts a method-

ological assumption of social constructionism. The study is qualitative case study 

whereas the primary empirical material is collected from theme interviews in co-
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten strategia, siihen vaikuttavat tekijät ja problematiikka ovat pitkään olleet niin aka-

teemisen maailman kuin liikejohdon yhtenä suurimpana mielenkiinnon kohteena (Whit-

tington et. al. 2003, 397; Knights & Morgan 1991, 251; Hambrick & Fredrickson 2001, 

48). Perinteisen akateemisen strategiatutkimuksen kiinnostus onkin keskittynyt pääosin 

makrotasolle tarkastellen strategian luomista, sisältöä, johtamista ja suoriutumista (Jarza-

bowski, Balogun, Seidl 2007, 6). Tällöin strategia on mielletty joksikin jonka organisaatio 

omistaa (ks. esim. Ansoff 1957; Porter 1980) ja jonka avulla organisaatio pyrkii päihittä-

mään kilpailijansa sekä turvaamaan pitkänaikavälin selviytymisen muuttuvassa toimin-

taympäristössä (Clark 2004, 105). 

 

Perinteisesti strategia onkin nähty toimivan johdon vastuulla olevaksi toiminnaksi, jonka 

henkilöstö on toteuttanut (Juuti & Luoma 2009, 166; Mantere & Vaara 2008, 344-345) 

viitaten johdon tekemiin päätöksiin ja toimiin (Thomas & Pruett 1993, 4; Hendry 2000, 

956). Tällöin tarkastelu on keskittynyt ylimmän johdon päätöksiin sivuuttaen muut strate-

giaan vaikuttavat toimijat, olettaen heidän roolinsa vähäiseksi tai olemattomaksi suhteessa 

strategiaan (Clark 2004, 105). Tutkimukset strategiasta ovat kuitenkin nostaneet useasti 

esiin näkökulman, jossa strategian käyttöönotto on koettu hankalaksi (Juuti & Luoma 

2009, 13). Ongelmina tähän on nähty esimerkiksi strategioiden muuttuminen suunnitellusta 

käyttöönottoprosessin aikana (Balogun & Johnson 2005) sekä johdon ja henkilöstön eriä-

vät näkemykset (Juuti, Rannikko & Saarikoski 2004). 

  

Täten organisaatioiden toimijat eivät välttämättä tunne strategian sisältöä lainkaan tai ym-

märrykset strategiasta eivät johdon ja muun henkilöstön osalta kohtaa. Ongelmaksi voikin 

muodostua, että strategian sisältö, strategiset tavoitteet sekä toivottu toiminta jäävät vain 

toimeenpanevan tahon tietoon. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että strategiasisällöstä 

on organisaation sisällä yhtä monta tulkintaa kuin toimijaa, ajaen organisaatioita tilantee-

seen jossa strategialla ei ole yhtäläistä merkitystä käytännön toimintaan.  

 

Perinteisestä strategianäkemyksestä poiketen, Strategy-as-Practice (jatkossa S-a-P) ei kes-

kity strategian luontiin ja sisältöön vaan varsinaiseen strategiseen toimintaan (ks. esim. 

Jarzabowski 2003; 2005; Whittington 1996; 2003; 2006). Kyseisessä tarkastelussa jokai-
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nen organisaation toimija nähdään potentiaalisena strategina, suunnitellen ja toteuttaen 

strategista toimintaa (ks. esim. Jarzabowski & Whittington 2008a; 2008b). Tämän kaltai-

sessa näkemyksessä johdon rooliksi jää strategiatyön käynnistäminen ja ohjaaminen sekä 

henkilöstön laaja-alainen kytkeminen kyseiseen prosessiin (Juuti & Luoma 2009, 31, 166-

167). Näkökulman muutos siirtää strategiatarkastelua yksilötasolle mikronäkökulmasta, 

jossa strategia nähdään käytäntönä ja toimintana. Tämän voidaan osittain nähdä haastavan 

liikejohtovetoisen strategian muodostamisen, joka tarjoaa ajankohtaisen aiheen akateemi-

selle tutkimukselle. Kyseisen strategiakoulukunnan tutkijoita ovat esimerkiksi Paula Jarza-

bowski, Richard Whittington ja David Seidl sekä Suomessa Saku Mantere ja Eero Vaara.  

 

Edellä mainittu problematiikka johdon ja henkilöstön näkemyseroista strategiatietoisuudes-

ta, sekä tämän muuntumisesta varsinaiseksi toiminnaksi vaatii lisätarkastelua. Mikäli stra-

tegiatietoisuuden tasoa organisaation toimijoiden välillä ei tunneta, on vaikeaa tietää onko 

strategia jaettu toimijoiden kesken ja miten se ilmenee heidän päivittäisessä toiminnassa. 

Kyseinen problematiikka toimii tämän Pro gradu -tutkielman lähtökohtana ja tutkimusauk-

kona. Tutkielmassa tutkimusongelmaa tullaan lähestymään Strategy-as-Practice näkökul-

masta, joka mahdollistaa strategian ilmenemisen ja toiminnan tarkastelun yksilötasolla. 

 

Tutkielman aihepiiri asemoituu strategisen johtamisen tutkimuskenttään, keskittyen strate-

gian tiedostamiseen ja siitä seuraavaan toimintaan. Keskustelun ytimessä on S-a-P koulu-

kunnan näkemys strategiasta sekä sen ilmentyminen käytännössä. Tutkielmassa kyseisen 

strategiakoulukunnan näkemystä lähestytään sosiaalisen konstruktionismin (Berger & 

Luckmann 1966) kautta, joka toimii koulukunnan ajatusten lähtökohtana sekä tutkielman 

metodologisena taustaoletuksena.  

 

1.1 Tutkielman tieteenfilosofiset lähtökohdat 

 

Tutkielman tieteenfilosofiset oletukset muokkaavat ja määrittävät tutkimuksen lähtökoh-

dan ja etenemisen. Tämä alaluku keskittyy kyseisiin oletuksiin ontologian ja epistemologi-

an osalta. 

 

Ontologia käsittelee olemassaoloa sekä ihmisten ja maailman välistä yhteyttä todellisuu-

desta ja sen luonteesta (Eriksson & Kovalainen 2008, 13-15; Hirsijärvi 2007a, 125-127). 
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Ontologia keskittyy siihen, millaisena todellisuus nähdään tutkittavan ilmiön osalta sekä 

miten todellisuuden olemassaolo voidaan todistaa. Ontologiset näkökulmat voidaan jakaa 

objektiiviseen ja subjektiiviseen. Objektiivisuuden lähtökohtana todellisuus nähdään erilli-

senä (Eriksson & Kovalainen 2008, 13-15), joka on olemassa ilman yksilön havaintoja ja 

kokemuksia. Vastakohtana on subjektiivinen ontologia, jonka mukaan todellisuus perustuu 

aikaan ja paikkaan sidottuihin yksilön havaintoihin ja kokemuksiin (ibid: 13-15). 

 

Epistemologia puolestaan käsittelee sitä mitä tieto on ja miten tietoa voidaan tuottaa (Hirsi-

järvi 2007a, 125-127). Näkemykset epistemologiasta voidaan myös jakaa objektiiviseen ja 

subjektiiviseen. Objektiivinen epistemologia näkee maailman neutraalina ja objektiivisena 

kokemuksena, kun taas subjektiivisen näkemyksen mukaan maailma tulkitaan jatkuvasti 

dynaamisen havainnoinnin kautta (Eriksson & Kovalainen 2008, 13-15). Eriksson ja Kova-

lainen (ibid.) jatkavat, että objektiivinen epistemologia voidaan nähdä positivistisena olet-

tamuksena, jonka mukaan todellisuus on rakentunut konkreettisista ja havainnoitavista 

objekteista. Positivismi perustuukin mitattavuuteen, todellisuuden kuvaamisen ja mittarei-

den avulla (Hirsijärvi 2007a, 125-127). Positivismin vastakohta on subjektivismi, jossa 

tieto on saatavilla vain kyseisessä kontekstissa toimiville toimijoille (Eriksson & Kovalai-

nen 2008, 13-15), tiedon perustuessa tulkintaan omien odotusten ja kokemusten muovaa-

mana (Hirsijärvi 2007a, 125-127). 

 

Subjektivismin ajattelun lähtökohtana voidaan pitää konstruktionismia, jonka tietokäsityk-

sen mukaan yksilöiden subjektiiviset käsitykset heijastavat ja peilaavat yksilön tapaa hah-

mottaa maailmaa sekä rakentaa omaa todellisuuttaan. Tällöin taustaoletuksena vaikuttaa 

ajatus tiedon ja todellisuuden vuorovaikutuksellisesta muodostumisesta sosiaalisen merki-

tyksenteon kautta. Kyseisen ajatuksen kehittäjinä voidaan pitää Berger & Luckmannia 

(1966) joiden mukaan tieto ja todellisuus rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 

todellisuuden esiintyen yksilölle subjektiivisten merkitysten ja tulkintojen kautta rakentu-

vana. Kiteytettynä konstuktionismilla viitataan tiedon rakentumisen luonteeseen, joka tuo-

tetaan dynaamisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä (Eriksson & Kovalainen 2008, 13-15).  

 

Konstruktionismille on tyypillistä subjektiivinen lähtökohta sekä jaettujen merkitysten 

tärkeys, jolloin kiinnostus kohdistuu yksilöiden ja ryhmien sosiaalisten tilanteiden sekä 

ympäristöjen tulkintaan. Tämän tutkimusfilosofisen suuntauksen lähtökohdissa näkyvät 
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hermeneutiikka ja fenomenologia, jotka ovat vaikuttaneet Bergerin ja Luckmannin ajatuk-

siin todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta (Eriksson & Kovalainen 2008, 19-20). 

Eriksson ja Kovalainen (ibid.:13-15) jatkavat että, konstruktionismi olettaa todellisuuden 

rakentuvan havaitsijalle sosiaalisten ja kognitiivisten prosessien tuloksena, jolloin todelli-

suus näyttäytyy aina subjektiivisesti. Toisin sanoen, konstruktiivinen todellisuus on aina 

ihmisten välistä suhteellista todellisuutta, vaikkakin yksilöiden todellisuudet voivat osin 

olla yhteneväiset (Metsämuuronen 2010, 86). Tulkinnallisen konstruktionismin lähtökoh-

tana todellisuus on sosiaalisesti rakentuneiden keinojen, kuten kielen ja jaettujen merkitys-

ten kautta tuotettua, jolloin todellisuutta voidaan tarkastella vain suhteessa toisiin yksilöi-

hin. Täten, todellisuus on olemassa vain kun yksilö kokee ja antaa sille merkityksen omien 

tulkintojen ja kokemusten kautta.  

 

S-a-P nojaa näkemykseen todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta (Jarzabowski 2005, 

24). Tämä sosiaalisen konstruktion konsepti toimii taustaoletuksena strategiatietoisuutta ja 

strategista toimintaa lähestyttäessä. Tutkielman tieteenfilosofiset lähtökohdat mukailevat 

esitettyä S-a-P koulukunnan näkemystä, jossa strategia nähdään kontekstisidonnaiseksi 

paikalliseksi toiminnaksi, olettaen tiedon rakentuvan subjektiivisten tulkintojen, kokemus-

ten sekä vuorovaikutuksen kautta. Tällöin subjektiivista kokemaa strategiasta voidaan ha-

vainnoida esimerkiksi haastatteluilla, jotka mahdollistavat näkemysten esittämisen. Todel-

lisuuden luonteen tutkija olettaa olevan objektiivinen, mahdollistaen ilmiön tarkastelun 

erillisenä havaitsijasta. Tällöin strategian oletetaan näyttäytyvän ja tapahtuvan kontekstis-

saan, jota on mahdollista tarkastella toiminnan, keskustelun ja virallisten dokumenttien 

kautta julkilausutun strategian ilmentymänä. Näin tutkielma omaksuu objektiivisen käsi-

tyksen todellisuudesta, jotta subjektiivisesti rakentuva tietoisuus voidaan sitoa tarkastelua 

varten pysyvään todellisuuteen. Esitetyt oletukset konstruktiivisesta epistemologiasta ja 

objektiivisesta ontologiasta muodostavat toisiaan tukevan perustan strategian teoreettiselle 

tarkastelulle, empiirisen aineiston keräämiselle sekä analysoinnille.  

 

1.2 Aiempi tutkimus 

 

Strategy-as-Practice koulukunta on tutkinut päivittäisten käytäntöjen ja kielen vaikutusta 

strategian toteuttamiseen (Samra-Fredericks 2003), käytäntöjen myönteistä tai kielteistä 

vaikutusta strategiaprosessien osallistamiseen (Mantere & Vaara 2008), käytäntöjä jotka 
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edistävät tai rajoittavat yksilöä osallistumaan strategian tekemiseen (Mantere 2005; 2008) 

sekä kokonaisuutena strategiaprosessien epäonnistumisen näkökulmasta (Maitlis & Law-

rence 2003). Yksilön toimintaa S-a-P näkökulmasta on puolestaan tutkittu, keskittyen yksi-

lön toiminnan vaikutuksiin virallisissa strategiaprosesseissa (Jarzabowski 2003), keskijoh-

don vaikutuksiin strategian toteuttamiseen käytännössä (Rouleau 2005), yksilön vaikutuk-

siin muokata liiketoimintayksiköiden toimintaa (Stensaker & Falkenberg 2007) ja yritys-

strategiaa kokonaisuudessaan (Laine & Vaara 2007), sekä näkökulmasta millaisia asemia 

keski- ja ylin johto ottaa strategian epäonnistuessa (Sillince & Muller 2007). Koonti tutki-

muksen kannalta relevantista S-a-P tutkimuksesta ja kunkin tutkimuksen pääasiallisesta 

näkökulmasta on esitelty taulukossa 1. Taulukko keskittyy S-a-P:n mukaisiin tutkimuksiin 

eikä S-a-P näkökulman teoreettiseen konseptualisointiin. 

 

Taulukko 1: Aiempi Strategy-as-Practice tutkimus 

 
Tutkimuksen  
pääasiallinen näkökulma  

	  
                          

 	  	   Lähde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Yksilö 

  
x x x x x 

 
x 

     
x 

Käytännöt 
  

x x x 
 

x x 
    

x x x 
Keski- ja ylin johto 

     
x x x x 

   
x x 

 Strategiaviestintä                   x x x       
1) Samra-Fredericks (2003); 2) Mantere & Vaara (2008); 3) Mantere (2005); 4) Mantere (2008); 5) Jarza-
bowski (2003); 6) Rouleau (2005); 7) Sillince & Mueller (2007); 8) Whittington (2003); 9) Aggerholm et. 
al. (2012); 10) Heide et. al. (2002); 11) Ikävalko (2005); 12) Jarzabowski & Wilson (2002); 13) Maitlis & 
Lawrence (2003) 
 

Kuten mainittu, strategian johtamista, strategisia valintoja sekä niiden vaikutuksia organi-

satoriseen suoriutumiseen on tutkittu paljon. Tästä huolimatta, strategian muuntumista yh-

teisesti jaetuksi ymmärrykseksi organisaation sisällä on tutkittu verrattain vähän (Jarza-

bowski & Spee 2009; Mantere & Vaara 2008, Samra- Fredericks 2003). S-a-P tutkimukset 

ovat osaltaan tunnistaneet strategiaviestinnän vaikuttavan suoraan strategian ymmärtämi-

seen ja toteuttamiseen (Whittington 2003), kun taas kommunikaation ja selkeyttämisen 

puutteen on havaittu luovan monimerkityksellisiä käsityksiä strategiasta (Aggerholm et. al. 

2012). Yksi tähän vaikuttava tekijä on strategian jääminen taka-alalle sille annetun vähäi-

sen huomion vuoksi (Chia & Holt 2006). Tästä huolimatta, strategiatietoisuuden välittymi-

nen organisaatiotasoja pitkin sekä niiden muuntuminen toiminnaksi ei ole saanut merkittä-

vää asemaa tutkimuksen piirissä. Tutkimusaukko on merkittävä, sillä strategian tiedostami-
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sen ja ymmärtämisen tärkeys niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti on tiedostettu jo 

pitkään (ks. esim. Hambrick & Canella 1989).  

 

Aihetta on osittain lähestytty strategian yhteisymmärryksen (Strategic Consensus & Awa-

reness) tutkimuksessa. Tutkimus strategisesta yhteisymmärryksestä keskittyy organisaation 

johdon jaettuun ymmärrykseen strategisista päämääristä, suhteessa toteutuneeseen strategi-

aan sekä organisatoriseen suoriutumiseen. Tässä yhteydessä strategian yhteisymmärrys on 

määritelty kaikkien organisaatiotasojen johtajien jaetuksi ymmärrykseksi strategisista 

päämääristä.  (Kellermanns et. al. 2005.) Davis, Allen ja Dibrell (2012) erottavat ”Strategic 

Consensus” ja ”Strategic Awareness” -termit toisistaan, viitaten ensimmäisellä ylimmän 

johdon jaettuun ymmärrykseen siitä mitä strategia on tai pitäisi olla, jälkimmäisen viitates-

sa yksilötason konstruktioon siitä miten yksilöt tiedostavat ylimmän johdon strategiset 

toimet. Tutkimus näiden kahden termin välillä on risteävää ja päällekkäistä, joten tutkiel-

massa näitä käsitellään yhtenä ja toisiaan täydentävänä.  

 

Kyseisissä tutkimuksissa on havaittu, että strategiatietoisuutta ei voida pitää itsestään sel-

vyytenä sillä ymmärryksen puutetta ja eriäväisyyttä ilmenee jo ylimmällä johtotasolla 

(Ambrosini & Bowman 2003) ja tietoisuus laskee alaspäin organisaatiotasoja edetessä 

(Hambrick 1981). Varhainen tutkimus keskittyi lähinnä ylimmän johdon toimiin, mutta 

myöhemmin sitä laajennettiin keskijohdon toimintaan ja merkitykseen (ks. esim. Floyd & 

Wooldridge 1992; Burgelman 1991), ylimmän johdon demografioiden vaikutukseen yh-

teisymmärryksen luomisessa (Knight et. al. 1999), kommunikaation merkitykseen (Rapert, 

Velliquette & Garretson 2002) sekä viestijöiden asemaan liittyen (Davis et. al. 2012). Läh-

tökohtaisesti tutkimukset on kuitenkin toteutettu johdon näkökulmasta, jolloin tarkastelu ei 

ulotu muihin organisatorisiin toimijoihin. Poikkeuksena tähän on Davis et. al. (2012) tut-

kimus, joka ulotti tarkastelun johtoportaiden ulkopuolelle. Tutkimuksessaan myös he 

(ibid.: 13) tunnistavat tarpeen huomioida laaja-alaisemmin strategiaprosessiin vaikuttavat 

toimijat sekä lisätutkimukselle strategian tiedostamisesta läpi organisaatiotasojen.  

 

Strategian yhteisymmärrys tutkimuskentän ohella, myös muu tutkimus on tiedostanut kes-

kijohdon tärkeyden strategian tiedostamisessa ja toimeenpanossa. Balogunin ja Johnsonin 

(2005) tutkimus esitti, että perinteinen strategian toimeenpano ylhäältä alaspäin ei enää 

olisi relevantti johtuen ennakoimattomista prosesseista, jotka voivat johtaa suunniteltujen 
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strategioiden ennakoimattomiin lopputuloksiin. Lisäksi muut tutkimukset ovat korostaneet 

keskijohdon roolia strategiatietoisuuden luomisessa (Mantere 2008), strategisen muutoksen 

aikana (Rouleau 2005), strategisen toiminnan toteuttamisessa (Floyd & Wooldridge 2000) 

sekä implementoinnissa (Ikävalko 2005). Lisäksi kommunikaatio on havaittu tärkeäksi 

tekijäksi, sillä strategiaviesti ei aina tavoita lainkaan tai vaadittavalla tasolla, jotta yksilöt 

tiedostaisivat strategian vaikutuksen heihin (Heide, Gronhaug & Johannessen 2002, 226). 

 

Muita aihepiiriin liittyviä tutkimuksia ovat Karkulehdon (2001) tutkimus strategiaymmär-

ryksen saattamisesta henkilöstön tietoon, Aaltosen (2007) tutkimus strategian toimeenpa-

non onnistumisesta ja Virtasen ja Kauppisen (2008) tutkimus henkilöstöstrategian välitty-

misestä henkilöstön tietoisuuteen. Ensimmäisen tutkimuksen tulokset osoittavat strategisen 

toiminnan liittyvän käytännön tekemisen tasolle, jossa johtajien henkilöstölle tuoma ym-

märrys strategiasta käytännön toimintana nousi tärkeään asemaan (Karkulehto 2011). Toi-

nen tutkimus (Aaltonen 2007) korosti strategisten aktiviteettien merkitystä niin implemen-

toinnin kuin tavoitteiden onnistumisen kannalta ja Virtasen ja Kauppisen (2008) tutkimus 

osoitti, että vaikka johto oli strategiasta tietoinen ei tämä saavuttanut henkilöstöä kuin pää-

piirteittäin. Tällöin ongelmina voi olla johdon strategiakeskustelun vaikeaselkoisuus sekä 

henkilöstön olettamus strategiakeskustelun vähäisestä vaikutuksesta (Juuti & Luoma 2009, 

13). Tämä luonnollisesti vaikeuttaa yhteisymmärryksen syntymistä, mikäli organisaatiot 

eivät kykene tuomaan strategioita henkilöstön tietoon ymmärrettävästi.  

 

Esitettyjen tutkimusten lisäksi myös muut tieteenalat kuten sosiologia, psykologia ja tieto-

johtaminen ovat tahoillaan voineet tarkastella yksilön subjektiivista tiedostamista ja tämän 

ilmenemistä toiminnassa. Tutkielman tarkoitus huomioiden sekä sen edustama tieteenala 

strategisessa johtamisessa, osana strategia- sekä organisaatiotutkimusta, on näiden alojen 

tutkimus rajattu tutkielman ulkopuolelle. 

 

1.3 Tutkimusongelma ja –kysymykset sekä tavoite 

 

Kuten mainittu, valtaosa strategisen johtamisen tutkimuksesta keskittyy tarkastelemaan 

johtamista ja sen vaikutuksia organisatoriseen toimintaan johdon silmin (Vaara & Whit-

tington 2012, 317). Tarkastelun kapeus, joka keskittyy ainoastaan organisaation muodolli-

siin päättäviin tahoihin, vaatisi laajempaa tarkastelua keskittyen eri organisaatiotasoille ja 
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heidän strategiatietoisuuteen sekä rooliin strategisessa toiminnassa. Strategy-as-Practice 

mahdollistaa tämän kaltaisen tarkastelun, sillä se laventaa näkökulmaa strategien suhteen. 

On hyvä kuitenkin huomata, että myöskään S-a-P tutkimus ei erityisesti korosta tiedon tai 

tiedostamisen roolia, vaikka tieto voidaan nähdä toiminnan eli S-a-P mukaisen strategian 

perustana. Tilanne on yhteneväinen taloustieteessä, joka ei erityisemmin korosta tiedon 

roolia tai anna painoarvoa organisaatioiden jaetulle tietämykselle strategiasta.  

 

Tutkielma keskittyy tähän problematiikkaan korostaen yksilön roolia ja tiedostamista stra-

tegiasta osana kollektiivista organisaation toimintaa. Tutkielman tutkimusongelmana on 

kysymys siitä, miten eri organisaatiotason toimijat tiedostavat, mieltävät ja kokevat strate-

gian sekä miten subjektiiviset tulkinnat ilmenevät päivittäisessä strategian toteuttamisessa. 

Kasvattamalla tietoisuutta ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, voidaan vastata tutki-

musongelmaan strategian tiedostamisen muodostumisesta ja yhteydestä toimintaan. Prob-

lematiikkaa lähestytään aiemmin mainittujen teoreettisten lähtökohtien kautta. 

 

Tutkielman päätutkimuskysymyksenä on:  

 

Mikä on organisaation toimijoiden strategiatietoisuuden taso, mistä se muodostuu ja 

miten tietoisuus ilmenee strategian toteuttamisessa? 

 

Päätutkimuskysymyksestä on johdettu kolme alatutkimuskysymystä, joihin perehtymällä 

pyritään vastaamaan varsinaiseen tutkimusongelmaan. Nämä alatutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Kenen tehtäväksi strategiatyö tulkitaan? 

2. Miten strategia tiedostetaan ja mistä tietoisuus muodostuu? 

3. Miten subjektiiviset tulkinnat strategiasta ilmenevät käytännön toiminnassa? 

 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys käsittelee strategisen toimijuuden problematiikkaa. S-a-

P näkemys laajentaa käsitystä strategisista toimijoista niin organisaation sisäisten kuin ul-

koisten toimijoiden osalta, jotka vaikuttavat toiminnallaan suorasti tai epäsuorasti strate-

giaprosessin muodostumiseen ja ilmenemiseen (ks. esim. Jarzabowski et. al. 2007, 12-16; 

Jarzabowski & Whittington 2008a, 282; Whittington 2006a, 619). Kysymyksen avulla ta-
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voitteena on vastata siihen, tulkitaanko strategiatyö ja sen toteuttaminen pelkästään johdon 

työksi vai tiedostetaanko muiden potentiaalisten strategisten toimijoiden vaikutus.  

 

Toinen alatutkimuskysymys käsittelee subjektiivista käsitystä strategiasta ja tietoisuutta 

muodostavia tekijöitä. Johdon pyrkimyksistä huolimatta strategian tiedoksi saattaminen 

organisaation eri toimijoiden tietoon ei välttämättä ole selviö, jolloin tietoisuuden taso ja 

mielikuvat strategiasta voivat olla eriäviä. Vastaamalla kysymykseen kartoitetaan sitä, mil-

lä tavoin toimijat mieltävät strategian ja ovatko näkemykset yhteneväiset strategiaa toi-

meenpanevien kanssa. Samoin tarkastelu keskittyy tekijöihin, jotka vaikuttavat strategiatie-

toisuuden muodostumiseen. Kolmas alatutkimuskysymys puolestaan nivoo kysymyksiä 

yhteen, tarkastellen miten toimijoiden subjektiivinen tulkinta strategiasta ilmenee toimin-

nassa sekä jaettuna tietoisuutena strategian toteuttamisessa. 

 

Vastaamalla esitettyihin alatutkimuskysymyksiin pyritään tarjoamaan vastaus tutkielman 

päätutkimuskysymykseen strategiatietoisuuden ilmenemisestä strategian toteuttamisessa. 

Täten tutkielma lisää ymmärrystä siitä, mitkä ovat strategiatietoisuuden tasot alemmilla 

organisaatiotasoilla, mistä tietoisuus muodostuu sekä miten tiedostaminen ilmentyy varsi-

naisessa toiminnassa.  

 

1.4 Käsitteet ja rajaukset 

 

Strategia: S-a-P kirjallisuuden mukaisesti Jarzabowski (2005, 40) määrittelee strategian 

ajan myötä tavoitteellisesta toiminnasta muotoutuvaksi malliksi. Tässä tutkielmassa strate-

gialla tarkoitetaan julkilausuttua sekä harkittua näkemystä siitä, miten yritykselle pyritään 

luomaan kilpailuetua ja saavuttamaan asetetut tavoitteet, joka ilmenee tavoitteellisena päi-

vittäisenä toimintana. Ellei toisin mainita, strategialla viitataan yritysstrategiaan eikä yksi-

tyiskohtaisempiin organisaatioyksikkökohtaisiin strategioihin.  

 

Strategiatietoisuus: Strategiatietoisuudella tarkoitetaan yksilön subjektiivisia näkemyksiä 

ja tietoisuuden tasoa organisaation strategiasta, verrattuna julkilausuttuun strategiaan.  
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Strategiakeskustelu: Strategiakeskustelulla tarkoitetaan tapoja, joiden avulla strategiasisäl-

löstä kommunikoidaan sekä keinoja joiden avulla strategiaa tuodaan päivittäisiin aktiviteet-

teihin sosiaalisen konstruktionismin piiriin.  

 

Strateginen toimija: S-a-P näkökulman mukaisesti, strategiseksi toimijaksi mielletään 

kaikki organisaation toimijat, jotka toteuttavat organisaation tarkoitusta toiminnallaan. 

Tarkastelua laajennetaan ylimmän johdon ulkopuolelle, jokaisen organisaation työntekijän 

ollen potentiaalinen strategi.  

 

Strateginen toiminta: Strategisella toiminnalla viitataan S-a-P:n mukaisesti yksilön varsi-

naiseen toimintaan, joka edistää yrityksen strategisia tavoitteita. Tämä ei rajoitu pelkästään 

strategian laadintaan vaan kattaa kaiken toiminnan, joka johtaa strategiassa asetettujen ta-

voitteiden ja toimenpiteiden edistämiseen. 

 

Tutkielman ulkopuolelle on rajattu strategian implementointi, strategiasisältö, strategian 

mukainen suoriutuminen, ulkopuoliset toimijat sekä suoranaisesti ylin johto. Päätökset on 

tehty tutkielman tavoitteet huomioiden, jossa tarkoituksena on perehtyä yksilön subjektii-

viseen tiedostamiseen ja sen ilmentymiseen toiminnassa. Tällöin ei ole tarkoituksenmu-

kaista suunnata keskustelua perinteiseen johtolähtöiseen strategian implementointiin. Ylin 

johto on rajattu tutkielman ulkopuolelle myös sen vuoksi, että viralliset strategiadokumen-

tit ja julkilausuttu strategia voidaan nähdä johdon indikaatioksi aiotusta strategiasta. Täl-

löin heidän tietoisuuden tason voidaan olettaa olevan korkeaa. Lisäksi tutkielma keskittyy 

vain organisaation sisäisten toimijoiden tarkasteluun, jolloin ulkopuoliset strategiaan mah-

dollisesti vaikuttavat toimijat on rajattu pois. Päätös on tehty sen vuoksi, että tutkielma voi 

keskittyä tarkemmin organisaation sisäisen strategiatietoisuuden tasoihin ja muodostumi-

seen. Tutkielman tarkoituksena ei myöskään ole ottaa kantaa strategiasisältöön, sen onnis-

tuneeseen valintaan tai sen mukaiseen suoriutumiseen. Strategiasisällön tiedustamiselta ei 

kuitenkaan voida välttyä, jotta tietoisuuden tasoa voitaisiin kartoittaa. Tarkastelun ajallisen 

rajauksen takaraja on vuoden 2015 maaliskuu, jonka jälkeiset tapahtumat strategiatyössä ja 

strategian toteuttamisessa eivät enää kuulu tutkielman piiriin. 
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1.5 Rakenne 

 

Tutkielma koostuu johdannon lisäksi neljästä pääosasta. Ensimmäinen pääosa esittelee 

tutkielman teoreettisen viitekehyksen keskittyen vallitsevaan tieteelliseen keskusteluun. 

Osion alku perehtyy strategiatutkimuksen kehityssuuntiin, asemoiden S-a-P- tutkimuksen 

strategisen johtamisen tutkimuskenttään, jota seuraa kattava esittely Strategy-as-Practice 

koulukunnan strategianäkemyksestä. Viimeinen alaosa keskittyy strategiatietoisuuden 

muodostumiseen kartoittaen tekijöitä, jotka vaikuttavat strategiatietoisuuden muotoutumi-

seen ja mahdollistavat tai rajoittavat kyseistä toimintaa.  

 

Toinen pääosa esittelee tutkimuksen metodologian, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen 

etenemisen argumentoiden valittuja tutkimuksellisia ratkaisuja. Kolmas pääosa esittelee 

Case-organisaation ja tutkimustulokset empiirisestä tutkimuksesta, kun taas neljäs pääosa 

keskittyy johtopäätöksiin sekä synteesiin teorian ja tutkimustulosten kanssa.   
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Tämä pääosio esittelee tutkielman teoreettisen perustan, käsitellen ensin strategiatutkimuk-

sen kehitystä ja koulukuntia, asemoiden Strategy-as-Practicen strategisen johtamisen tut-

kimuskenttään. Toinen alaosio esittelee S-a-P koulukunnan näkemyksiä strategiasta ja 

kolmas alaosio keskittyy strategiatietoisuuden muodostumiseen. 

 

2.1 Strategiatutkimuksen kehitys ja koulukunnat 

 

Strategia- käsitteen käyttö on alun perin lähtöisin Kreikasta ja sitä on käytetty niin poliitti-

sissa kuin sotilaallisissa yhteyksissä. Liike-elämän käytössä termin laaja-alainen hyödyn-

täminen alkoi toisen maailmansodan jälkeen, josta lähtien siitä on kirjoitettu lukuisia teok-

sia. (Bracker 1980, 219.) Klassisen teorian edustajan Chandlerin (1962, 13) mukaan, stra-

tegialla tarkoitetaan yrityksen perustavaa laatua olevien pitkän aikavälin tavoitteiden mää-

rittämistä, toimenpiteiden omaksumista sekä resurssien allokoimista kyseisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Porter (1996, 68) määrittelee strategian olevan tietty sarja aktiviteetteja, 

joilla pyritään rakentamaan ainutlaatuinen ja arvokas asema suhteessa kilpailijoihin. Tämä 

Porterin määritelmä korostaakin erottautumista ja kestävän kilpailuedun rakentamista. 

Mintzberg (1987) puolestaan määrittelee strategian 5P mallin mukaisesti olevan ylimmän 

johdon suunnitelma (plan), juoni (ploy), organisaation toiminnassa ilmenevä malli (pat-

tern), asema markkinoilla (position) tai näkökulma (perspective). Samoin hän (1978) esitti 

jaon harkitun ja kehkeytyvän strategian välillä, jolloin harkitut strategiat eivät välttämättä 

toteudu suunnitellusti, vaan kehkeytyvät moninaisten vaikutusten seurauksena.  

 

5P mallin lisäksi Mintzberg esitteli vuonna 1990 kuuluisan kymmenen koulukunnan luo-

kittelun strategiasta. Luokitellut koulukunnat sisältävät eri strategiakoulukuntien näkemyk-

siä strategiasta sekä strategian muodostumisen prosessista. (Mintzberg et. al. 1998.) Kysei-

sellä teoksella on ollut merkittävä asema strategiakirjallisuudessa ja strategian määrittelys-

sä. Kokonaisuutena Brackerin (1980, 221) tekemän yhteenvedon mukaan, strategian omi-

naisuuksissa korostuvat ympäristö- sekä tilanneanalyysi, määrittäen organisaation aseman 

markkinoilla jotta resursseja voidaan hyödyntää tavalla jolla tavoitteiden saavuttaminen 

olisi mahdollista. 
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Edellä esitettyjen määrittelyiden sisältö sekä tarkastelun painotusten kohde ovat vaihdelleet 

strategiatutkimuksen kehityksen aikana. Seuraava osio esittelee tiiviisti strategiatutkimuk-

sen kehitystä ja koulukuntia varhaisista teorioista Strategy-as-Practice tutkimuskenttään 

asti. Osio esittelee strategiatutkimuksessa vallinneita teemoja, jotka ovat osaltaan vaikutta-

neet strategiatutkimuksen kehittymiseen, paradigmoihin sekä koulukuntien ajatuksiin. Esit-

tely alkaa 1960- luvun varhaisista teorioista edeten ajallisesti kohti prosessiajattelua. Koon-

ti koulukuntien strategiatarkastelun näkökulmasta sekä yksilön vaikutuksesta tähän proses-

siin on kuvattu kuviossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Tutkimuksen fokus ja yksilön merkitys 

 

Klassinen strategiatutkimus 

 

Mintzbergin esittämästä strategialuokittelusta, klassinen strategian teoreettinen tarkastelu 

pohjautuu 1960-1970 luvuilla vallinneeseen suunnittelukoulukuntaan (Mintzberg et. al. 

1998, 58). Kyseinen koulukunta näkee strategian virallisena, kontrolloituna ja rationaalise-

na suunnitelmana pyrkien turvaamaan yrityksen olemassaolo (ibid.) sekä voiton maksi-

mointi (Whittington 2001, 11). Klassinen lähestymistapa perustuu epistemologialtaan posi-

tivistisuuteen ja ontologialtaan realistisuuteen. Tässä realismi viittaa näkemykseen, jossa 

todellisuus on itsenäinen kokonaisuus oikean strategian havaitsemiseen. Positivistinen 
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epistemologia puolestaan viittaa näkemykseen, jossa tieto strategiasta nähdään yhteismital-

lisena, mahdollistaen erinäisten mallien hyödyntämisen parhaiden strategioiden löytämi-

seen. (Laine 2010, 17.) Täten organisaatio ja toimintaympäristö nähtiin ennustettavana ja 

hallittavana, jota ylin johto voi kontrolloida suunnittelulla ja toiminnalla. Nämä ominai-

suudet korostuivat erityisesti, sillä onnistuneen suunnittelun nähtiin olevan merkittävin 

tekijä toimintaympäristöjen hallintaan, jolloin rationaalisen analyysin sekä objektiivisten 

päätösten nähtiin määrittävän onnistumisen ja epäonnistumisen (Whittington 2001, 3). 

 

Varhainen teoria keskittyi vahvasti organisaation sisäisiin prosesseihin sekä johdon tärke-

ään rooliin strategian tekemisessä. Tutkimus nosti esiin johdon aktiivisen roolin merkityk-

sen sekä eriytti toisistaan strategian muodostamisen ja jalkauttamisen. Lisäksi se nosti esiin 

huomioita strategian ja organisatorisen suoriutumisen kytköksestä sekä siitä miten ulkoiset 

mahdollisuudet vaikuttavat organisaation toimintaan. (Hoskisson et. al. 1999, 422-423.) 

Tutkimuksen edetessä kiinnostus kohdistui myös strategian ja organisaatiorakenteiden vä-

liseen yhteyteen (ks. esim. Chandler 1962). Ajattelu edustaa kontingenssiteoriaa, joka kes-

kittyy organisaation ja sen ympäristön väliseen suhteeseen. Näin organisaatiolla ei nähty 

olevan yhtä universaalisti toimivaa rakennetta, vaan sisäinen toiminta tuli sopeuttaa suh-

teessa toimintaympäristön olosuhteisiin. (Morgan 2006, 42.) 

 

Varhainen tutkimus oli pitkälti yhteen organisaatioon tai toimialaan keskittyvää tapaustut-

kimusta, joka ei pyrkinyt yleistyksiin vaan löytämään parhaita keinoja organisaation me-

nestyksekkääseen toimintaan. Tutkimusten anti olikin suunnattu ylimmän johdon ja liike-

maailman käyttöön eikä niinkään akateemisen tutkimuksen edistämiseksi (Hoskisson et. al. 

1999, 419-425). Tästä huolimatta akateeminen tutkimus tuotti malleja, joita liikkeenjoh-

dossa saatettiin hyödyntää laajemmin kuten Igor Ansoffin (1957) tuoteportfoliomatriisi ja 

Andrews et. al. (1965) esittämä SWOT- analyysi. Muita suunnittelulähtöisyyden tutkijoita 

olivat esimerkiksi Balanced Scorecard- viitekehyksen kehittäjät Kaplan ja Norton (1992) 

sekä tavoite- ja tulosjohtamiseen keskittyneet George Steiner (1969), Peter Drucker (1964) 

ja John Humble (1968). 

 

Klassisissa teorioissa strategian luominen nähtiin johtolähtöisenä ylhäältä alas etenevänä 

prosessina. Tässä prosessissa johdon tehtävänä on asettaa, määrittää, muotoilla sekä valvoa 

strategiaa, jolloin työntekijät nähtiin strategian toteuttajana. (Mintzberg et. al. 1998, 58.) 
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Tällöin kykeneviksi strategeiksi nähtiin johto, konsultit ja tutkijat, mutta muiden organisa-

toristen toimijoiden rooli ja merkitys oli sivuutettu (Laine 2010, 17). Varhainen tutkimus 

saikin osakseen kritiikkiä, koska sitä ei nähty tarpeeksi tieteellisenä ja teoreettisena. Lisäk-

si yleistettävyyden puute ja organisaatioiden käsitteleminen lähinnä suljettuina systeemei-

nä ei enää riittänyt strategiatutkimuksen tarpeisiin. Vastatakseen esitettyyn kritiikkiin, 

1980-luvun taitteessa tutkimus alkoi lainaamaan vaikutteita taloustieteestä. (Hoskisson et. 

al. 1999, 424.) Näin syntyi toimialan taloustiede, joka keskittyi kilpailun sekä epätäydellis-

ten markkinoiden tarkasteluun toimialatasolla.  

 

Toimialan taloustiede 

 

Toimialan taloustiedetutkimus muutti organisaatioiden strategiatutkimusta merkittävästi 

tieteellisempään suuntaan. Aiemmin fokuksen ollessa yksittäistapauksissa ja induktiivises-

sa päättelyssä, siirtyi tarkastelun lähtökohta nyt deduktiiviseen päättelyyn ja laaja-alaiseen 

tilastolliseen analyysiin. Pyrkimyksenä oli yleistäminen sekä hypoteesien vahvistaminen 

Structure-Conduct-Performance-paradigmasta (jatkossa SCP). (Hoskisson et. al. 1999, 

425.) SCP-paradigma on Bain ja Masonin (Bain 1968; Mason 1939) esittämä malli, jossa 

toimialan ja kilpailija-asemien nähtiin määrittävän yrityksen strategian sekä suoriutumisen. 

Malli keskittyi pääosin organisaation ulkoiseen analyysiin, jossa tarkastelun kohteena oli 

toimiala ja toimialalla kilpailevat yritykset. Näin metodologisten muutosten ohella myös 

tarkastelun kohde ja laajuus muuttuivat huomattavasti. Siirtymistä voidaan pitää strate-

giatutkimuksen kannalta tärkeänä, sillä tutkimus omaksui tutkimusagendaansa taloustie-

teen metodologioita. (Hoskisson et. al. 1999, 431.) 

 

Toimialan taloustieteen strategiatutkimuksen voidaan nähdä edustavan asemoinnin koulu-

kuntaa (Positioning School), jossa strategia nähdään analyyttisenä prosessina, asemoiden 

organisaation kilpailuympäristöön ja pyrkien parantamaan asemaansa toimialalla (Mintz-

berg et. al. 1998, 82-85). Tutkimuksen suurena vaikuttajana voidaan pitää Michael Porte-

ria, joka sovelsi ajattelutapaa toimiala-analyysiin ja kilpailustrategioihin esittämissään teo-

rioissa. Näitä ovat esimerkiksi 5 voimaa (1979), geneeriset strategiat (1980) ja arvoketju-

ajattelu (1985). Ensimmäinen näistä keskittyy kuvaamaan toimialan houkuttelevuutta, toi-

nen toimialan kilpailuedun lähteen tarkasteluun ja kolmas yritystason arvontuottamisen 
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tarkasteluun. Muita kilpailuasemoinnin merkittäviä töitä oli esimerkiksi Miles et. al. (1978) 

strategisten valintojen typologia. 

 

Asemoinnin koulukunta piti ylintä johtoa tärkeimpänä toimijana strategian luomisessa 

(Mintzberg 1998, 84). Samoin myös Porter (1996, 77) näki ylimmän johdon aseman stra-

tegiatyössä tärkeäksi, jonka tehtävänä on määritellä strategia, tehdä strategiset valinnat 

sekä jakaa strategiaymmärrystä läpi organisaation. Toimialan taloustieteen organisaatiotut-

kimuksessa strategisen toimijuuden rooli oli jäänyt vähemmälle, sillä tarkastelu keskittyi 

toimialalle organisaation sisäisen toiminnan sijasta. Strategiatutkimuksen kehittyessä, siir-

tyi tarkastelu jälleen toimialatasolta organisaation sisäiseen toimintaan.  

 

Resurssinäkökulma 

 

Resurssipohjaisen näkemyksen (Resource-based view) alkuna voidaan pitää Wernerfeltin 

(1984) artikkelia, joka nosti kysymyksen organisaatioiden erilaisuudesta ja niiden kilpai-

luedun rakentamisesta suhteessa toisiin. Tämä kohdensi tarkastelua organisaation sisäisiin 

resursseihin ja tuottavuuteen sekä niiden väliseen yhteyteen. Ajatus ei kuitenkaan ollut 

täysin uusi, vaan sen kehitys on nähtävissä klassisista teorioista alkaen. Tällöin samoja 

tekijöitä oli huomioitu jo aikaisemmin esimerkiksi SWOT- analyysissä sekä strategian ja 

rakenteen välisen yhteyden tarkastelussa. 

 

Aikakauden merkittäviä teoksia ovat esimerkiksi Boston Consulting Groupin kehittämä 

Growth-Share- matriisi, joka tunnetaan laajemmin BCG- matriisina. Kyseinen työkalu 

mahdollistaa organisaation sisäisten resurssien jakautumisen ja kohdentamisen analysoin-

nin markkinoilla. Toinen tunnettu viitekehys on Barneyn (1991) VRIN- malli, joka pyrkii 

tunnistamaan yrityksen arvokkaat, harvinaiset, vaikeasti kopioitavat ja korvaamattomat 

resurssit, joiden avulla rakennetaan yrityksen kilpailuetua suhteessa muihin. Samoin Ulrich 

ja Lake (1991) pyrkivät kartoittamaan kilpailukyvyn lähteitä, palauttaen nämä neljään ka-

tegoriaan sisältäen taloudelliset, teknologiset ja strategiset tekijät. Erona aiempiin teoksiin 

oli näkemyksen laajentaminen organisatorisiin kyvykkyyksiin henkilöstön oppimisen ja 

osaamisen kannalta. Toinen osaamista korostava artikkeli on Prahalad ja Hamelin (1990) 

ydinosaamista käsittelevä teos. Teos keskittyi ydinosaamisen ja kompetenssien korostami-

seen kilpailuedun lähteenä liiketoiminnan toteuttamisessa. Osaamisen ja oppimisen koros-
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tamisen myötä näkemys limittyy Mintzbergin (1998, 176-231) strategiakategorisoinnissa 

niin suunnittelu- kuin oppimisen koulukunnan kanssa, jossa oppiminen on tärkeä elementti 

samalla korostaen johdon merkitystä prosessin käynnistämisessä sekä johtamisessa.  

 

Metodologisesti resurssinäkökulman tutkimusote oli lähinnä pieniin otoksiin keskittyvää 

induktiivista tutkimusta. Tutkimuksissa hyödynnettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia me-

netelmiä, joilla pyrittiin tukemaan laaja-alaisia deduktiivisia tutkimuksia. (Hoskisson et. al. 

1999, 437-443.) Samalla tarkastelun kohde siirtyi takaisin organisaation sisäiseen toimin-

taan, jolloin myös johtajuus nähtiin yhtenä potentiaalisena kilpailuedun mahdollistavana 

resurssina (ibid.). Tarkastelua ohjasi edelleen positivismi, jossa strategiat ja ympäristö näh-

tiin mitattavaksi ja havainnoitavaksi. Näin strategia nähtiin edelleen suunnitelmana, jonka 

perimmäinen tarkoitus oli löytää organisaation resurssien tehokkain hyödyntäminen. Tä-

män nähtiin olevan ylimmän johdon vastuulla, tarkastelun ulottuessa myös heidän toimiin 

johon voidaan asemoida esitelty Strategic Consensus- tutkimus (ks. kpl. 1.2.).  

 

Prosessinäkökulma 

 

Prosessinäkökulma nousi esiin 1980- luvulla kun Bourgeois (1980) erotti näkemyksessään 

strategiasisällön ja –prosessin toisistaan. Aiemmin strategiasisältöä oli tutkittu sen osalta 

mikä strategia on ja miten strategiset valinnat ovat onnistuneet tai epäonnistuneet. Kysei-

nen tutkimus keskittyi sisällön sijaan siihen, miten organisaation strategia kehkeytyy (Chia 

& Holt 2006, 635; Chia & MacKay 2007, 220) sekä miten organisaatiot tunnistavat tarpeen 

strategiselle muutokselle ja toteuttavat sen (Whittington 1996, 732). Mintzbergin (1998, 

175-233) strategiajaottelussa näkökulma sijoittuu oppimisen koulukuntaan (Learning 

school), joka painottaa dynaamista strategian kehkeytymistä oppimisen ohella. 

 

Prosessinäkökulman mukaisesti organisaatiot ja markkinat ovat monimutkaisia ilmiöitä, 

joiden vuorovaikutuksesta strategiat kehkeytyvät. Prosessitutkijoiden mukaan aikaisem-

man tutkimuksen suurin virhe oli olettaa, että organisaatio omistaa strategian tai kilpai-

luedun. (Whittington 2001, 21.) Näkemyksen mukaan strategiat tulisikin nähdä rakentuvan 

ja muodostuvan monen osatekijän kautta, joka siirtää strategianäkemystä kohti tulkinnalli-

suutta. Whittingtonin mukaan (ibid.: 22) strateginen toiminta juurtuukin rutiineihin sekä 

toimintamalleihin, jotka eivät noudata rationaalisia strategioita vaan mukautumista dynaa-
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misen ympäristön kautta. Näkemys on yhteneväinen Mintzbergin (1978) kanssa, kehkey-

tyvän strategian muotoutuvan johdon tahtotilasta huolimatta, satunnaisen ja hitaasti muut-

tuvan organisaation keskiosan sekä rutiinitoiminnan yhdistelmänä. Kyseinen ajatus on vai-

kuttanut oleellisesti prosessikoulukunnan näkemyksiin, poiketen merkittävästi aiemmasta, 

joissa strategia on nähty joksikin hallittavaksi omistettavaksi kokonaisuudeksi (vrt. klassi-

set ja toimialan taloustieteen teoriat). 

 

Pettigrew (1997, 338) määrittelee prosessin olevan ajan myötä tapahtuva yksilöiden, yhtei-

sesti jaettujen tapahtumien, aktiviteettien ja toimintojen sarja. Kyseisessä ajattelussa todel-

lisuus ei ole staattinen tila, vaan toimijat, konteksti sekä aika ovat kytköksissä toisiinsa. 

Prosessitutkimus voidaankin nähdä ontologialtaan tulkinnallisena, jossa strategian nähdään 

muodostuvan kontekstiriippuvaisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tähän vaikuttaa 

paikallinen konteksti, toimijat ja moninaiset tulkinnat strategiasta. (Laine 2010, 18-19.) 

Tämän vuoksi prosessinäkökulman edustajat eivät arvosta pitkän perspektiivin suunnitte-

lua, vaan näkevät strategian oppimisen ja mukautumisen kautta kehkeytyvänä prosessina, 

joka alentaa suunnitelmallisuuden merkitystä (Whittington 2001, 4, 55). Useimmiten tut-

kimus perustui metodologisesti kvalitatiiviseen tutkimukseen, keskittyen pitkittäisiin ver-

taileviin tapaustutkimuksiin ajan ja kontekstin välillä (Chia & MacKay 2007, 221).  

 

Prosessinäkökulma huomioi yksilön merkityksen strategian kehittymisen kannalta ja ar-

vostaa yksilön ymmärrystä strategiasta, vaikka tutkimus keskittyykin lähinnä ylimmän 

johdon ymmärrykseen (Johnson et. al. 2007, 11). Näin prosessinäkemys esittää dynaami-

sen näkemyksen strategiaan keskittyen inhimillisyyteen. Tästä huolimatta tutkimus ei ole 

juurikaan keskittynyt muuhun kuin ylimmän johdon näkökulmaan ja yritystason analyy-

siin. (Jarzabowski 2005, 3.) Täten prosessinäkökulmassa yksilön rooli suhteessa strategi-

aan on tiedostettu, mutta se jää taka-alalle eikä sitä nosteta tarpeeksi esille (Chia & McKay 

2007, 222). Muun muassa tähän problematiikkaan keskittyy seuraavaksi esiteltävä tutkiel-

man teoriaohjaava viitekehys Strategy-as-Practice. 

 

2.2 Strategy-as-Practice 

 

Tutkielman ohjaavana teoreettisena viitekehyksenä toimii Strategy-as-Practicen näkemys 

strategiasta. S-a-P on kehittynyt 90-luvun lopulla vastauksena tyytymättömyyteen perin-
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teistä strategiatutkimusta kohtaan, joka perustui valtaosin yritys- tai toimialatason tarkaste-

luun yritysten suoriutumisesta (Jarzabowski & Spee 2009, 69; Jarzabowski 2005, 2; Jarza-

bowski & Whittington 2008a, 282). Johnson, Melin ja Whittington (2003, 11) esittivät 

tuolloin, että makrotason tutkimus strategiasta oli erkaantunut varsinaisesta organisaatiois-

sa tapahtuvasta toiminnasta, joka ei kyennyt tarjoamaan tietoa mikrotason prosesseista ja 

käytännöistä jotka ohjaavat toimintaa. Tämä nosti tarpeen uudenlaiselle tutkimukselle, 

syventyen toivottavaan toimintaan ja siihen keihin tämä toiminta vaikuttaa. (ibid.: 5).  

 

Seurauksena Johnson et. al. (2003, 14) esittivät Activity-Based- näkemyksen, keskittyen 

organisaation päivittäisen toiminnan muodostaviin prosesseihin ja käytäntöihin jotka ovat 

kytköksissä strategisiin tavoitteisiin. Organisaatioiden ja strategioiden tarkastelun sijasta, 

tutkimus keskittyi strategiaa tekeviin yksilöihin ja toimintaan, jota myös Whittington 

(1996) oli esittänyt. Näkökulma siirsi ydinosaamisajattelua kohti johtajien käytän-

nönosaamista strategeina, keskittyen vuorovaikutukseen sekä toimintaan strategiaprosessin 

aikana. Myöhempi tutkimus jatkoi toimintaa korostavaa näkemystä ja omaksui laaja-

alaisemman Strategy-as-Practice nimen. Näkemyksellä viitataan tarkasteluun, joka keskit-

tyy mikrotason yksilön toimintaan sekä makrotason sosiaalisesti määriteltyihin käytäntei-

siin, joita yksilöt hyödyntävät tässä toiminnassa (Jarzabowski et. al. 2007, 7).  

 

S-a-P:sta voikin löytää yhteneväisyyksiä prosessinäkökulman kanssa niiden metodologioi-

den osalta sekä näkökulman keskittyessä mikroprosesseihin. Lisäksi molemmat ammenta-

vat vaikutteita sosiologiasta ja tutkimusagendojen aihepiirit limittyvät vahvasti. (Whitting-

ton 2007, 1576.) Näin ei olekaan aina niin selviö voidaanko S-a-P nähdä omana koulukun-

ta vai jatkona prosessinäkökulman tutkimukselle (Chia & McKay 2007, 219). Jarzabowski 

ja Wilson (2002, 358) esittävät S-a-P:n olevan jatkoa prosessinäkemykselle kun osa tutki-

joista (ks. esim. Hodgkinson & Wright 2006) esittävät S-a-P:n ainoastaan rikastavan ja 

laajentavan prosessitutkimusta. Whittington (2007, 1579) puolestaan argumentoi strategi-

sen toiminnan olevan prosessinäkökulman kanssa hyvin yhteneväinen, mutta erot ilmene-

vät käytännöissä, jotka S-a-P tutkijat nostavat suureen arvoon prosessikoulukunnan tutki-

joiden tämän sivuuttaessa. Lisäksi, S-a-P eroaa prosessinäkökulmasta esimerkiksi laajem-

man strategisten toimijoiden määritelmän osalta (ibid.: 1579-1584). Tässä tutkielmassa 

erot prosessinäkökulman ja S-a-P:n välillä nähdään riittäviksi, jotta ne voidaan erottaa 

omiksi koulukunnikseen. 
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S-a-P:n voidaan nähdä olevan vastaus yksilön toiminnan palauttamiseen tutkimuksen kes-

kiöön, joka on ollut pitkään taka-alalla strategiatutkimuksen piirissä (Hambrick 2004, 94). 

Tutkimus keskittyy tapoihin ja keinoihin, joilla toimijat vuorovaikuttavat paikallisessa 

kontekstissa sekä millä tavoin tämä muovautuu päivittäiseksi toiminnaksi (Jarzabowski 

2003, 23). Tätä aiemmin yksilön toimintaa ei oltu tarkasteltu juuri lainkaan tai tarkastelu 

oli rajattu ainoastaan ylimpään johtoon, joka oli nähty ainoaksi strategiseen toimintaan 

kykeneväksi tahoksi (Jarzabowski & Spee 2009, 70). Huomattavaa kuitenkin on, että myös 

S-a-P keskittyi aluksi johdon toimintaan (Jarzabowski 2003, 24). Jarzabowskin (2005, 41) 

mukaan, tämä ei kuitenkaan tarkoita ylhäältä alas suuntautuvaa strategianäkemystä tai nos-

ta ylintä johtoa tärkeämpään rooliin. Carter et. al. (2008a, 87-88) kuitenkin kritisoivat ky-

seistä liikejohtovetoista lähtökohtaa, joka ei keskity tasapuolisesti muihin toimijoihin. Vas-

tauksena esitettyyn kritiikkiin ja tutkimuksen laajentuessa, S-a-P tunnistaa lukuisan joukon 

muita toimijoita strategisiksi toimijoiksi (ks. esim. Jarzabowski & Whittington 2008b, 101-

102; Whittington 1996, 732; Mantere 2005). 

 

S-a-P määrittelee strategisiksi toimijoiksi laajimmillaan kaikki yksilöt tai ryhmät, jotka 

ovat tekemisissä tai yrittävät toiminnallaan vaikuttaa strategian tekemiseen (Vaara & Whit-

tington 2012, 290). Täten jokainen organisaation toimija on potentiaalinen strategi, jonka 

voidaan nähdä osittain haastavan perinteisen ylhäältä alas laskeutuvan strategiaprosessi-

mallin. Näkemys mahdollistaakin strategian toteuttamisen tarkastelun yksilötasolla, laajen-

taen tarkastelua johtoportaiden ulkopuolelle.  

 

S-a-P tutkimuksessa strategia nähdään sosiaalisesti toteutuvaksi toiminnaksi, jossa strate-

gian tekeminen muodostuu useiden toimijoiden vuorovaikutuksen ja toiminnan kautta pai-

kallisessa kontekstissa. Näin tarkastelu keskittyy varsinaiseen strategian tekemiseen eli 

siihen miten strategiset toimijat puhuvat, toimivat ja vuorovaikuttavat, ja mitä työkaluja he 

hyödyntävät aktiviteeteissaan osana organisatorista toimintaa. (Jarzabowski 2005, 3-7.) 

Strategia nähdäänkin dynaamiseksi prosessiksi eikä staattiseksi lopputulokseksi. Tällöin 

tarkastelu keskittyy siihen, miten toimijoiden päivittäinen toiminta muodostaa strategian, 

mitkä ovat strategiset seuraukset sekä mitkä aktiviteetit rajoittavat tai mahdollistavat tätä 

toimintaa (Feldman & Orlikowski 2011, 1247). Tavoitteena onkin pyrkimys ymmärtää 

todellista käytäntöä ja toimintaa sekä niiden suhdetta strategisiin seurauksiin (Jarzabowski 

& Whittington 2008a, 283). Täten tarkastelu keskittyy toimijoiden suoriutumiseen yksilöit-
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täin ja vain epäsuorasti organisaation suoriutumiseen kokonaisuutena (Whittington 2003, 

118). Toistaiseksi käytäntötutkimuksen pääantina voidaan pitää havaintoja siitä, että stra-

tegiatyö ja sen toteuttaminen on vahvasti kytköksissä organisatorisiin käytäntöihin, jotka 

vaikuttavat koko strategiaprosessin etenemiseen ja strategisiin lopputuloksiin (Vaara & 

Whittington 2012, 286). 

 

Poiketen perinteisestä strategianäkemyksestä S-a-P näkee strategian jonakin mitä tehdään 

eikä joksikin mitä organisaatio omistaa (Jarzabowski & Whittington 2008b, 101; 2008a, 

282; Whittington 2006a, 613). Tämä korostaa varsinaista strategista toimintaa, johon kyt-

keytyy fyysinen ja sosiaalinen konteksti ja käytetty kieli (Jarzabowski & Whittington 

2008a, 283). Käytäntötutkimuksen ytimeen voidaankin asettaa kysymys siitä, kuka tekee 

strategiaa, missä ja millä tavoin sitä tehdään, sekä miten se vaikuttaa strategian muotoutu-

miseen ja toteutumiseen (Jarzabowski & Spee 2009, 69; Johnson et. al. 2003, 5; Whitting-

ton 2003, 119-120). Näkemys asettaa kuitenkin haasteelliseksi määritellä mitä toimintaa 

voidaan tai ei voida pitää strategisena. Jarzabowski et. al. (2007, 8) määrittelevät toimin-

nan olevan strategista mikäli sillä on vaikutusta strategisiin lopputuloksiin tai merkitystä 

yrityksen selviytymisen tai suunnan kannalta. He jatkavat (ibid.), että toiminta voidaan 

nähdä strategiseksi, vaikka siitä aiheutuvat tulemat tai toiminnan laatu ei olisikaan osa har-

kittua ja virallisesti julkilausuttua strategiaa.  

 

Carter et. al. (2008b, 109) kritisoivat S-a-P koulukunnalla olevan naiivi käsitys strategiasta, 

jossa se nähdään pikemmin verbinä kuin substantiivina. Heidän mukaan S-a-P viittaa stra-

tegiaan valtaosin perinteiseen tapaan, eikä se tuo tarpeeksi esiin uutta. Samoin he kritisoi-

vat tutkimuksen painotusta sen osalta mikä otetaan käytäntöön, kun yhtälailla merkityksel-

listä on se mikä sivuutetaan. (ibid.: 110-111.) Samoin he (2008a, 89) kritisoivat käytäntöjä, 

joita ei ole yksiselitteisesti määritelty eikä niitä käsitellä tarpeeksi yhteneväisesti. Käytän-

töjen kriittinen tarkastelu onkin nostanut näkemyksen, jolloin ei ole yksiselitteistä mikä 

käytäntö on prosessin lopputulos ja mikä yksilöiden toimintaa. Tämä on seurausta siitä, 

että käytännöt ovat osa toimijoiden itse käynnistämää toimintaa, jolloin se ei välttämättä 

ole sosiaalisen toiminnan lopputulos. (Chia & McKay 2007, 219.) Chia ja McKay (ibid.) 

herättävätkin kysymyksen siitä, tulisiko analyysin kohteena olla sosiaalinen käytäntö si-

nänsä yksilön tai organisaation sijaan.  
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Yhteenvetona S-a-P:n tarkastelu keskittyy kolmeen limittäiseen pääteemaan (Kuvio 2); 

käytäntöihin (practice), strategiseen toimintaan (praxis) ja strategisiin toimijoihin (practi-

tioners) (ks. esim. Jarzabowski 2005; Jarzabowski & Whittington 2008b, 102; Whittington 

2006a). Käytännöillä viitataan työkaluihin ja keinoihin, joiden kautta strategiatyötä mah-

dollistetaan ja tehdään. Strategisella toiminnalla viitataan aktiviteettien sarjaan, jonka kaut-

ta strategia varsinaisesti toteutetaan. (Jarzabowski & Whittington 2008a, 282.) Käytännöt 

ja toiminta on erotettu toisistaan niiden kytköksen vuoksi, jossa ensimmäinen on toimintaa 

ohjaavaa ja jälkimmäinen varsinaista toimintaa (Reckwitz 2002, 249-250). Täten toiminta 

on aina kytköksissä käytäntöihin (Vaara & Whittington 2012, 288). Strategisilla toimijoilla 

tarkoitetaan organisaation sisäisiä ja ulkoisia yksilöitä tai ryhmiä, jotka vaikuttavat strate-

gian toteuttamiseen (Jarzabowski & Whittington 2008a, 282). Seuraavat osiot tarkastelevat 

tarkemmin näitä kolmea pääteemaa ja niihin liittyvää keskustelua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2: Strategy-as-Practice 

 

Strategiakäytännöt 

 

Strategy-as-Practice tunnistaa käytännöiksi kaiken toiminnan, joka kautta strategia tulee 

muodostettua ja otettua käytäntöön (Whitington 1996, 732). Käytäntöteorian tutkijat ovat-

kin kiinnostuneita myös laajemmasta yhteiskunnallisesta kontekstista, joka osaltaan vaikut-

taa käytäntöjen muodostumiseen. Toimintaa mahdollistavat käytännöt sisältävätkin yhteis-

kunnasta johdettuja oletuksia, joita on esimerkiksi sosiaaliset käytännöt kuten kulttuuri-

säännöt ja kieli. Näin organisaation sisäiseen toimintaan vaikuttaa aina ulkoinen ympäristö, 

sillä mikroympäristön tapahtumat ovat kytköksissä suuremman kontekstin tapahtumaket-

juun. (Whittington 2006b, 1903-1904.) S-a-P:ssä käytännöillä viitataan jaettuihin strategia-
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työn käyttäytymisrutiineihin ja normeihin, joita ilman strateginen toiminta ei voisi tapahtua 

(Whittington 2007, 1579). Käytännöt ovat sosiaalisia, symbolisia ja konkreettisia keinoja, 

joiden kautta strategiatyötä tehdään (Jarzabowski & Whittington 2008a, 282). Näiden tapo-

jen ja sosiaalisesti rakentuneiden toimintamallien kautta strateginen toiminta rakentuu. 

Täten käytännöt voidaan nähdä puitteina, jotka mahdollistavat mikrotason strategisen toi-

minnan virran, jonka kautta toiminta ilmenee. (Jarzabowski 2003, 24.) Käytäntöä ei kui-

tenkaan tulisi käsitellä synonyyminä todellisuuden kanssa, jolloin tulisi kiinnittää huomiota 

siihen mitä ei ole sovellettu käytäntöön (Jarzabowski & Whittington 2008b, 104). Tämän 

huomioiminen on vastaus aiemmin esitettyyn kritiikkiin.  

 

Käytännöt voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: hallinnolliset, diskursiiviset ja vuorovaiku-

tuksen mahdollistavat käytännöt. Ensimmäinen palvelee strategian koordinointia ja organi-

soitumista, joihin voidaan lukea suunnittelutoimenpiteet, suoriutumisen valvonta sekä ta-

voitteet. Diskursiiviset käytännöt ovat kielellisiä ja symbolisia keinoja joiden avulla toimi-

jat viestivät strategiasta. Vuorovaikutuksen mahdollistavat käytännöt ovat puolestaan puit-

teita ja foorumeita mahdollistaen strategian tekemisen kokouksien, työpajojen ja muiden 

vuorovaikutteisten tilanteiden kautta. (Jarzabowski 2005, 8-9.) Käytännöt sisältävät monia 

rutiineja, diskursseja ja tapoja, joiden kautta mahdollistetaan strategista toimintaa. Konk-

reettisesti käytännöt ovat toimintaa, joka liittyy strategian tekemiseen ja jonka kautta stra-

tegia toteutetaan kuten tapaamiset, kokoukset, (Whittington 1996, 732-734), päätöksente-

komallit (Jarzabowski & Whittington 2008a, 282) sekä strategiatyökalut kuten työpajat ja 

analyyttiset menetelmät (Vaara & Whittington 2012, 290). Lisäksi, käytäntöihin ei kuulu 

pelkästään selkeät itsenäiset strategiaepisodit, kuten viralliset strategiakatsaukset ja semi-

naarit vaan yhtälailla epäsuora-aktiviteetti, jossa hyödynnetään kyseisiä työkaluja tai fyysi-

siä artefakteja (Jarzabowski & Whittington 2008b, 101-102; Whittington 2007, 1579).  

 

Whittingtonin (1996, 734) mukaan alkuperäinen S-a-P:n kiinnostuksen kohde oli tutkia 

strategian tekemisen käytännön taitoja ja niiden toteutumista strategiatyössä. Myöhempi 

tutkimus on kuitenkin ilmentänyt, että käytäntöjen muodot ja vaikutus strategiaan on huo-

nosti ymmärretty (Jarzabowski 2005, 8-9.) Tutkijat eivät esimerkiksi tiedä perinteisten 

strategiatyökalujen, kuten SWOT-analyysin tai portfoliomatriisien roolia ja hyödyntämisen 

merkitystä organisaatioissa (Whittington 2003, 121). Siksi on tärkeää ymmärtää strategia-

käytäntöjä ilmiönä, jotka vaikuttavat yksilöiden toimintaan organisaatiossa sekä siihen 
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miten strategiat muodostuvat (Johnson et. al. 2007, 13). Ymmärtämällä käytäntöjen merki-

tyksen niitä voidaan hyödyntää aktiivisesti strategisen toiminnan edistämiseksi. Taitavan 

strategisen toimijan tuleekin tiedostaa käytäntöjen olemassaolo ja ottaa ne tehokkaasti 

käyttöön toiminnassaan (Jarzabowski & Whittington 2008, 282-286). Silloin tärkeää on 

huomioida, että toimijan rooliksi jää käytäntöjen ilmaiseminen ja todelliseksi tekeminen 

vastaanottajille (Samra-Fredericks 2003, 143). Tämän avulla vastaanottajat voivat ymmär-

tää niiden merkityksen ja vaikutuksen jokapäiväiseen tekemiseen sekä linkin strategian ja 

toiminnan välillä.  Käytännöt ohjaavatkin toimintaa, jolloin se miten käytännöt on tiedos-

tettu ja valjastettu organisaation käyttöön vaikuttaa niin tietoisuuteen kuin toteumiin. 

 

Strateginen toiminta 

 

S-a-P:ssä toiminnalla viitataan aktiviteettien sarjaan, jonka kautta strategia ajan myötä to-

teutetaan (Jarzabowski & Spee 2009, 73; Jarzabowski & Whittington 2008, 282) ja mitä 

toimijat varsinaisesti tekevät (Whittington 2006a, 619). Toiminta ilmenee yksilöiden vuo-

rovaikutuksen kautta (Jarzabowski 2003, 24), johon subjektiiviset tulkinnat dynaamisesti 

vaikuttavat. Kuvio 3 havainnollistaa käytäntöjen, toiminnan ja toimijan välistä kytköstä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3: Strategiakäytännöt, toimija ja toiminta 
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Strateginen toiminta on sarja organisaation sisällä tapahtuvia aktiviteettejä, jotka muodos-

tavat mukautuvan vuorovaikutuksellisen prosessin strategian toteuttamiseksi (Jarzabowski 

2005, 8). Toiminta määritellään ajan myötä ilmeneväksi aktiviteettien virraksi, jota voi-

daan analysoida mikrotasolla vuorovaikutuksen ja toiminnan kautta, tarkastellen niitä hyö-

dynnettyihin käytäntöihin (Jarzabowski et. al. 2007, 11). Toisin sanoen toiminta on organi-

saation sisällä tapahtuvaa työtä, joka tulee tehdä muodostaakseen strategiasisällön ja to-

teuman (Whittington 2006a, 619). Aktiviteetit voivat vaihdella rutiininomaisista harvinai-

sempiin sekä virallisesta epäviralliseen toimintaan (Whittington 2007, 1578). Onkin hyvä 

huomata, että kaikki toiminta ei aina ole suoranaisesti kytköksissä strategiaan vaan toimin-

nalla täytyy olla merkitystä yrityksen strategisen suoriutumisen tai suunnan kannalta, jotta 

se voitaisiin nähdä strategiseksi. Konkreettisesti toiminta koostuu esimerkiksi johtoryhmän 

tapaamisista, päätöksenteosta, hallituskeskusteluista, epävirallisista kohtaamisista, ja työs-

kentelystä päivittäisen työn suorittamiseksi (Whittington 2003; 2006a, 119-120, 619; Vaa-

ra & Whittington 2012, 290; Jarzabowski & Whittington 2008a, 282).  

 

S-a-P:ssä tarkastellaan yksilöiden päivittäistä vuorovaikutusta sosiaalisessa ja konkreetti-

sessa kontekstissa määrittäen varsinaisen käytännön (Jarzabowski 2003, 23). Tällöin tar-

kastelu keskittyy siihen, miten strategia ilmentyy ja muodostuu paikalisessa toiminnassa 

toimijoiden, ympäristön ja rakenteiden kautta (ibid.: 51). Paikallisella toiminnalla viitataan 

toiminnan kontekstisidonnaisuuteen, jossa se muokkaa ympäristöä jossa se ilmenee. Täl-

löin toimijoita ei voida nähdä erillisinä kontekstista vaan jokainen subjektiivinen kognitio 

rakentuu dynaamisesti jaetussa todellisuudessa. Täten strategian voidaan nähdä ilmentyvän 

ja muodostuvan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Jarzabowski 2005, 8, 21.) S-a-P 

näkeekin strategian jonain mitä ihmiset tekevät, korostaen strategisten toimijoiden merki-

tystä (Jarzabowski & Spee 2009, 71).  

 

Strategiset toimijat 

 

Strategy-as-Practicessa strategiset toimijat nähdään linkkinä organisaation toiminnan ja 

käytäntöjen välillä. Strategiset toimijat ovatkin aktiivisia yksilöitä, jotka muodostavat yri-

tyksen olemassaolon kannalta oleellisen toiminnan. Toiminnan muotoutumiseen vaikuttaa 

yksilöt, heidän toiminta sekä mihin käytäntöihin he toiminnassaan nojautuvat (Jarzabowski 

et. al. 2007, 10). 
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Kuten mainittu, perinteisesti strategiatyö on nähty ylimmän johdon työksi, jossa muiden 

yksilöiden huomioiminen on jäänyt vähäiseksi (ks. esim. Johnson et. al. 2007, 13). Yhtä-

lailla S-a-P:n lähtökohtana oli pyrkimys selittää, miten johto suoriutuu strategiatyöstä 

muovaillen toimintaa kohti vallitsevia käytäntöjä (Jarzabowski 2003, 24). Lisäksi tutkimus 

on lähestynyt ylintä johtoa strategisena toimijana heidän osalta, joilla on virallinen rooli 

strategiassa (Samra-Fredericks 2003) sekä keskittyen siihen miten ylimmän johdon strate-

git tekevät strategiaa (Whittington 1996, 731-732). Myöhemmin, ylimpään johtoon rajoit-

tuva strategien määritelmä ei ollut riittävä S-a-P tutkimusagendassa vaan se tunnistaa use-

amman yksilön ja ryhmän potentiaalisiksi strategeiksi (ks. esim. Jarzabowski et. al. 2007, 

11-12, 16; Jarzabowski & Spee 2009, 72; Whittington 1996, 732).  

 

S-a-P onkin tunnistanut niin keskijohdon kuin alempien organisaatiotasojen toimijat poten-

tiaalisiksi strategeiksi, tiedostaen heidän roolin yrityksen selviytymisen ja kilpailuedun 

kannalta (Jarzabowski et. al. 2007, 12-16). Myös Mantere (2005) nostaa esiin toimijoiden 

vuorovaikutuksen ja toiminnan merkityksen strategian toteuttamisessa, vaikkei heidän stra-

tegista rooliaan olisikaan virallisesti julkilausuttu. Tämä on merkittävää, sillä heidän viral-

linen rooli strategiassa voi olla vähäinen tai sivuutettu. Siirtämällä tarkastelua poispäin 

johdon merkityksestä, voidaan strategisen toiminnan suorittajat nähdä merkittävinä koko-

naisuuden kannalta. Tämä ei tarkoita sitä, että ylimmän johdon roolia tulisi väheksyä tai 

sivuuttaa, sillä he ovat lähtökohtaisesti vastuussa strategian muotoilemisesta, ohjaamisesta 

sekä käynnistämisestä (Jarzabowski 2005, 28-29). Näkökulman siirtäminen antaa kuiten-

kin mahdollisuuden tarkastella jokaisen toimijan roolia, päätöksiä ja toimintaa merkittävä-

nä yrityksen kokonaisuuden kannalta. Mantere (2005, 158) kuitenkin painottaa, että huoli-

matta mahdollisuudesta kokea itsensä strategiksi, tulisi yksilölle antaa päätettäväksi halu-

aako hän toimia sen mukaisesti. Usein tähän vaikuttaa organisaation päätöksentekomallit, 

rakenne sekä sosiaalinen ja fyysinen ympäristö. 

 

Mikronäkemyksessä jokaisen organisaation yksilön toiminnan potentiaalinen arvo strategi-

an edistämisessä ja arvonluomisessa on huomioitu (Johnson et. al. 2003, 7). Strategisilla 

toimijoilla viitataan strategiatyötä toteuttaviin ja vaikuttaviin yksilöihin tai ryhmiin eri or-

ganisaatiotasoilta (Jarzabowski & Whittington 2008a, 282; Whittington 2006a, 619; Man-

tere 2005; Clark 2004; Vaara & Whittington 2012, 290). Määritelmä ei rajoitu pelkästään 

toimijoihin, jotka tekevät viralliset julkilausutut strategiat, vaan kattaa muut organisatoriset 
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toimijat (Jarzabowski & Whittington 2008a, 282). Mantere (2005, 157) määritteleekin stra-

tegien olevan toimijoita, jotka yrittävät asemastaan riippumatta vaikuttaa organisaation 

kannalta tärkeisiin päätöksiin jopa yli operatiivisten rajojen. Näin strategisia toimijoita voi 

esiintyä läpi organisaatiotasojen niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti, eikä tarkastelu 

rajoitu pelkästään ylimpään johtoon (Vaara & Whittington 2012, 290). Täten jokainen toi-

mija voidaan nähdä strategisesti merkittävänä, ylläpitäen käytäntöjä sekä suorittaen strate-

giaa päivittäisenä toimintana. Tämä on merkittävää, sillä kehkeytyvät strategiaprosessit 

sisältävät useita toimijoita (Johnson et. al. 2007, 13; Whittington 2006a, 619), joiden vai-

kutusta strategiaan ja sen toteuman muotoutumiseen ei ole tiedossa (Whittington 2003, 

120; Mantere 2005, 157). Näin laajan toimijuuden määritelmän vaarana on se, että tarkas-

telemme jokaisen toimijan toimintaa aina strategisesti merkittävänä (Johnson et. al. 2003; 

Whittington 2003). Täten tulisikin myös ymmärtää ero yksilön strategisen toiminnan ja 

aktiviteetin välillä, joka ei ole kytköksissä strategisten tavoitteiden edistämiseksi.  

 

Organisaation sisäisten toimijoiden lisäksi, strategisiksi toimijoiksi on havaittu joukko epä-

suorasti strategian muotoutumiseen ja toteutumiseen vaikuttavia toimijoita (Jarzabowski et. 

al. 2007, 12; Johnson et. al. 2007, 12; Jarzabowski 2005, 8; Jarzabowski & Whittington 

2008b, 101-102; Jarzabowski & Spee 2009, 72). Nämä ulkopuoliset toimijat vaikuttavat 

osaltaan strategiaan muovaten käytäntöjen ja toiminnan oikeutusta (Jarzabowski & Whit-

tington 2008b, 101-102). Jarzabowski ja Whittington (ibid.) tarkentavat näiden olevan 

konsultteja, sijoittajia, asiakkaita ja lainsäätäjiä. Ulkoisten toimijoiden vaikutus on hyvä 

tiedostaa, sillä organisaation toimijat edustavat myös ryhmiä, kuten ammattiryhmäänsä, 

joiden käytännön toiminta on muokkautunut yhteiskunnan ja ympäristön jaetusti koettujen 

kokemusten muovaamana (Whittington 2006b, 1903-1904). Tämän voidaan nähdä ilmene-

vän jaettuina toimintamalleina, joita yksilöt käyttävät ja hyödyntävät linjassa omien arvo-

jen, normien ja vallitsevien käytäntöjen ohessa. 

 

2.3 Tietoisuutta muodostavat ja toiminnan mahdollistavat käytännöt 

 

Soveltaen Strategy-as-Practice näkemystä, strategiatietoisuuden muodostumista voidaan 

tarkastella päivittäisen organisatorisen toiminnan ja strategiakäytäntöjen kautta muodostu-

vana. Käytäntöjen kautta strategia otetaan käytäntöön ja ne muodostavat organisaation läpi 

etenevän strategiaprosessin, siitä seuraavan toiminnan sekä palvelevat jaetun ymmärtämi-
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sen muodostumista (Jarzabowski & Wilson 2002, 371). Tässä prosessissa merkittäviä teki-

jöitä ovat paikalliset rutiinit ja juurtunut organisatorinen toimintatapa, johon liittyy sosiaa-

linen rakenne, kulttuuri, sekä toimintamallit (ibid.: 369).  

 

Strategiakäytäntöjen kolmijaon mukaisesti seuraava osio käsittelee tarkemmin kuviossa 4 

esitettyjä strategiatietoisuuden muodostumiseen ja toimintaan vaikuttavia käytäntöjä. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Strategiatietoisuuteen ja toimintaan vaikuttavat käytännöt 

 

Hallinnolliset käytännöt 

 

Hallinnollisilla käytännöillä tarkoitetaan käytäntöjä, jotka palvelevat strategian koordinoin-

tia organisoitumisen osalta. Näihin voidaan lukea suunnittelutoimenpiteet, tavoit-

teenasetanta, suoriutumisen valvonta ja osallistaminen. (Jarzabowski 2005, 8-9.) Kyseisten 

käytäntöjen avulla resurssit pyritään allokoimaan mahdollisimman tehokkaasti, toteutta-

maan strategiaa ja jakamaan strategiatietoisuutta läpi organisaation (Mezias et. al. 2001, 

73). Näin hallinnolliset käytännöt ohjaavat toimintaa yhtäläisen toimintamallin kautta sekä 

osaltaan edistävät tai rajoittavat jaetun ymmärryksen muodostumista. Hallinnolliset käy-

tännöt johtavatkin aktiviteettien oikeuttamiseen siltä osin mikä on hyväksyttävä tapa toi-

mia ja miten yksilöiden ja yksiköiden toiminta vastaa strategiaa (Mantere 2005, 166). Or-
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ganisaation tehokkaan toiminnan takaamiseksi yksilöiden tulisi toimia tavalla, joka johtaa 

yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Lopullinen toiminta riippuu siitä miten 

he arvostavat organisaatiota ja kokevat toimintansa seuraukset. (Mezias et. al. 2001, 73.). 

 

Perinteisessä strategianäkemyksessä suunnittelu ja jalkauttaminen nähdään prosessina, 

jossa johdon suunnittelemat strategiset suunnitelmat muunnetaan pienempiin operatiivisiin 

tavoitteisiin ja aktiviteetteihin muun organisaation osalta (Mantere & Vaara 2008, 351-

352). Tällöin ylin johto kokee keskijohdon strategian jalkauttajana ja keskijohto puolestaan 

ylimmän johdon strategian visioijina (Mantere 2008, 310). Tilanteessa ylimmän johdon 

ohjeistukset nähdään oikeutetuiksi kun organisaatio menestyy ja kun niillä on merkitystä 

menestyksen kannalta (Mantere & Vaara 2008, 351-352). Johtovetoinen strategia onkin 

usein tehty pienissä ryhmissä, jossa visiolle ja missiolle on annettu tärkeä rooli strategian 

kulmakivinä. Tällöin strategia nähdään enimmäkseen ylimmän johdon määrittelemäksi, 

jota ei ole mahdollisuutta kyseenalaistaa (ibid.: 348). Näkemyksessä ylin johto nähdään 

merkittäväksi strategiseksi toimijaksi ja hallinnolliset käytännöt tukevat näkemystä niin 

strategian luomisessa kuin toteuttamisessa. Tällöin hallinnolliset käytännöt on määritelty 

siten, että ne palvelevat kyseistä lähtökohtaa vaikuttaen muihin käytäntöihin. 

 

S-a-P on tunnistanut keskijohdon merkittäväksi strategiseksi toimijaksi, jonka oleellisena 

tehtävänä on strategian toteuttamisen sekä jakamisen ohella, kerätä ja syntetisoida tietoa 

strategiaan liittyvistä tekijöistä (Mantere 2008, 307). Ikävalko (2005, 84) korostaa myös 

strategiatiedon jakamista ja levittämistä, jolloin merkittävää on keskijohdon reaktiot yl-

häältä tulevaan tietoon. Tämä on oleellista sillä keskijohdon tulisi tuottaa tietoa ylimmän 

johdon strategisten päätösten tueksi (Mantere 2008, 307). Lisäksi keskijohdon merkitys on 

oleellinen tietoisuuden jakamisessa organisaation alatasoille, sillä alempien organisaa-

tiotasojen toimijoiden on havaittu kokevan vaikeaksi saada tietoa, palautetta sekä yksiselit-

teisiä määrittelyitä strategiasta (Mantere 2005, 176-179). Samoin heidän määrittelemättö-

män strategisen roolin sekä strategian ja tavoitteiden epätietoisuuden on havaittu rajoitta-

van strategista toimintaa (ibid.). Täten keskijohdon toimissa korostuu perspektiivin laajen-

taminen päätöksiin ratkaisujen takana, jotta strategia voitaisiin ymmärtää paremmin (Ikä-

valko 2005, 92). Toimintaa voi kuitenkin rajoittaa keskijohdon tietämättömyys johdon 

tahtotilasta, jota ylimmän johdon tulisi vähentää (Mantere 2008, 301-305). Mantereen mu-

kaan (ibid.) edistäviä keinoja on keskijohdon osallistaminen strategiakeskusteluihin ja tie-
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dottaminen prosesseista päätösten takana. Kyseisten toimenpiteiden on havaittu kasvatta-

van keskijohdon ymmärrystä sekä helpottavan strategiatietoisuuden jakamista. (ibid.)  

 

Perinteinen strategiakäsitys rajoittaa usein toimijoiden osallistamista strategiaprosessiin. 

Kyseisissä organisaatioissa toimijat saattavat kokea ylhäältä alas etenevän mallin hyväksy-

tyksi tottumuksesta, jolloin toimijat eivät ole kiinnostuneita strategiaprosessista vaan jättä-

vät strategiavastuun ylimmälle johdolle (Mantere & Vaara 2008, 355). Mikäli strategiakä-

sitys poikkeaa perinteisestä, muiden toimijoiden rooli strategiakeskusteluissa, toteuttami-

sessa ja ymmärryksen jakamisessa korostuu. Tällöin käytännöt ja tapa miten strategia on 

mielletty organisaatiossa ovat merkittäviä osallistamisen oikeuttamisen ja asteen kannalta 

(ibid.: 354). Täten kokema strategiatyön vastuusta vaikuttaa siihen miten laajasti toimijoita 

ollaan valmiita osallistamaan. Tämä on merkittävää sen osalta, miten yksilöt kokevat vai-

kutusmahdollisuudet ja hyödyntävätkö he niitä mahdollisuuden tullen. Keskijohdon onkin 

havaittu kokevan asemansa vaikeaksi ja turhautuneeksi, mikäli heidän osallistamista on 

laaja-alaisesti rajoitettu alhaisten vaikutusmahdollisuuksien vuoksi (Mantere & Vaara 

2008, 347-348). Riittävällä tasolla, osallistamisen voidaan nähdä lisäävän yksilön omista-

juuden tunnetta yhteisestä suunnasta ja tätä kautta tietoisuutta strategiasta ja sen kytkökses-

tä toimintaan. 

 

Strategian jakaminen pienempiin tavoitteisiin ja osakokonaisuuksiin on havaittu merkittä-

väksi tekijäksi strategian ymmärtämisen kannalta (Mantere 2005, 167-168). Tavoit-

teenasetannan onkin havaittu helpottavan ymmärrystä strategian ja toiminnan kytköksestä. 

Selkeästi määritellyt tavoitteet antavat tukea päivittäisessä toiminnassa ja nostavat keski-

johdon subjektiivista merkityksellisyyden tunnetta. (Mantere 2008, 301-305.) Yhtälailla 

tavoitteiden tulisi ohjata toimintaa tahtotilan mukaiseen suuntaan, niiden ollessa johdettuja 

organisaation strategiasta. Tavoitteenasetannan konkreettisia työkaluja on esimerkiksi Ba-

lanced Scorecard, jolla on kytkös niin strategisiin tavoitteisiin, raportointikäytäntöihin kuin 

organisaation palkitsemisjärjestelmiin (Ikävalko 2005, 76). Nämä konkreettiset työkalut 

edistävät strategiatietoisuuden kasvattamista ja sen linkittämistä päivittäiseen aktiviteettiin 

ilmentäen tahtotilan mukaista toimintaa. Huomioitavaa on, että vaikka toiminta on strate-

gian mukaista tavoitteiden ohjaamana, ei se välttämättä tarkoita jaettua strategiatietoisuutta 

tai ymmärrystä toiminnan ja strategian kytköksestä. Näin toimijat eivät välttämättä tiedä 

toteuttavansa strategiaa tai sen tavoitteita (Virtanen & Kauppinen 2008, 50). Lisäksi toi-
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minnan mittaaminen voi rajoittaa strategista toimintaa mikäli se muuntuu pääasialliseksi 

toiminnaksi, jolloin toimijat ovat toiminnan objekteja ilman vaikutusmahdollisuuksia mer-

kittäviin päätöksiin (Mantere & Vaara 2008, 350).    

 

Diskursiiviset käytännöt 

 

Diskursiivisilla käytännöillä tarkoitetaan kielellisiä ja symbolisia keinoja, joiden avulla 

toimijat viestivät strategiasta (Jarzabowski 2005, 8-9). Tähän voidaan lukea niin virallinen 

kuin epävirallinen strategiakeskustelu sekä muut keinot joiden avulla strategiasta on mah-

dollista kommunikoida. Näin vuorovaikutuksellinen, sanallinen että sanaton viestintä, on 

merkityksellistä jaetun ymmärryksen muodostumisessa.  

 

Osana strategiaviestintää ja kommunikaatiota, strategiatietoisuuden muodostumiseen vai-

kuttaa niin sanottu merkityksellistäminen (Sensemaking). Merkityksellistäminen on sosi-

aalinen ja kognitiivinen prosessi, jossa yksilöt antavat merkityksiä vallitsevan kontekstin 

tapahtumille (Weick 1995). Tässä prosessissa rakennettavaan subjektiiviseen todellisuu-

teen vaikuttaa sosiaalinen vuorovaikutus ja aiemmat kokemukset (ibid.). Merkityksellistä-

minen mahdollistaa toiminnan sekä organisaation toimijoiden luoda järkeviä selityksiä 

tulkinnoilleen, vastaten miten ja miksi kysymyksiin (Maitlis 2005, 21). Organisaatiot ovat-

kin jatkuvasti altistuneita toimijoidensa soveltamiselle ja tulkinnalle. Huomioitavaa on, että 

kyseisen prosessin kautta rakentuneet subjektiiviset tulkinnat voivat olla enemmän tai vä-

hemmän linjassa organisaation tahtotilan kanssa, jolloin organisaatiossa on niin monta tul-

kintaa kuin tulkitsijaa (Stensaker & Falkenberg 2007, 166-167).  

 

Merkityksellistäminen mahdollistaa yksilöiden luoda ymmärrystä abstraktioista, antaen 

niille merkitystä ja muuntaen ne vallitsevaan kontekstiin (Stensaker & Falkenberg 2007, 

175). Tällöin strategiamuodostamisen käytännöissä oleellista on se, miten yksilöt ymmär-

tävät strategian yhteyden omaan työhönsä, eli prosessi yksilön toiminnan ja strategian väli-

sen kytköksen merkityksellistämisestä (Mantere 2005, 166). Tämän on havaittu helpotta-

van strategian toteuttamista ja lisäävän yksilöiden subjektiivista työn merkittävyyden tun-

netta (Karkulehto 2011, 42). Vastaavasti tutkimukset ovat havainneet toiminnan muuntu-

mista eriäväksi, johtuen joko tahattomista väärinymmärryksistä tai tahallisista väärintul-

kinnoista olla noudattamatta asetettua tahtotilaa (Stensaker & Falkenberg 2007, 167).  
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Merkityksellistämisen ohella merkityksen antamisella (Sensegiving) on havaittu olevan 

yhtä oleellinen merkitys strategisten muutosten toimeenpanossa (Gioia & Chittipeddi 

1991), sillä strategioiden subjektiivisesta tulkinnasta ei voi koskaan olla täysin varma 

(Whittington 2003, 121). Gioia & Chitipeddi (1991, 434) esittävät merkityksellistämisen ja 

merkityksen antamisen olevan yhtä tärkeitä vuorotellen osana merkityksellistämisproses-

sia. Merkityksen antamisen käytännöt ovat oleellisia strategiatietoisuuden muodostumisen 

kannalta, sillä yhteisesti jaettu ymmärrys strategiasta muotoutuu vuorovaikutuksellisen 

organisaation läpi etenevän kommunikaation kautta (Mantere 2005, 167-168). Tällöin 

merkityksen antamisella pyritään selkiyttämään yhteistä jaettua tahtotilaa ja vaikuttamaan 

merkityksellistämiseen, vallitsevien toimintamallien ja organisaatiokulttuurin vaikutuksen 

alla. Yksilölliset tulkinnat muuttuvat ja vahvistuvat ajan myötä, jolloin tulkinnat ovat vuo-

rovaikutuksessa organisaation kanssa ja vaikuttavat toisiinsa yhtenäisessä dialogissa (Sten-

saker & Falkenberg 2007, 173). Tällöin mukautuvat käytännöt antavat yksilölle mahdolli-

suuden tulkita strategiaa päivittäisestä toiminnassa (Mantere 2005, 167-168)  

 

Merkityksellistämisprosessit ovat käytäntöjen vaikutuksen alla, jotka ohjaavat osaltaan 

strategiatietoisuuden muodostumista, yksilöiden tulkintaa sekä tulkintojen muuntumista 

toiminnaksi. Nämä prosessit ovat yhteneväisiä sosiaalisen konstruktionismin konseptin 

kanssa, jossa tietoisuus muodostuu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja subjektiivisten tulkin-

tojen kautta. Kyseisiin prosesseihin pyritään vaikuttamaan käytännöillä ohjaten toimintaa 

kohti tahtotilaa. Merkityksen antamisella pyritäänkin luomaan kytköstä toiminnan ja stra-

tegian välillä sekä selkeyttämään strategiaa tulkinnan lähtökohdaksi, jotta merkityksellis-

tämisprosessin lopputuloksena olisi mahdollista saavuttaa yhteneväinen jaettu tietoisuus. 

 

Strategiaviestintä on yksi merkittävin keino muodostaa strategiaymmärrystä (Aggerholm 

et. al. 2012, 3). Strategiaviestintä ja -keskustelu ovat merkityksen antamista strategialle, 

jonka kautta kollektiivinen strategiaymmärryksen muodostaminen ja reflektointi alkaa 

osana merkityksellistämistä. Kommunikaatio onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä jaetun 

ymmärryksen luomisessa, sillä ohittaen merkityksellistämisprosessit jaetun ymmärryksen 

luominen epäonnistuu kasvattaen monitulkintaisuuden astetta (ibid.: 13). Näin strategiapu-

he metaforien, sanontojen ja sanojen kautta ei ole pelkästään viestinnällinen keino, vaan 

heijastus strategian sosiaalisesta rakentumisesta (Mantere & Vaara 2008, 355).  
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Strategiaa tehdessä tuotetaan niin kirjallisia dokumentteja kuin puhetta. Kirjallisia doku-

mentteja voidaan pitää määrättyinä strategiaindikaatioina, kun taas keskustelu kehkeytyy 

dynaamisesti strategian kehittyessä (Aggerholm et. al. 2012, 3). Näin strategiasisällön vä-

littäminen organisaation jäsenille ja ymmärryksen luominen yhteisestä tahtotilasta, aloittaa 

tulkintaprosessin, jossa viestijät ja vastaanottajat pyrkivät liittämään strategiakeskustelun 

kyseiseen kontekstiin ja omaan asemaansa organisaatiossa (ibid.: 3-4). Tällöin korostuvat 

merkityksellistämisen ja merkityksen antamisen keinot, jolloin viestijät pyrkivät merkityk-

sen antajina vaikuttamaan toimijoiden merkityksellistämiseen, tulkintoihin ja jaetun strate-

giaymmärryksen luomiseen (Maitlis 2005).  

 

Aggerholm et. al. (2012, 12) tutkimus osoitti, että strategian paikallinen tulkinta vuorovai-

kutuksellisessa prosessissa on oleellisempaa strategian muotoutumisen kannalta kuin ratio-

naalinen argumentaatio. Lisäksi tutkimukset ovat esittäneet, että strategiaviestin tulkinta ei 

ole selviö, sillä henkilöstöllä ei välttämättä ole tietoisuutta siitä miten strategia vaikuttaa 

heihin (Heide et. al. 2002, 226). Tällöin kyse voi olla siitä, että strateginen tieto elää orga-

nisaatiotasoilla eri muodoissa, eivätkä strategiaa toteuttavat toimijat edes tiedä toimivansa 

strategian tai sen tavoitteiden mukaisesti (Virtanen & Kauppinen 2008, 50). Yhteisen ym-

märryksen luomisessa merkittävää onkin strategiakeskustelun toistuvuus sekä viestin ym-

märtämisen varmistaminen (Karkulehto 2011, 40). Ymmärryksen kasvattamisen ja strate-

giaviestin etenemisen kannalta tärkeiksi elementeiksi onkin havaittu termien ja keskustelun 

konkretia, jonka on havaittu helpottavan viestin tulkintaa, ymmärtämistä ja muuntumista 

toiminnaksi (ibid.). Täten se miten strategiat on viestitty ja esitetty on kriittistä sen osalta 

mitä on ymmärretty sekä toteutettu (Whittington 2003, 121), jolloin monimuotoisuus stra-

tegiaviestin tulkinnassa rakentuu useiden toimijoiden vuorovaikutuksen sekä aktiviteettien 

tuloksen seurauksena (Aggerolm et. al. 2012, 14)   

 

Onnistuakseen organisaation tavoitteiden mukaisessa toiminnassa, toimijoiden tulisi jakaa 

yhteneväiset arvot ja uskomukset, jotka vaikuttavat yhteisesti jaettuun toimintaan (Mezias 

et. al. 2001, 73). Mintzberg & Watersin (1985, 267) mukaan strategia voi kehkeytyä taval-

la, jossa organisatoriset toimijat alkavat luonnollisesti noudattamaan tiettyä mallia ilman 

varsinaista ohjausta tai kontrollia. Kyseisen mallin toiminnan ohjaus muodostuu vahvasti 

läsnä olevien jaettujen uskomusten pohjalta (ibid.). Organisaatiokulttuurin voidaankin 

nähdä vaikuttavan strategian muodostumiseen että sen mukaiseen toimintaan. Edgar 
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Schein (2004, 17) määrittelee organisaatiokulttuurin olevan yhteisesti jaettuja perusoletta-

muksia organisaation jäsenten välillä, jotka muodostavat tavan ratkaista ongelmia ulkoisen 

sopeutuvuuden ja sisäisen integraation välillä. Täten organisaatiokulttuurin vaikutus yhdis-

tettynä käytäntöihin, rutiineihin ja organisatorisiin prosesseihin koordinoi organisaation 

toimintaa ja sen muotoutumista kohti yhteneväistä strategiaa (ibid.: 21). Jaetut organisaati-

on toimintaan syvälle juurtuneet kognitiiviset mallit muotoilevatkin toimintaa, visiota sekä 

strategista suuntaa (Mezias et. al. 2001, 82). Näin organisaatiokulttuurilla voidaan nähdä 

olevan roolinsa strategiatietoisuuden muodostumisessa ja siitä seuraavassa toiminnassa. 

 

Vuorovaikutuksen mahdollistavat käytännöt 

 

Vuorovaikutuksen mahdollistavilla käytännöillä tarkoitetaan puitteita ja tilanteita, jotka 

mahdollistavat vuorovaikutteisen strategian tekemisen. Näihin luetaan viralliset ja epävi-

ralliset strategiaepisodit, joita ovat kokoukset, työpajat ja muut viralliset sekä epäviralli-

set vuorovaikutteiset tilanteet (Jarzabowski 2005, 8-9).  

 

Virtasen ja Kauppisen mukaan (2008) strategiatietoisuus ei laskeudu organisaatiotasoja 

pitkin pelkästään tiedoksi saattamalla, jolloin korostuu vuorovaikutuksen mahdollistavien 

puitteiden muodostaminen. Kyseisten puitteiden ja käytäntöjen hyödyntämisen kautta 

mahdollistetaan strategian jaettu tiedostaminen, ymmärtäminen ja sen muuntuminen varsi-

naiseksi toiminnaksi (ibid.). Strategiaprosessi ja sen toteuma sisältääkin paljon tapaamisia 

sekä virallisia että epävirallisia keskusteluja, jotka osallistuvat strategiaprosessiin muodos-

taen pohjan organisaation strategisoinnille (Maitlis & Lawrence 2003, 112). Tämä päivit-

täisen vuorovaikutuksen mahdollistava toiminta, jonka kautta varsinainen strategiatyö on 

mahdollista toteuttaa, nähdään tärkeäksi toiminnaksi sekä tekijäksi strategiatietoisuuden 

muodostajana. Kyseisten episodisten käytäntöjen, kuten virallisten strategiakatsausten, 

strategiatyöpajojen ja kokousten sekä epävirallisten käytävä- tai kahvipöytäkeskustelujen, 

merkitystä strategiseen toimintaan tai strategiatietoisuuden luomiseen ei kuitenkaan ole 

laajasti ymmärretty (Hendry & Seidl 2003, 176). 

 

Strategia voidaankin nähdä uudelleen tulkittavaksi muun muassa kokousten ja tiedostusti-

laisuuksien kautta (Aggerholm et. al. 2012, 4). Kokoukset ja ylimmän johdon tapaamiset 

henkilöstön kanssa onkin havaittu tärkeiksi käytännöiksi strategian merkityksen jakamises-
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sa (Ikävalko 2005, 85). Nämä käytännöt mahdollistavat strategian selkeyttämisen korosta-

malla strategisten painopisteiden merkitystä, määritellen ja asettaen tavoitteita, sekä toimia 

niiden saavuttamiseksi (ibid.: 85, 106). Lisäksi, tiimipalaverit ja muut viralliset tilaisuudet 

nousevat tärkeinä käytäntöinä myös strategiaviestinnässä (Karkulehto 2011, 50), kuten 

keskustelujen merkitys osana epävirallista strategista aktiviteettiä käytävillä ja työ- että 

kahvihuoneissa (Ikävalko 2005, 106). Viralliset käytännöt onkin havaittu strategiatyötä 

mahdollistaviksi tekijöiksi, mutta yhtälailla painoarvo on epävirallisilla keskusteluilla, joi-

den on nähty mahdollistavan strategiatyöskentelyä laaja-alaisesti (ibid.: 75). 

 

Vuorovaikutuksen mahdollistavien käytäntöjen voidaan nähdä olevan merkityksellisiä stra-

tegiatietoisuuden muodostumisen, kasvattamisen ja vahvistamisen kannalta. Yhteisesti 

jaetun strategiatietoisuuden muodostuminen kun ei ole staattinen prosessi tiedoksi saatta-

malla, vaan monien virallisten ja epävirallisten strategiaepisodien yhteneväinen lopputulos. 

Kyseisten käytäntöjen kautta strategiaa saatetaan yksilöiden subjektiivisten tulkintojen 

piiriin rakentuviksi. Samoin strategiakeskustelun on havaittu edistävän tiedonjakamista ja 

työn omistajuuden tunnetta merkityksellistämisen kautta. (Mantere 2005, 175.) On hyvä 

kuitenkin huomata, että vaikka vuorovaikutukselliset tilanteet ja puitteet mahdollistavat 

strategiatietoisuuden kasvattamisen, ei lopputulos välttämättä ole toivottu. Tämä on seura-

usta siitä, että epätietoisuus strategiasta voi nousta pienistäkin tekijöistä kuten retorisista 

keinoista, puheen painotuksista sekä siitä kuinka paljon strategiaa tuodaan esiin (Agger-

holm et. al. 2012, 10).  

 

Vuorovaikutukselliset puitteet ovat yksi keino mahdollistaa yksilöiden tulkintaa ja tietoi-

suuden kasvattamista, mutta lopputulos ei määrity mahdollisuuksien määrästä vaan monis-

ta osatekijöistä. Strategiaa toimeenpanevan toimijan vaikutusvallassa ei siis ole vaikuttaa 

täysin yksilön ymmärrykseen, vaan tulkitsija aktivoi itse omat tulkintansa strategiaviesteis-

tä (Aggerholm et. al. 2012, 12). Nämä tulkinnat pohjautuvat tulkitsijoiden omiin kokemuk-

siin, arvoihin sekä pohjimmaisiin näkemyksiin organisaatiosta (ibid.). Täten hyödynnetty-

jen käytäntöjen tulisi tukea strategiaviestien ymmärtämistä ja strategiatietoisuuden kasvat-

tamisen mahdollistamista, jotta tietoisuudella olisi mahdollisuus kehkeytyä. 
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2.4 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

 

Tutkielman kirjallisuuskatsaus alkoi strategiamääritelmistä ja tutkimuskentän strategiakou-

lukuntien esittelystä. Tarkastelun keskiössä oli kehitys klassisista teorioista Strategy-as-

Practice tutkimuskenttään, esitellen tutkielman kannalta relevantteja näkemyksiä ja tehtyä 

tutkimusta. Osio esitteli koulukuntien tutkimusta sekä tarpeen mikrotason strategiatarkaste-

lulle ja strategiatietoisuuden kartoittamiselle. Koonti koulukuntien tutkimuksen tarkastelun 

keskiöstä ja yksilön merkityksestä strategiaprosessissa on esitetty kuviossa 1.  

 

Toinen alaosa esitteli kattavasti teoriaohjaavan viitekehyksen Strategy-as-Practicen. S-a-P 

on kehittynyt tutkijoiden vastauksena makrotason strategiatutkimukseen, jonka oli nähty 

erkaantuneen organisaatioissa tapahtuvasta toiminnasta ja sitä ohjaavista käytännöistä. 

Tutkimusagendaltaan S-a-P keskittyy strategiaa tekeviin yksilöihin ja heidän toimintaan 

sekä käytäntöihin joita yksilöt hyödyntävät tässä toiminnassa. Lisäksi S-a-P tutkimuksen 

tärkeäksi anniksi voidaan nähdä yksilön nostaminen tarkastelun keskiöön sekä strategisten 

toimijoiden määritelmän laajentaminen. Ohjaava viitekehys on relevantti tutkimusagen-

dansa ja käytäntöjen korostumisen vuoksi, mahdollistaen strategiatietoisuuden muodostu-

misen ja ilmentymisen tarkastelun. 

 

S-a-P tutkimus keskittyy kolmeen pääteemaan; strategisiin toimijoihin, strategiseen toimin-

taan ja strategiakäytäntöihin. Strategisilla toimijoilla tarkoitetaan potentiaalisesti jokaista 

organisaation toimijaa sekä mahdollisesti vaikuttavia organisaation ulkopuolisia tahoja. 

Täten tarkastelu ei rajoitu pelkästään ylimpään johtoon, vaan jokaisen yksilön toiminta 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan nähdä merkittävänä. Tämä on oleellinen 

tekijä tutkielman kannalta, joka laajentaa tarkastelua yksilöihin, joilla ei ole virallista julki-

lausuttua strategista roolia.  

 

Käytännöillä viitataan jaettuihin käyttäytymisrutiineihin sekä toimintaan jonka avulla stra-

tegia otetaan käytäntöön ja toteutetaan. Käytännöt ovat merkittäviä tutkielman kannalta, 

sillä lähestyen strategiatietoisuuden muodostumista S-a-P näkökulmasta, tulee käytännöt 

nähdä strategisen toiminnan mahdollistavana ja raamittavana tekijänä. Käytännöt on jaettu 

kolmeen kategoriaan; organisatorisiin, diskursiivisiin sekä vuorovaikutuksen mahdollista-

viin käytäntöihin. Nämä käytännöt ovat juurtuneita malleja siitä, miten organisaatio toteut-
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taa toimintaansa ja joiden kautta tietoisuus muodostuu. Strategisella toiminnalla puolestaan 

viitataan sarjaan organisaation sisällä tapahtuvia aktiviteetteja, jotka muodostavat mukau-

tuvan prosessin strategian toteuttamiseksi. Tähän toimintaan on tiukasti kytköksissä toi-

mintaa ohjaavat käytännöt ja toimijoiden subjektiivinen kokema. 

 

Viimeinen kirjallisuuskatsauksen osio käsitteli strategiatietoisuuden muodostumista ja vai-

kutusta toimintaan S-a-P näkökulmasta. Käytäntöjä oli tarkasteltu esitetyn kolmijaon mu-

kaisesti keskittyen organisaatiossa ilmeneviin käytäntöihin, jotka mahdollistavat sekä oh-

jaavat toimintaa. Strategiatietoisuuden muodostumiseen ja toimintaan nähtiin vaikuttavan 

seuraavat käytännöt: (1) Hallinnolliset: organisoituminen, tavoitteenasetanta ja osallista-

minen (2) Diskursiiviset: organisaatiokulttuuri, strategiaviestintä ja merkityksellistämis-

prosessit (3) Vuorovaikutuksen mahdollistavat: viralliset ja epäviralliset strategiaepisodit 

sekä päivittäinen vuorovaikutus.  

 

Hallinnolliset käytännöt koordinoivat organisaation toimintaa, vaikuttaen toiminnan järjes-

tämiseen sekä siihen miten strategia on mielletty organisaatiossa. Kyseiset tekijät vaikutta-

vat hyödynnettäviin käytäntöihin strategiatietoisuuden jakamisessa, konkretisoinnissa ja 

toiminnan koordinoinnissa. Hallinnollisia käytäntöjä ovat muun muassa organisoituminen, 

tavoitteenasetanta ja osallistaminen. Nämä käytännöt ohjaavat toimintaa konkretisoimalla 

strategiaa tavoitteiden kautta, sekä asettaen raameja miten strategiaan voidaan osallistua. 

Kyseiset tekijät vaikuttavat strategiatietoisuuden muotoutumiseen ja ovat kytköksissä stra-

tegiseen toimijuuteen ja toimintaan, rajoittaen tai mahdollistaen toimijuutta. 

 

Diskursiivisista käytännöistä organisaatiokulttuuri vaikuttaa toimijoiden identiteettiin, stra-

tegiseen toimintaan sekä tietoisuuteen määrittäen pohjimmaisia oletuksia, normeja ja tapo-

ja organisaation toimintaan. Täten organisaatiokulttuuri vaikuttaa tietoisuuden muodostu-

misessa hyödynnettäviin käytäntöihin ja siihen kuinka tietoisuuden muodostumista vaali-

taan tai rajoitetaan. Strategiaviestintä on myös merkittävä käytäntö, jonka tarkoituksena on 

tuoda strategia toimijoiden tietoon sekä mahdollistaa laaja-alainen jaettu strategiatietoi-

suus. Viestinnässä korostuvat viestin ymmärtämisen varmistaminen ja toistaminen, jonka 

tulkintaan vaikuttaa merkityksellistämisprosessit. Tämä on merkittävä tekijä strategiatie-

toisuuden muodostumisessa, jossa tulkinnat muodostuvat vuorovaikutuksessa sosiaalisen 

konkstruktionismin kautta. Viestinnän keinoin strategiaa pyritään ilmentämään toimijoille, 
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vaikuttaen merkityksellistämisprosesseihin sekä selkiyttämään strategian merkitystä ja 

kytköstä strategian ja päivittäisen toiminnan välillä. Täten kyseiset prosessit ovat oleellisia 

sen kannalta miten strategia ymmärretään, tulkitaan ja miten se ilmenee toiminnassa. 

 

Vuorovaikutuksen mahdollistavat käytännöt luovat puitteet strategiselle vuorovaikutuksel-

le ja sen tuomiselle näkyväksi päivittäisessä aktiviteetissa. Kyseisiä käytäntöjä ovat viralli-

set ja epäviralliset strategiaepisodit, joissa edistetään organisaation strategisia tavoitteita ja 

yhteisen ymmärryksen muodostamisen mahdollistamista. Näiden puitteiden avulla strate-

gia tuodaan toimijoille näkyväksi, mahdollistaen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja merki-

tyksellistämisprosessien käynnistämisen. Vuorovaikutukselliset käytännöt ovatkin merki-

tyksellisiä tietoisuuden muodostumisen ja toiminnan kannalta, sillä strategiat tulkitaan näi-

den tilanteiden kautta uudestaan. Tällöin strategia saa uusia tulkintoja jokaisen organisaati-

on toimijan dynaamisen vuorovaikutuksen ja dialogin kautta, jolla on suora yhteys strate-

giatietoisuuteen ja toiminnan ilmentymiin. 
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3 METODOLOGIA 

 

Perinteisesti tutkimusote jaetaan kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen, jolloin lähestymistapa 

tulee valita tutkimuskysymyksen asettaman tarpeen mukaan. Tutkielman tutkimuskohteen 

subjektiivisuuden ja kokemusperäisten vaikutteiden vaikutus huomioiden, nähtiin kvalita-

tiivinen tutkimus soveltuvimmaksi vastaamaan tutkimusongelmaan. Kvalitatiivisen tutki-

muksen tavoitteena ei ole yleistää vaan ymmärtää, kuvata sekä tulkita tutkittavaa ilmiötä 

(Eskola & Suoranta 2008, 61-63; Tuomi & Sarajärvi 2002, 27). Menetelmä soveltuukin 

kokonaisvaltaisen käsityksen luomiseen tutkittavasta ilmiöstä, tarkastellen tutkittavien 

kohteiden kokemusperäisiä tuntemuksia ja näkemyksiä.  

 

Kvalitatiivinen tutkimusprosessi on tiivis erottamaton kokonaisuus, joka sisältää kaikki 

osa-alueet aineistonkeruusta, analyysiin sekä tulkintaan (Eskola & Suoranta 2008, 15-16). 

Prosessin aikana tutkimus elää monen osa-alueen osalta samanaikaisesti. Kvalitatiivinen 

tutkimus voi tarjota vastauksia kyseiseen kontekstiin ja aikaan rajoittuen, jolloin tavoit-

teeksi nousee tosiasioiden löytäminen ja paljastaminen. (Hirsijärvi 2007a, 157.) Tämän 

vuoksi tutkittavan ilmiön tarkasteluun valittiin case-organisaatio. Prosessikuvaus tutki-

muksen etenemisestä on esitetty kuviossa 5. 

 

Kuvio 5: Tutkimusprosessikuvaus 

Tulokset	  ja	  yhteenveto	  

Tutkimustulosten	  esittäminen	   Johtopäätösten	  muodostaminen	   Empirian	  ja	  teorian	  synteesi	  

Analysointivaihe	  

Grounded	  Theory-‐	  menetelmän	  mukainen	  
analyysi	  ja	  aineiston	  iterointi	  

Aineistosta	  nousevien	  teemojen	  
konseptualisointi	  sekä	  tarkempi	  tarkastelu	  

Lopullisen	  teoreettisen	  viitekehyksen	  
aineistolähtöinen	  muodostaminen	  

Ohjaavaan	  teoriaan	  tutustuminen	  sekä	  aineistonkeruu	  

Strategy-‐as-‐practice	  
tutkimukseen	  tutustuminen	  

Teemahaastattelurungon	  
kehittäminen	   Haastateltavien	  valinta	   Haastattelut	  ja	  litterointi	  

Aiheen	  ja	  esiymmärryksen	  kehittäminen	  

TieteenBilosoBisten	  lähtökohtien	  
määrittäminen	  

Relevanttien	  tutkimusmenetelmien	  
arviointi	   Aineistokeruumenetelmän	  valinta	  



46 

 

Tapaustutkimuksen avulla voidaan tutkia tietyn ilmiön ilmenemistä kyseissä tutkimuskoh-

teessa. Yleisesti ottaen tapaustutkimukset keskittyvät vastaamaan miten ja miksi kysymyk-

siin, jolloin tarkastelu keskittyy ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen todellisessa kontekstis-

saan (Yin 2009, 2-18). Tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta sekä 

vallitsevista olosuhteista jossa ilmiö esiintyy (Laine et. al. 2007, 10-11). Tutkielmassa ca-

se-organisaatiota tulkitaan tapauksena, jossa kyseinen ilmiö vallitsee ja joka luo puitteet 

sen ilmenemiselle.  

 

Tutkimuksessa on hyödynnetty aineistolähtöistä tutkimustapaa, sillä haasteeksi havaittiin 

teoreettisen viitekehyksen rajaaminen siten, että empiria ja teoria tarjoisivat vastaukset 

tutkimuksen tarpeisiin. Aineistolähtöisen tutkimuksen lähtökohtana toimii alkutietoisuus 

ilmiöstä, joka kasvaa tutkimuksen edetessä (Laine et. al. 2007, 20). Perinteinen aineistoläh-

töinen tutkimusote nojaa vahvasti empiriaan, jota lähestytään ilman ennakko-oletuksia. 

Tutkimuksen edetessä empiriasta nousevat teemat ohjaavat teoreettisen viitekehyksen täs-

mennystä. (Häikiö & Niemenmaa 2007, 51-53; Hirsijärvi 2007a, 122.) Tämä on seurausta 

siitä, että useimmat relevantit kysymykset pystytään muotoilemaan vasta aineiston analyy-

sin jälkeen (Alasuutari 1995, 217). 

 

Tutkimuksessa teoreettinen viitekehys on ohjannut näkökulmaa tutkittavan ilmiön lähes-

tymiseen. Kyseistä päättelyä voidaan pitää abduktiivisena, jossa aineistosta edetään kate-

gorioihin ja konsepteihin muodostaen perustan ilmiön ymmärrykselle tai selitykselle 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 23). Tapaa voidaan pitää muuten induktiivisena, mutta teo-

ria ohjaa osaltaan analyysin etenemistä. Teoriakytkennän ei kuitenkaan ole tarkoitus olla 

testaava, vaan toimia apuna analyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98-99). Tässä tutkimuk-

sessa ohjaavana teoriana on toiminut S-a-P, jonka konseptit ja näkemys strategiasta ovat 

ohjanneet tutkimuksen rakentumista. 

 

Aineistolähtöinen teoriasidonnainen tutkimusote nähtiin parhaiten soveltuvaksi tutkimus-

menetelmäksi, sillä se mahdollistaa empiriasta nousevien teemojen tarkastelun, ymmärryk-

sen luomisen ja uusien näkökulmien esittämisen. Tutkimuksen alussa oleellisia tekijöitä ei 

vielä tiedetty, jolloin teoriakytkentä mahdollisti keskustelun myöhemmän täsmentämisen 

empiriasta nousevien teemojen mukaisesti. Ohjaava S-a-P viitekehys valittiinkin mahdol-

listavaksi tekijäksi nostamaan relevantteja teemoja empiriasta sekä raamittamaan keskuste-
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lua, jolloin aineisto ja lopullinen teoreettinen viitekehys tarkentui myöhemmillä täsmen-

nyksillä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Teoriaohjaavuuden ohella, tapaustutkimusta 

ohjaavat tutkijan tieteenfilosofiset olettamukset, mielenkiinnonkohteet ja perehtyneisyys 

(Häikiö & Niemenmaa 2007, 45). Osaltaan myös nämä tekijät ovat ohjanneet tutkimusta 

kuten tutkielmalle asetut tieteenfilosofiset lähtökohdat (ks. 1.1.).  

 

3.1 Aineiston keruu 

 

Haastattelu on hyvä keino kerätä tietoa tutkimusmateriaaliksi. Haastattelun etuina on jous-

tavuus muokata käsiteltäviä aiheita sekä mahdollisuus vähentää väärinkäsityksiä muun 

muassa sanamuotojen selventämisellä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75). Haastattelu voidaan-

kin nähdä ainoana keinona kerätä laaja-alaista tietoa yksilöiden havainnoista ja tulkinnoista 

(Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 106), jonka vuoksi haastattelu nähtiin soveltuvak-

si aineistokeruumenetelmäksi. 

  

Haastattelututkimukset voidaan jakaa strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastattelui-

hin. Strukturoiduissa haastatteluissa kysymykset vastausvaihtoehtoineen on ennalta määri-

teltyjä kun taas strukturoimattomassa haastattelussa keskustelu etenee avoimesti haastatel-

tavan ehdoilla (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11-12). Tämän jatkumon välissä on puoli-

strukturoidut haastattelut, joissa määriteltyihin kysymyksiin vastataan vapaasti. Teema-

haastattelu on yksi puolistrukturoidun haastattelun muoto, jonka tarkoituksena on käsitellä 

ennakkoon valittuja teemoja, kysymysten järjestyksen ja käsittelyn laajuuden vaihdellessa 

(Eskola & Suoranta 2008, 82-83; Ruusuvuori & Tiittula 2005 1-12). Teemahaastattelun 

avulla kerätyn materiaalin voidaankin katsoa edustavan parhaiten vastaajien omaa puhetta, 

mielipiteitä ja tulkintoja (Eskola & Suoranta 2008, 82-83). Teemojen tarkoitus on ainoas-

taan ohjata keskustelua määriteltyjen viitekehysten asettamissa raameissa sekä löytää mer-

kityksellistä tietoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 78).  

 

Tutkimuskohteen ja –kysymysten liittyessä yksilön subjektiiviseen havainnointiin ja toi-

mintaan, koettiin teemahaastattelu kaikkein soveltuvimmaksi aineistonkeruumenetelmäksi. 

Tällöin ainoat keskustelua ohjaavat teemat olivat S-a-P- näkökulma sekä strategiatietoi-

suuden tason, muodostumisen ja ilmenemisen kartoittaminen. Muuten haastateltavalle an-

nettiin vapaus kertoa näkemyksistään. Tämä mahdollisti haastateltavan tulkintojen ja ha-
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vaintojen esittämisen, jota voitiin pitää oleellisena tekijänä subjektiivisten tulkintojen esit-

tämiseksi. Menetelmän tarkoituksena ei ollut rajoittaa tai ohjata keskustelua, vaan taata että 

kerätty materiaali voisi tarjota aineistoa tutkimuksen tarkoituksiin. Menetelmä mahdollisti 

haastateltavan omien tulkintojen esittämisen, kuvaten parhaiten yksilön ajatusmaailmaa 

ilman valmiiksi ohjattuja vastauksia. Lisäksi tämä mahdollisti tiettyjen teemojen painotta-

misen, mikäli se nähtiin aiheelliseksi haastateltavan osalta. Näin keskustelua pyrittiin fo-

kusoimaan relevantteihin aihepiireihin, jonka puitteissa keskustelulle annettiin mahdolli-

suus kehkeytyä haastateltavan viemään suuntaan.  

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002, 75) haastattelukysymysten tai aiheiden antaminen 

haastateltaville etukäteen olisi perusteltua, jotta he voisivat tutustua kysymyksiin ja tarjota 

mahdollisimman kattavan asiankäsittelyn haastattelutilanteessa. Tästä huolimatta haastatte-

lukysymyksiä ei toimitettu haastateltaville etukäteen, vaan haastattelukutsussa oli ilmoitet-

tu ainoastaan tutkimuksen aihe ja tarkoitus. Päätös on perusteltavissa aineiston subjektiivi-

suuden ja tulkinnallisuuden vaikutus huomioiden. Tällöin pidettiin tärkeänä reaktioiden ja 

tulkintojen aitoutta sekä spontaanisuutta, jolloin kysymyksiä ei oltaisi pohdittu etukäteen. 

Mikäli kysymykset olisi toimitettu, olisi tulkintaprosessi alkanut jo ennen haastattelua. 

Tämän nähtiin potentiaalisesti vaikuttavan näkemyksiin, jolloin haastateltava olisi voinut 

etukäteen alitajunteisesti orientoitua ja painottaa hänen mielestään oleellisia asioita. Lisäk-

si haastateltava olisi voinut valmistautua ottamalla asioista etukäteen selvää, joka olisi voi-

nut vääristää aineiston vastauksia subjektiivisen kokeman osalta.  

 

Varmistaakseen haastateltavan ja haastattelijan välisen luottamuksen, haastateltaville pai-

notettiin aineiston anonymiteettiä sillä aineiston julkista käsittelyä ei nähty tarpeelliseksi. 

Anonymiteetin nähtiin mahdollistavan kahdenkeskeisen luottamuksen rakentamisen sekä 

edistävän näkemysten vilpittömyyttä, koska yksittäisiä näkemyksiä ja haastateltavia ei kye-

tä yhdistämään tutkimusaineistosta tai tuloksista. 

 

Haastateltavien valintaan tulee myös kiinnittää huomiota, sillä se ei voi olla satunnaista. 

Tutkimuksen tavoitteen ollessa ilmiön kuvaaminen tai ymmärtäminen, korostuu tiedonan-

tajien tieto tai kokemus kyseisestä aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87-88.) Tutkimuk-

sen keskittyessä yksilön kokemaan, on tämä tulkinta kaikkein relevantein tekijä. Täten 

tämän tutkimuksen kannalta kaikkien yksilöiden näkemykset voitaisiin nähdä yhtä arvok-
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kaiksi. Tästä huolimatta haastateltavan organisaatiotason, tehtävän, aseman sekä kokemuk-

sen nähtiin vaikuttavan yksilön kokemaan sekä tietoon kyseisestä aiheesta. Satunnaisotan-

nan sijaan aiheelliseksi nähtiin saada kattavampi näyte kokonaisjoukosta, jolloin haastatel-

tavien valintaan sovellettiin eliittiotantaa.  

 

Eliittiotanta on harkinnanvarainen aineistonkeruumenetelmä, jossa tiedonantajiksi valitaan 

ne henkilöt joiden oletetaan kykenevän tarjota parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Täl-

löin kriteereinä voi olla esimerkiksi ilmaisukyky, orientaatiomaailma tai jokin muu tekijä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 88-89.) Tutkimuksessa haastateltavia valittiin eri asemista sekä 

organisaatiotasoilta mahdollistaen kattavan näytteen. Näytteen harkinnanvaraisessa valin-

nassa keskityttiin kohdeorganisaation asiantuntija- ja keskijohtotasoille tutkimuksen näkö-

kulman ohjaamana. Haastateltavat toimivat kahdessa eri organisaatioyksikössä, joka mah-

dollisti edustavamman näytteen yksikköjen ja organisaatiotasojen väliltä. Haastatteluja 

kerättiin seitsemän kappaletta kestoltaan 23– 50 minuuttia, kokonaiskeston ollessa 4 tuntia 

40 minuuttia.  

 

Haastatteluaineiston purkamiseen kirjalliseen muotoon sovellettiin peruslitterointia, jossa 

tarkoituksena on säilyttää puhekieli poistaen täytesanat ja toiston. Menetelmässä haastatel-

tavan puhetyyli on säilytetty, jolloin teksti kuvastaa parhaiten haastateltavan puhetta ilman 

kieliopillisia korjauksia. Tämä nähtiin riittäväksi litteroinnintasoksi analyysiä varten, sillä 

tarkoituksena oli keskittyä enemmän haastatteluiden sisältöön eikä niinkään diskursiivisiin 

vaikutteisiin tai semiotiikkaan. Litteroitua haastattelumateriaalia kertyi yhteensä 52 sivua. 

 

3.2 Grounded Theory  

 

Grounded Theory- menetelmä on Glaser & Straussin (1967) kehittämä aineistolähtöinen 

analyysimenetelmä. Kyseinen menetelmä pyrkii luomaan tiiviin selityksen tutkittavasta 

ilmiöstä, jolloin tarkoituksena on selittää ja kuvata ilmiötä (Gorbin & Strauss 1990, 5; Gla-

ser & Strauss 1967). Näin menetelmä ei pyri vain paljastamaan ilmiön kannalta relevantte-

ja tekijöitä, vaan myös tarkastelemaan miten toimijat vaikuttavat näihin muuttuviin olosuh-

teisiin ja miten se vaikuttaa heidän toimintaan (Gorbin & Strauss 1990, 5). Menetelmän 

mukaisesti tulkintoja rakennetaan tiiviisti aineistosta, jossa aineisto voi toimia niin ajatte-

lun ja tulkinnan lähtökohtana sekä apuvälineenä (Eskola & Suoranta 2008, 145).  
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Grounded Theory –menetelmän tarkoituksena on muodostaa pääkategorioita, joihin empi-

riasta haetaan indikaattoreita. Pääkategoriat toimivat kulmakivenä havaintojen katego-

risointiin sekä ilmiön käsittelyyn. (Gorbin & Straus 1990, 6-8; Glaser & Strauss 1967.) 

Täten menetelmä voidaan nähdä analyyttiseksi induktioksi (Hirsijärvi 2007b, 219), mutta 

tutkimuksen tutkimusote nähtiin abduktiiviseksi, sillä teoreettinen viitekehys on ohjannut 

tutkimuksen etenemistä alusta asti. Teoriakytkennän ei myöskään nähty asettavan merkit-

täviä rajoitteita kyseisen analyysimenetelmän soveltamiselle. Tutkimuksen pääkategoriat 

on muodostettu tieteellisen kirjallisuuden pohjalta, jotka palvelevat tutkimuksen tarkoitus-

periä. Pääkategoriat ovat linjassa niin ohjaavan teoreettisen viitekehyksen kuin siitä johdet-

tujen tutkimuskysymysten kanssa. Täten analyysi etenee aineiston ehdoilla, mutta teoreet-

tiset käsitteet on tuotu valmiiksi tiedettynä. Pääkategoriat ovat (1) strategiatietoisuus ja -

toimijuus, (2) strategiatietoisuuden muodostuminen sekä (3) tietoisuus ja toiminta.  

 

Grounded Theory -menetelmän mukaisesti, empiirisen materiaalin analyysiin on käytetty 

valikoivaa ja avointa koodausta. Valikoivassa koodauksessa koko aineisto pyritään katego-

risoimaan yhden pääkategorian alle kattamaan päätutkimuskysymys (Gorbin & Srauss 

1990, 14). Avoin koodaus pyrkii puolestaan pilkkomaan aineistoa osiin, kategorioidakseen 

sitä asetettuihin pääkategorioihin samankaltaisten ominaisuuksien mukaan sekä mahdollis-

taen havaintojen vertailun ja tarkemman tarkastelun. (ibid.: 12-14.) Analysoinnissa aineis-

toa on koodattu asetettujen pääkategorioiden alle hakien indikaattoreita empiriasta sekä 

muodostaen koherenttia kokonaisuutta tutkimuksen tarkoitusperiin. Aineiston keruu ja 

analysointi on tiukasti kytköksissä toisiinsa, jossa analysointi alkaa välittömästi ensimmäi-

sen haastattelun jälkeen ohjaten tutkijan näkemystä oleellisiin tekijöihin (Gorbin & Strauss 

1990, 6). Tämän vuoksi aineistoon sovellettiin ensin laajempaa valikoivaa koodausta, 

muodostaakseen yleisemmän kuvan ilmiöstä, jonka jälkeen avoimen koodauksen sekä ite-

roinnin keinoin havaintoja tarkennettiin oleellisimpien tekijöiden löytämiseen.  

 

3.3 Tutkimuksen eteneminen 

 

Tutkielman aihepiiriä ja aiheen lopullista muodostumista ohjasi tutkijan henkilökohtainen 

mielenkiinto strategiatietoisuutta ja sen merkitystä organisaatioiden toimintaan kohtaan. 

Mielenkiintoa lisäsi myös tutkijan omakohtaiset havainnot siitä, ettei strategiaa aina tiedos-
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teta eri organisaatiotasoilla. Tarkemman aihepiiriin perehtymisen kautta, aihe tarkentui 

käsittelemään strategian tiedostamista ja sen ilmenemistä toiminnassa.  

 

Aiheeseen tarkemmin tutustuessa, Strategy-as-Practice tutkimuskentän nähtiin tarjoavan 

parhaan lähtökohdan tutkimuksen suorittamiseen, laajan strategien määritelmän sekä jae-

tun toiminnallisuuden korostamisen ansiosta. Esiymmärryksen kehittämisen aikana, tutkija 

pohti keinoja tutkimuksen toteuttamiseen relevantilla tavalla. Vaihtoehtoina oli kvalitatii-

visen tutkimuksen piiriin lukeutuvia menetelmiä, joiden avulla ilmiöstä voitaisiin saada 

mahdollisimman tarkka ja kokonaisvaltainen kuva.  

 

Tutkielmalle asetetut tieteenfilosofiset oletukset ohjasivat osaltaan lopullista aineistonke-

ruumenetelmän ja empirian analysointimenetelmän valintaa. Tutkimuksen toteuttamiseksi 

valikoitui lopulta kvalitatiivinen tapaustutkimus ja tutkimusotteeksi abduktiivinen tutki-

musote. Empirian analysointiin valittiin Grounded Theory- menetelmä. Lisäksi tutkielman 

toteutumista ohjasivat asetetut tieteenfilosofiset lähtökohdat, jotka ovat linjassa tutkijan 

tietokäsityksen kanssa sekä muodostavat keskenään loogisen ja toisiaan tukevan kokonai-

suuden tutkimuksen suorittamiselle.  

 

Aineistonkeräysmenetelmäksi valittiin puolistrukturoidut teemahaastattelut, joiden avulla 

haastateltavia pyydettiin kuvaamaan omia tulkintoja ja näkemyksiä aiheesta. Teoreettisen 

viitekehyksen ja case-organisaation esitutkimuksen jälkeen, tutkija kehitti teemahaastatte-

lurungon (Liite I) joka käsitteli neljää eri pääteemaa linjassa asetettujen pääkategorioiden 

ja ohjaavan S-a-P kirjallisuuden kanssa. Pääkategoriat olivat strateginen toimijuus ja tietoi-

suus, strategiatietoisuuden muodostuminen sekä strateginen toiminta. Esiymmärryksen ja 

pääkategorioiden kautta rakennettu haastattelurunko, saattoi osaltaan vaikuttaa haastatte-

luiden painotuksiin, joka oli tietoinen valinta kohdistaen keskustelua tutkimuksen kannalta 

relevantteihin aiheisiin.  

 

Haastattelukutsuja lähetettiin aluksi 9 kpl, joista saatiin 6 kpl hyväksyttyjä vastauksia. En-

simmäisten haastattelujen jälkeen, haastattelurunkoa tarkennettiin hieman teemojen osalta 

joissa oli havaittu puutteita haastatteluiden aikana. Viimeinen haastattelukutsu lähetettiin 

myöhemmin ja kaikki haastattelut pidettiin aikavälillä 30.03.-29.05.2015. Haastattelumate-

riaalin litterointi aloitettiin välittömästi haastattelujen jälkeen luoden yleiskäsityksen ai-
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neistosta. Tämä aloitti tulkitsemisprosessin mahdollistaen keskittymisen tutkimuksen kan-

nalta oleellisiin tekijöihin sekä jäsentämään tutkimusta relevantteihin aihepiireihin.  

 

Empiiristä aineistoa analysoitiin Grounded Theory –menetelmän mukaisesti kategorisoiden 

aineistosta nousevia indikaattoreita asetettuihin pääkategorioihin. Havaintoindikaattoreita 

haettiin siitä miten strategia tiedostetaan, ketkä ovat strategisia toimijoita, mitkä käytännöt 

muodostavat strategiatietoisuutta sekä miten tietoisuus ilmenee toiminnassa. Tietoisuuden 

ja toiminnan analysoinnissa hyödynnettiin teoriakytkennän esittämää käytäntöjen kolmija-

koa, joiden mukaan strategiatietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä pyrittiin havaitsemaan. Ana-

lyysissä kategorisoitiin indikaattoreita pääkategorioiden alle ja nostettiin esiin tekijöitä 

joiden nähtiin vaikuttavan merkittävimmin strategiatietoisuuden muodostumiseen ja strate-

gian ilmenemiseen kyseisessä kontekstissa. Käsitys ilmiöön vaikuttavista tekijöistä alkoi 

muodostumaan aineistoa iteroiden, jolloin fokus keskittyi yhteneväisyyksien ja eroavai-

suuksien havainnointiin strategian tiedostamisesta, toimijoista sekä toiminnasta.  

 

Havaitut pääkategorioiden indikaattorit ohjasivat tarkastelua ilmiön esiintymisen kannalta 

relevantteihin tekijöihin myös teoreettisen viitekehyksen osalta. Lopullinen teoreettinen 

viitekehys muodostettiin empiriasta nousevien havaintojen ohjaamana, kategorisoinnin ja 

indikaattoreiden nivoutuen tiiviisti yhteen. Täten kvalitatiivisen tutkimuksen mukaisesti, 

empiriaa, teoriaa sekä tuloksia työstettiin yhteneväisesti tiiviinä prosessina. Lopulta aineis-

tosta nousevien teemojen mukaan muodostettiin tutkimustulokset strategiatietoisuudesta, 

merkittävimmin tietoisuuden muodostamiseen vaikuttavista käytännöistä sekä miten tietoi-

suus ilmenee strategian toteuttamisessa. Tulosten yhteenvedossa vastattiin asetettuihin ala-

tutkimuskysymyksiin, joiden kautta tuloksia peilataan vallitsevaan tieteelliseen keskuste-

luun empirian ja teorian välisellä dialogilla.  
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4 CASE: EVLI PANKKI OYJ 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii suomalainen sijoittamiseen keskittynyt yksityis-

pankki Evli Pankki Oyj (jatkossa Evli). Evli pyrkii kasvattamaan asiakkaiden varallisuutta 

tarjoten laaja-alaisen tuotevalikoiman niin yrityksille ja yksityishenkilöille kuin instituuti-

oille. (Tietoa Evlistä 2015.) Tuotevalikoimassaan Evlillä on varainhoitoa, osake- ja joh-

dannaisvälitystä, sijoitustutkimusta sekä Corporate Finance- palveluja (Evli Pankki Oyj 

2014). Strategian mukaiset valitut asiakassegmentit ovat varakkaat yksityishenkilöt, yrittä-

jät perheineen sekä institutionaaliset sijoittajat (Lehtimäki 2014c). Evli Pankki Oyj konser-

ni työllistää yhteensä noin 240 henkilöä (Evli Lukuina 2015) ja organisaatio jakautuu kol-

meen varsinaiseen liiketoimintayksikköön: varainhoitoon, pääomamarkkinoihin ja Corpo-

rate Financeen sekä hallintoon (Evli Pankki 2015). Evlin arvoissa korostuvat yrittäjähenki-

syys, hyvät suhteet, jatkuva oppiminen ja kehittyminen sekä rehellisyys ja läpinäkyvyys 

(Tietoa Evlistä 2015). 

 

Evlin strategiaa tehdään kerrallaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin, jolloin nykyinen strategia 

julkaistiin vuonna 2012. Kyseisen strategian kehittäminen alkoi haastavasta markkinatilan-

teesta, jossa toimintaympäristö nähtiin jatkuvasti muuttuvana. Haasteellinen toimintaympä-

ristö pakotti etsimään keinoja kulujen alentamiseen sekä toiminnan tehostamiseen tuotta-

vuuden ja tuloksen osalta. Esiin nousseet teemat olivat liiketoimintojen uudelleenjärjestä-

minen selkeämmäksi kokonaisuudeksi, uusien asiakassegmenttien hankinta sekä innovatii-

visten tuoteratkaisujen tarjoaminen yhdistämällä laaja-alaisen tavoitettavuuden niin säh-

köisten kuin fyysisten kanavien kautta. (Lehtimäki 2012a; Lehtimäki 2012b). Lopullinen 

strategia muodostui nykytilan, tulevaisuuden ja markkinatrendien analyysin sekä konsultti-

en ja asiantuntijoiden näkemyksiä hyödyntämällä. Lopputuloksena strategiaa ei nähty tar-

peelliseksi uudistaa radikaalisti, vaan tuoda muutamia tarkempia suuntauksia toiminnan 

kehittämiseksi. Evlin missiona nähtiin edelleen tarjota palveluita varakkaille asiakkaille 

yksityispankkina, mutta uuden strategian myötä Evlin visioksi muodostui tavoite olla joh-

tava yksityispankki. (Strategy Review 2012.) 

 

Vision mukaisen aseman saavuttamiseksi nimettiin kolme strategista pääpainopistettä; 

Korkealuokkainen asiakaspalvelu ja ylivoimainen asiakaskokemus, 24/7 tavoitettavuus 

joko sähköisten tai fyysisten kanavien kautta sekä innovatiivisuus uusien sekä parempien 
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asiakaspalvelukeinojen löytämiseksi ja ydinliiketoiminnan toteuttamiseksi. (Lehtimäki 

2012c.) Lisäksi tärkeäksi nähtiin panostaa uudenlaisiin pääomamarkkinatuotteisiin sekä 

uusiin asiakassegmentteihin (Evli 2012). Myöhemmin strategiaan nousi neljäs painopiste; 

Tarjota ainutlaatuisia asiakaskokemuksia ja korkealaatuista palvelua osaavan henkilöstön 

avulla sekä asettamalla asiakas edelle kaikessa tekemisessä (Lehtimäki 2013). 

 

Evlin strategia tarkentui entisestään vuonna 2014 johtoryhmän ja hallitustyöskentelyn 

kautta, jolloin strategia päivitettiin vastaamaan kasvaneeseen sääntelyyn, kilpailuun ja 

asiakasneuvotteluvoimaan (Lehtimäki 2013b; Lehtimäki 2014a). Tarkastelu keskittyi si-

säisten prosessien tehostamiseen ja ainutlaatuisen asiakaspalvelun tarjoamiseen. Tarken-

nuksen pääteemaksi nousi Simply Unique, jonka tarkoituksena on luoda kasvua yksinker-

taistamisen ja ainutkertaisuuden kautta. Tavoitteena oli tehdä Evlistä asiakaskeskeinen ja 

innovatiivinen palveluorganisaatio, joka on tunnettu korkeasta asiantuntijuudesta ja vah-

voista asiakassuhteista. Pyrkimyksenä oli nostaa asiakaskeskeisyyttä keskittyen ydinosaa-

miseen sekä tarjoten persoonallista palvelua ensiluokkaisella ammattitaidolla, vaalien in-

novatiivista ajattelua läpi organisaation. Tällä pyrittiin helpottamaan asiakkaiden asiointia 

mukautumalla sekä yksinkertaistamalla sisäisiä prosesseja tehokkaammiksi ja tuottavim-

miksi. (Lehtimäki 2014a; Lehtimäki 2014b.) 

 

Tutkimus keskittyy Evli Pankin kahden organisaatioyksikön toimijoiden näkemyksiin. 

Toimintojen limittäisyyden, merkittävyyden ja operatiivisen kytköksen vuoksi niiden voi-

daan nähdä edustavan soveltuvaa tutkimuskohdetta.  

 

4.1 Tutkimustulosten esittely 

 

Tutkimuksen näyte on 7 haastateltavaa. Haastateltavien asema vaihteli kahden organisaa-

tioyksikön, varainhoidon (WMA) ja hallinnon väliltä asiantuntijatasolta keskijohtoon. 

Haastateltavien perustietojen kartoituksessa tiedusteltiin palvelusvuosia, ikäluokkaa, suku-

puolta sekä koulutusta. Tarkemmat tiedot haastateltavien perustiedoista ja haastatteluista 

löytyvät haastattelulokista (Liite II). Anonymiteetin suojaamiseksi haastateltavat eivät 

esiinny aineistossa samassa järjestyksessä kuin haastattelut on pidetty. Lisäksi haastattelu-

lokista on häivytetty haastateltavien palvelusvuodet ja sukupuoli. Näiden kahden tekijän 



55 

 

nähtiin potentiaalisesti vaarantavan anonymiteetin, jonka suojaamiseksi kyseiset tekijät on 

häivytetty tuloksista. 

 

Palvelusvuosien, organisatorisen aseman ja koulutuksen katsottiin vaikuttavan tuloksiin 

toimintatapojen juurtumisen, työkokemuksen sekä elämänkokemuksen vaikutuksen osalta. 

Haastateltavien palvelusvuodet vaihtelivat 0-16 vuoden välillä ja organisatoriset asemat 

asiantuntijoiden (4) ja keskijohdon (3) välillä. Kyseisten tekijöiden katsottiin olevan poten-

tiaalisesti merkityksellisiä ja vaikuttaen perspektiiviin organisaation toiminnasta sekä ku-

muloituneeseen tietoon strategiasisällöstä. Tuloksissa palvelusvuosien merkitys näkyi laa-

jempana näkemyksenä käsiteltäviin teemoihin, jonka lisäksi organisatorinen asema vaikutti 

niin subjektiiviseen kokemaan strategiasta kuin oman roolin kokemaan strategian toteutta-

misessa. Lisäksi eroja oli havaittavissa kahden organisaatioyksikön välillä.  

 

Koulutuksen kartoittaminen nähtiin relevantiksi vain siltä osin, mikäli ennakkotiedot ai-

heista vaihtelisivat. Haastateltavien koulutustaso jakaantui tasaisesti korkeakoulutasolla, 

eikä sillä havaittu olevan merkittävää vaikutusta näkemyksiin. Sukupuolen vaikutusta ei 

nähty tarkoituksen mukaiseksi analysoida, sillä pyrkimyksenä oli tarkastella yksilön ha-

vaintoja, johon sukupuolen ei nähty vaikuttavan. 

 

Seuraava osio esittelee tutkimustulokset strategisista toimijoista, strategiatietoisuudesta 

sekä strategian ilmentymisestä päivittäisessä toiminnassa. Esitetyt lainaukset ovat haastat-

teluista litteroitua materiaalia, mutta mikäli lainaukset eivät suoraan seuraa toisiaan on 

kulunut aika esitetty -- merkein. Samoin lisäykset, esimerkiksi asiayhteyden selventämi-

seksi on merkitty [ ] merkeillä.  

 

4.1.1 Strategiatietoisuus ja strategiset toimijat 

 

Tämä osio esittelee tutkimustulokset strategiatietoisuuden sekä strategisen toimijuuden 

osalta. Tarkastelu käsittelee haastateltavien käsitystä strategiasta käsitteenä, tulkintaa Evlin 

strategiasta sekä kartoittaa strategisia toimijoita. 
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Strategiatietoisuuden tasot 

 

Haastateltavilla oli melko yhteneväinen käsitys strategiasta käsitetasolla. Näkemyksistä 

nousi erityisesti esiin strategian merkitys suunnannäyttäjänä ja toiminnan raamittajana koh-

ti organisaatiolle asetettuja tavoitteita. H3 kiteytti strategian käsitteenä seuraavasti: ”Pää-

tökset, suunnat, valinnat joilla ohjataan kohti meidän tavoitteita.”, joka kuvastaa hyvin haasta-

teltavien yhteneväistä strategianäkemystä toimintamallina ja ohjeistuksena toiminnalle (H2 

& H7), muodostaen kokonaisuuden miten yritys toimii (H1) sekä painottaen pitkän ajan 

tähtäintä ja tavoitteellista toimintaa (H1-H7). Täten strategia käsitteenä näyttäytyy: (1) 

toimintamallina miten yritys toimii ja pyrkii tavoitteisiin sekä (2) pitkän tähtäimen päätök-

sinä, suuntana ja valintoina, joita tehdään päästäkseen tavoitteellisiin päämääriin. 

 

Tiedusteltaessa Evlin strategiaa näkemykset jakautuivat laajemmin. Huolimatta siitä, että 

kaikissa näkemyksissä oli havaittavissa piirteitä vallitsevasta strategiasta, ei selkeää yh-

teneväistä linjaa ollut havaittavissa. Tämä korostaa subjektiivisen kokeman merkitystä 

tiedostamisessa. Samoin näkemyksissä oli havaittavissa mission limittyminen strategiaa 

kuvatessa, joka ilmenee haastateltavien tulkitessa strategian olevan varallisuuden kasvat-

taminen (H1 & H6). Mantereen ja Vaaran (2008) tutkimus ilmensi osaltaan samaa, heidän 

havaitessa mission merkityksen korostumisen strategian kulmakivenä etenkin johtovetoi-

sessa strategiassa. Yhtälailla limittymistä oli havaittavissa strategian ja arvojen välillä, jol-

loin arvoja käsiteltiin osittain strategian kanssa synonyymeinä: 

 
Näen sen [strategian] semmoisena yrittäjähenkisenä -- Tuo mieleen tietynlaisen sitkeyden ja 
kovan tekemisen drive- hengen -- Teemoina innovatiivisuus ja joustavuus. (H2) 
 

Näkemyksessä on piirteitä vallitsevasta strategiasta, mutta sen lisäksi arvojen vahva vaiku-

tus on nähtävissä laajasti niin kyseisessä kuin muissa näkemyksissä. Tämä on vahvan or-

ganisaatiokulttuurin vaikutusta, jolloin toimintaa peilataan vallitseviin arvoihin sekä muo-

toutuneeseen tapaan toimia osana päivittäistä strategista toimintaa. Havainto puoltaa Mezi-

as et. al. (2001) näkemystä siitä, että organisaation syvälle juurtuneet mallit ohjaavat, muo-

toilevat ja vaikuttavat organisaation toimintaan sekä strategiseen suuntaan. 

 

Evlin strategiaa tarkemmin kuvatessa, näkemyksistä nousivat esiin strategian mukaiset 

kasvustrategiat (H3-H4) ja Simply Unique painopisteet ainutlaatuisen palvelun (H4 & H7), 
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tuotetarjoaman sekä prosessien yksinkertaistamisen ja tehostamisen osalta (H7). Muista 

erottuen yksi haastateltavista koki ettei tietoisuus Evlin strategiasta ollut riittävällä tasolla:  

 
Strategia. Sanotaan että en tarkalleen tiedä. --  Kylhän me kaikki tiedetään että on tämmöstä 
simpliä ja että me halutaan olla yksinkertaisesti ainutlaatuisia, mutta onko se sitten Evlin 
strategia. -- Evli haluaa olla ainutlaatunen ja me halutaan olla johtavia sijoitusasiantuntijoita, 
niin varmaan sillä hyvällä palvelulla ja että jatkuvasti kehitytään markkinoilla ja ollaan val-
miita oppimaan uutta. (H5) 

 

Huomioitavaa näkemyksessä on useat elementit vallitsevasta strategiasta etenkin Simply 

Uniquen osalta. Tietoisuuden puute voi johtua strategiaviestin selkeyttämisen tai merkityk-

sen antamisen puutteesta, jolloin kyseisten tekijöiden ei tiedetä olevan yhteneväisiä strate-

gian kanssa. Havainto vahvistaa Virtasen ja Kauppisen (2008) huomiota siitä, että tieto 

elää organisaatiotasoilla eri muodoissa, eivätkä strategiaa toteuttavat toimijat välttämättä 

tiedä toimivansa strategian mukaisesti tai toteuttavansa sitä. Tästä huolimatta näkemyksen 

strategiatietoisuuden voidaan nähdä olevan hyvällä tasolla, vaikka subjektiivinen kokema 

strategiatietoisuudesta ei sitä ilmennä. 

 

Strategianäkemyksissä oli havaittavissa eroja organisaatioyksiköiden välillä, jossa lähem-

pänä asiakasrajapintaa (WMA) toimivien näkemykset olivat yhteneväisemmät strategian 

kanssa. Kyseiset toimijat kokivat strategian huomattavasti selkeämmäksi H3: ”Evlin strate-

gia tuntuu aika selkeältä” ja H1: ”Mä tiedän mikä Evlin malli on niin sen mukaan on helppo toi-

mia.” Yhtälailla he painottivat julkilausuttuja kasvustrategisia osa-alueita (H3 & H7), uus-

asiakashankintaa ja vanhoista huolehtimista (H1). WMA:ssa näkemykset korostivat myös 

tavoitteita, jotka konkretisoivat strategiaa. Hallinnon puolella tämä ei ollut laaja-alaisesti 

havaittavissa, josta poiketen H4 kuvaa strategiaa kasvutavoitteiden kautta seuraavasti:  

 
Strategiassa on nimenomaan tämmöset kasvutavoitteet. Meidänkin strategia tähtää siihen, et-
tä liiketoiminta on vähintäänkin kiinni ajassa tai mielellään edellä sitä ja saadaan kasvatettuu 
siihen suuntaan. -- Kasvu on tietysti yks et oikeilla tuotteilla oikeanlaisiin asiakasryhmiin 
kasvetaan. (H4) 

 

Näkemyksen poikkeava tavoitelähtöisyys juontunee toimijan asemasta keskijohdossa, joka 

myötävaikuttaa strategiatietoisuuden ja strategisen toimijuuden korkeampaan asteeseen. 

Muutoin hallinnossa samankaltaista strategian selkeyden tunnetta tai sen rinnastamista 

tavoitteisiin ei ollut havaittavissa ja yksi haastateltavista (H3) kaipasikin hallintokohtaisen 

strategian terävöittämistä.  
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Strategian yhteneväisesti jaetun merkityksen osalta, eroja oli havaittavissa niin näkemysten 

kuin subjektiivisen kokeman perusteella. Haastateltavat kokivat, että strategialla on yksilö-

tasolla moninainen merkitys (H7) eikä laajempaa ymmärrystä ollut siitä miten muut koke-

vat strategian (H1). Myyntipuoleen strategian nähtiin tulevan kaikkein konkreettisemmin 

(H2 & H6) sen ollen selkeä (H3) ja tuotu hyvin esiin läpi organisaation (H3 & H7).  

 
Se [strategia] on hyvin selkee. -- Asiakasrajapinnassa se yhteys on niin selkee heti suoraan 
yläriville että viimeselle riville. (H3)  
 
Varsinkin myyntipuoleen strategia tulee kaikkein konkreettisemmin -- Kuinka se sitten vai-
kuttaa esim. kirjanpitoon tai muihin niin sitä itsekin ihmettelen. (H2) 
 

Näkemykset ovat yhteneväiset asiakasrajapinnassa toimivien toimijoiden osalta, jotka ko-

kevat laajemmin strategian olevan selkeä. Hallinnon toimija H5 puolestaan koki, ettei stra-

tegialla ei ole yhteneväistä merkitystä organisaatiossa:   

 
[Eri osastoilla] On ihan eri. -- Suoraan asiakasrajapinnassa paljon enemmän pääset et mihin 
suuntaan ja ketä me halutaan ja ketä me ei haluta. -- Sehän on ihan erilaista että minne me 
suunnataan ja mihin me halutaan mennä, niin niillähän [myynnissä] se näkyy. (H5) 

 

Näkemyksen mukaan strategia näyttäytyy eri tavalla ympäri organisaatiota. Taulukko 2 

esittää yksityiskohtaisemmin organisaatioyksiköiden välillä esiintyviä eroavaisuuksia stra-

tegiatietoisuuden ja siihen vaikuttavien käytäntöjen osalta.  

 

Taulukko 2: Organisaatioyksiköiden eroavaisuudet 

 

 

 

 

Organisaatioyksikkö
Strategiatietoisuus

Hallinnollinen
Keskijohto
Tavoitteenasetanta
Organisoituminen

Diskursiivinen
Strategiaviestintä
Kommunikointi
Merkityksellistämisprosessit

Vuorovaikutuksen mahdollistavat
Viralliset strategiaepisodit
Epäviralliset strategiaepiseodit
Vuorovaikutus

Organisaatiokulttuuri

Hallinto WMA

Tiedostettu Tiedostettu

Kohtalainen Korkea

Merkittävä Vähäinen

Tiedostettu

Vähäinen Merkittävä 
Kohtalainen Merkittävä

Merkittävä Merkittävä
Tiedostettu Tiedostettu

TiedostettuTiedostettu

 Merkittävä Merkittävä

Merkittävä Merkittävä

Tiedostettu
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Strategia näyttäytyy siis vähemmän hallinnossa verrattuna toiseen yksikköön. Asiakasraja-

pintaa lähempänä toimivan organisaatioyksikön (WMA) tietoisuus ja näkemykset strategi-

asta ovat yhteneväisemmät julkilausutun strategian kanssa. Lisäksi WMA:ssa on selkeäm-

min asetetut suunnat ja ohjeistukset tahtotilan mukaiselle toiminnalle. Samoin he mieltävät 

strategian ja toiminnan välisen yhteyden voimakkaampana, painottaen laaja-alaisemmin 

strategian mukaista toimintaa. Hallinnossa strategiatietoisuus ei ole yhtä korkealla tasolla, 

johtuen osittain yksikkökohtaisten tavoitteiden vähäisyydestä sekä siitä, että strategian 

mukaista tahtotilaa ei tuoda yhteneväisen voimakkaasti esiin. Tämä tekijä ilmenee havait-

tuna tarpeena strategian tarkentamiselle. Havaitut erot ovat odotettuja hallinnon strategian 

terävöittämisen tarpeen sekä tavoitteiden ja strategian alhaisen näyttäytymisen vuoksi. 

 

Kiteytettynä Evlin strategia näyttäytyy tutkimustulosten mukaan seuraavasti: Se on (1) 

tuoton tuottaminen ja asiakkaiden uushankinta että pitäminen, (2) yrittäjähenkinen, innova-

tiivinen, joustava ja sitkeä, (3) tarjota ajankohtaisia ja kestäviä palveluja pyrkien kannatta-

vaan kasvuun ja pääomatavoitteisiin sekä (4) olla johtava, ainutlaatuinen sijoitusasiantunti-

ja, joka oppii ja kehittyy sekä tarjoaa korkealuokkaista palvelua ja lisäarvoa asiakkailleen. 

 

Strategiset toimijat 

 

Tämä osio kartoittaa haastateltavien näkemystä strategisesta toimijuudesta sekä siitä miten 

he kokevat oman roolinsa strategiaprosessissa. Näkemykset strategisista toimijoista, sen 

osalta kenen työksi strategiatyö tulkitaan on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3: Strategiatyön vastuulliset toimijat 

 

Toimija H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
Hallitus  x x  x x x 
Johtoryhmä  x x  x x x 
Ylin johto x  x x x  x 
Keskijohto x x  x  x  
Tiimi x       Yksilö   x x     x   
Omistajat     x   Markkinat     x   Sääntely    x     
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Tulokset osoittavat strategiatyön tulkittavan yhteneväisesti hallituksen, johtoryhmän, 

ylimmän johdon sekä muiden päättäjien työksi. Muut päättäjät joiden nähtiin voivan vai-

kuttaa merkittäviin strategisiin päätöksiin olivat keskijohdon edustajia. Näkemykset puol-

tavat perinteistä strategianäkemystä, jossa johdon tehtävä on määrittää ja muotoilla strate-

gia (ks. esim. Mintzberg 1998; Porter 1996) sekä korostaen ylintä johtoa strategiatyön vas-

tuullisena toimijana (Juuti & Luoma 2009; Mantere & Vaara 2008). Yhteneväisesti tulok-

set korostavat myös keskijohdon roolia, joka on havaittu laajasti vallitsevassa tutkimukses-

sa korostaen strategista toimijuutta (ks. esim. Rouleau 2005; Mantere 2005; 2008).   

 

Ylimmän johdon korostamisen ohella, kaksi haastateltavaa painotti yksilön merkitystä ni-

meten strategiatyön tiimin työksi (H1) ja korostaen jokaisen työntekijän vaikutusta loppu-

tulokseen (H2). H3 kiteyttää yhteneväiset näkemykset, kuvaten strategiatyötä seuraavasti: 

”Ylimmän johdon työ se on, mutta he ainakin pyrkii mahdollisuuksien mukaan keräämään infor-

maatiota läpi organisaation. Siinä mielessä se on jokaisen työ”. Valtaosin näkemykset puolta-

vatkin strategiatarkastelua, jossa strategiatyö nähdään johdon käynnistämäksi ja vastuulli-

seksi toiminnaksi. Kyseinen ylimmän johdon vastuu strategiatyön käynnistämisestä ja 

muotoilemisesta on havaittu myös S-a-P tutkimuksessa (ks. esim. Jarzabowski 2003; 2005; 

Jarzabowski et. al. 2007). Esitetyistä näkemyksistä poiketen, H1 ja H3 painottivat yksilön 

roolia ja H5 näki omistajien ja markkinoiden sekä H4 sääntelyn vaikuttavan osittain strate-

gian muotoutumiseen ja toteutumiseen. Näkemykset puoltavat S-a-P:n mukaista toiminnal-

lista strategista toimijuutta, laajentaen toimijoiden määritelmää ylimmän johdon ulkopuo-

lelle (ks. esim. Johnson et. al. 2003; Jarzabowski et. al. 2007; Vaara & Whittington 2012) 

sekä organisaation ulkopuolisten toimijoiden piiriin (ks. esim. Jarzabowski & Whittington 

2008b; Jarzabowski 2005) 

 

Haastateltavien näkemykset hajaantuivat kuvatessa omaa rooliaan strategiaprosessissa 

luomisen ja toteuttamisen osalta. Näkemykset jakautuivat ilman suoranaisesti määrittävää 

tekijää, joka puoltaa subjektiivisen kokeman merkitystä roolin kuvaamisessa. Kaksi haasta-

teltavaa näki voivansa vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti niin strategiasisältöön kuin 

toteumaan (H4 & H3), yksi haastateltavista ei kokenut vaikuttamista strategiaan lainkaan 

merkitykselliseksi (H1) ja kolmas haastateltava ei nähnyt selkeitä tapoja miten itse voisi 

vaikuttaa strategiasisältöön, johtuen kokemasta ettei siihen kuuluisikaan vaikuttaa: 
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Itse strategian luomisessa, jos sitä ajattelee strategian visioimiseksi mikä asetetaan strategi-
aksi, niin siihen itsellä vaikutus on hyvin marginaalinen saati sitä ei ole lainkaan. -- [Se] on 
aavistuksen jopa hämärässä, että miten siihen itse strategiaan ja sen jalostumiseen pystyisi 
vaikuttamaan. Onko se enemmän kiinni siitä että kokee ettei siihen kuuluisi itse vaikuttaa, et 
ne päätasot tulee enemmän ylhäältä päin. (H2) 

 

Näkemys on yhteneväinen kahden muun haastateltavan kanssa, joiden mukaan vaikutus-

mahdollisuudet strategiasisältöön ovat vähäiset: 

 
Eihän tällänen yksittäinen työntekijä. En koe että milläänlailla kauheasti voi vaikuttaa, sillä 
päivittäisellä työllä. -- Sisältöön en pysty millään tavalla vaikuttamaan ja sen toteuttamiseen, 
no nyt vaan että mennään siihen yhteiseen suuntaan mihin ollaan menossa. (H5) 

 
Strategian sisältöön en voi vaikuttaa, mutta toteumaan joo. (H7) 

 

Näkemykset puoltavat ylhäältä alas suuntautuvaa käsitystä strategian linjaamisen osalta, 

jolloin valtaosa koki strategian olevan annettu johdon toimesta, eikä tähän sisältöön voi 

suoranaisesti vaikuttaa (H1-H3, H5-H7). Tästä huolimatta, sisällön jälkeiseen toteumaan 

nähtiin voivan vaikuttaa toiminnan kautta: 

 
Päätasoinen strategia on valmis jota viestitään alaspäin, mutta se miten se vaikuttaa tiimeihin 
päivittäiseen työhön lähtee tiimistä itsessään miettimistä asioista. -- Se ei tule johtoryhmästä. 
(H2) 

 
On selkeät suuntaviivat jotka antaa sen perusstrategisen lähtökohdan ja suunnan tekemiselle, 
mutta sitten se strategia kun ei se koskaan oo valmis, niin meillä se muotoutuu kokoajan 
meidän kaikkien tekemisenä. (H3) 

 

Kokonaisuutena strategia mielletään ylhäältä alas toteutettavaksi annettuna, jonka sisältöön 

ei voida vaikuttaa. Oman roolin kokemaan strategian sisällön ja toteuman osalta vaikuttaa-

kin tapa miten strategia on mielletty organisaatiossa (Mantere & Vaara 2008). Tulokset 

esittävätkin, että huolimatta alhaisesta vaikutusmahdollisuudesta sisältöön H2 ja H3-H7 

kokivat voivansa vaikuttaa strategian toteutumiseen ja muotoutumiseen päivittäisellä työl-

lä. Yhtälailla H2 ja H3 sekä H6 ja H7 näkivät välillisen tai suoran yhteyden strategian ja 

toiminnan välillä, jossa jokaisen työntekijän vaikutus on merkittävä. Kyseiset näkemykset 

korostaen toimintaa ja yksilöiden toiminnan merkitystä strategian toteuttamisen osalta, 

ovat linjassa laajemman S-a-P strategian määrittelyn sekä strategisen toimijuuden kanssa. 
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4.1.2 Strategiatietoisuutta muodostavat käytännöt  

 

Strategiatietoisuuden muodostumista on tarkasteltu käytäntöjen kautta muodostuvana. 

Koonti havaituista muodostumiseen vaikuttavista käytännöistä on esitetty taulukossa 4.  

 

Taulukko 4: Havaitut tietoisuutta muodostavat käytännöt 

 

Käytäntö     Haastateltava H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
Hallinnollinen 

 	          
  

Organisoituminen x 
 

x x 
 

x 
 

  
Keskijohto 

	  
x x x x 

 
x 

 
  

Tavoitteenasetanta x x x x 
  

x 
Diskursiivinen 

         
  

Organisaatiokulttuuri x x x x x x x 

  
Merkityksellistäminen 

 
x 

  
x x 

 
  

Merkityksen antaminen 
 

x 
 

x x x 
 

  
Strategiaviestintä x x x x x x x 

  
Kommunikaatio x x x x x 

 
x 

Vuorovaikutuksen mahdollistava 
       

  
Viralliset strategiaepisodit x x x x x x x 

  
Epäviralliset strategiaepisodit x x x 

  
x 

  
Päivittäinen vuorovaikutus 

 
x x x 

  
x 

 

Taulukosta on nähtävissä diskursiivisten käytäntöjen keskeinen merkitys kun vuorovaiku-

tuksen mahdollistavien ja hallinnollisten käytäntöjen vaikutus jakautuu melko tasaisesti. 

Hallinnollisista käytännöistä merkittävimmät olivat tavoitteenasetanta ja keskijohto, joista 

ensimmäistä korostettiin eritoten WMA:ssa. Diskursiivisista käytännöistä korostuivat stra-

tegiaviestintä ja merkityksellistämisprosessit, kun taas vuorovaikutuksen mahdollistavista 

käytännöistä merkittävimpiä olivat viralliset strategiaepisodit. Seuraava osio käsittelee 

käytäntökategorioita yksityiskohtaisemmin strategiatietoisuuden muodostumisen kannalta.  

 

Hallinnolliset käytännöt 

 

Hallinnollisista käytännöistä strategian mukaisen koordinoinnin koettiin olevan onnistunut-

ta. H1 ja H3 korostivat selkeitä päätöksentekovaltuuksia ja järjestäytymistä selkein toi-

menkuvin sekä matalan organisaation etuja, mahdollistaen dialogin keskijohdon ja ylim-

män johdon välillä (H4). Kyseisten hallinnollisten käytäntöjen korostaminen osana organi-

soitumista, on yhteneväinen Mantereen (2005) havainnon kanssa niiden ohjaavan ja yhte-
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näistävän toimintaa vastatakseen strategiaa. Lisäksi H7 korosti yksiköiden välistä koor-

dinointia, jossa päättäjät eri organisaatiotasoilla ovat laaja-alaisesti tietoisia siitä miten 

toiminta ja päätökset vaikuttavat toisiin. Tällöin yksilöiden toiminnan vaikutus muiden 

yksiköiden toimintaan, edistäen tai rajoittaen strategian mukaista toimintaa on tiedostettu. 

Havainto puoltaa Mezias et. al. (2001) näkemystä toimijoiden toiminnan määrittymisestä 

myös sen kautta miten he kokevat toimintansa seuraukset. Näin toimintaa pyritään toteut-

tamaan mahdollisimman tehokkaasti yhteisesti jaetun tahtotilan mukaisesti. 

 

Keskijohdon edustajat kokivat velvollisuudekseen jakaa strategiatietoisuutta alaisilleen 

sekä ohjata toimintaa sen mukaiseksi:  

 
Mun henkilökohtainen rooli on se että mä pidän huolen siitä että kaikki omat alaiset on ko-
koajan tietosia siitä mikä se strategia on ja mitkä ne meille asetetut tavoitteet on sen toteut-
tamisen suhteen. (H4) 

 

Näkemys kuvastaa keskijohdon roolia strategiatietoisuuden jakajana. Yhteneväisesti H2 

kuvaa ohjaavansa alaisiaan strategian mukaiseen ratkaisuun ja H4 painottaa rooliaan viedä 

esimiehelleen strategiaan liittyviä ajatuksia. Näkemykset ilmentävät keskijohdon kak-

sisuuntaista roolia, ylimmän johdon ja asiantuntijoiden välissä, strategisen toiminnan to-

teuttajana ja mahdollistajana. Havainnot vahvistavat Mantereen (2008) huomiota keskijoh-

don roolista tuottaa ja syntetisoida tietoa ylimmän johdon päätösten tueksi sekä Ikävalkon 

(2005) painottamaa keskijohdon tehtävää jakaa tietoisuutta läpi organisaation. 

 

Asiantuntijoiden näkökulmasta keskijohdon merkitystä korostettiin päätöksentekijänä ja 

suunnannäyttäjänä ohjaten toimintaa strategian mukaisesti (H3) sekä päivittäisen toimin-

nan raamittajana ja palautteenantajana (H6). Näiden roolien myötä strategiatietoisuus välit-

tyy tietoisuuteen että toimintaan. Kyseistä keskijohdon roolia tietoisuuden jakajana ja jae-

tun ymmärryksen muodostajana korostettiin asiantuntijoiden piirissä:   

 
Sehän [strategiatietoisuus] on tietysti hyvin paljon siitä esimiehestä sitten että kuinka valveu-
tunut hän on ja haluaa pitää alaisensa. (H1) 

 

Esitetyt asiantuntijoiden havainnot puoltavat Mantereen (2005) korostamaa keskijohdon 

tehtävää selkeyttää strategiaa sekä jakaa tietoisuutta alemmille organisaatiotasoille, sillä 

strategian monitulkinnallisten määrittelyiden on havaittu potentiaalisemmin ilmenevän 

alemmilla organisaatiotasoilla. Kokonaisuutena keskijohdon ja asiantuntijoiden näkemyk-
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set täydentävätkin toisiaan odotusten ja toiminnan osalta, jolloin keskijohdon merkitys niin 

strategian toteuttamisessa kuin strategiatietoisuuden muodostumisessa on tiedostettu mo-

lemminpuolisesti. 

 

Tavoitteenasetanta nousi merkittävänä käytäntönä etenkin myyntirajapintaa lähellä toi-

mivien näkemyksissä (H1, H3, H7). WMA:n haastateltavat korostivat mitattavia numeraa-

lisia tavoitteita kasvun ja pääomatavoitteiden osalta (H3 & H7) sekä asiakkaan pääoman 

tuoton ja asiakashankinnan kannalta (H1). Lisäksi H7 korosti pehmeitä tavoitteita kuten 

yhteistyökykyä ja auttamishalukkuutta sekä asiakastyytyväisyyskyselyitä, joiden kautta 

toimintaa mitataan. Tavoitteiden merkitys on havaittu myös Mantereen (2005; 2008) tut-

kimuksissa, niiden edistävän strategiatietoisuutta sekä antamalla tukea päivittäiseen toi-

mintaan ja kasvattaen ymmärrystä toiminnan ja strategian kytköksestä. Virtanen ja Kaup-

pinen (2008) puolestaan esittävät, että vaikka toiminta olisi strategian mukaista tavoittei-

den ohjaamana, ei tämä tarkoita strategiatietoisuutta tai toiminnan ja strategian kytköksen 

ymmärtämistä. Tulokset eivät kuitenkaan puolla esitettyä näkemystä, vaan tavoitteiden 

nähtiin laajasti muodostavan tietoisuutta, ohjaavan toimintaa sekä lisäävän ymmärrystä 

strategian ja toiminnan välillä. 

 

Hallinnon haastateltavien näkemyksissä tavoitteet eivät nousseet yhtä vahvasti esiin, vaik-

ka havaittavissa oli strategian mukaisia tavoitteita kuten virheettömyyttä (H2, H5, H6) ja 

toimitusvarmuutta (H2). Syynä tavoitteiden ilmenemisen vähäisyyteen voi olla, että tavoit-

teita ei varsinaisesti mitata:   

 
Meillä pitäs olla enemmän jonkulaisia konkreettisia mittareita siitä, että jos meille tavotteet 
on erilaiset läpimenoajat. -- Eihän me sitä mitata tällä hetkellä. (H4) 

 

Mittareiden ja tavoitteiden mukaisen suoriutumisen seurannan puuttumisen vuoksi, tavoit-

teet eivät nouse yhtälailla hallinnon toimijoiden tietoisuuteen. Havaintoa tukee Ikävalkon 

(2005) huomio siitä, että konkreettiset tavoitteenasetannan työkalut edistävät tietoisuuden 

kasvattamista sekä strategian ja toiminnan välisen kytköksen ymmärtämistä. Käänteisesti, 

yksikkökohtaisten tavoitteiden vähäisen esiintymisen ja niiden mukaisen suoriutumisen 

mittareiden puuttumisen vuoksi, strategiatietoisuus jää tältä osin hallinnossa alhaisemmak-

si verrattuna WMA:han. Tavoitteiden mukainen strategian konkretisoituminen ja tietoisuu-
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den kasvaminen nähdäänkin merkittävimmäksi myyntiorganisaation puolella, jossa strate-

giatietoisuus muodostuu tavoitteiden muovaamana ohjaten toimintaa strategian mukaisesti. 

 

Diskursiiviset käytännöt 

 

Strategiaviestintä ja kommunikointi nähtiin merkittävimmiksi diskursiivisiksi käytännöik-

si. Samoin merkityksellistämisen ja merkityksen antamisen prosessien nähtiin vaikuttavan 

vahvasti strategiaviestin tulkinnan ja strategiatietoisuuden muodostumisessa, joiden mer-

kittävyys on havaittu useassa tutkimuksessa (ks. esim. Gioia & Chittipeddi; Maitlis 2005; 

Stensaker & Falkenberg 2007). Organisaatiokulttuuri ilmeni myös osana diskursiivisia 

käytäntöjä, mutta vaikutus on havaittavissa voimakkaammin varsinaisessa toiminnassa. 

 

Haastateltavien näkemykset strategiatiedon saamisesta ja riittävyydestä strategiaviestin-

nän kautta hajaantuivat riippumatta organisatorisesta asemasta. Tämä puoltaa Aggerholm 

et. al. (2012) havaintoa viestinnän aloittamasta tulkintaprosessista, jossa korostuu subjek-

tiivisuus toimijoiden liittäessä keskustelun paikalliseen kontekstiin organisaatiossa. Haas-

tateltavat H1, H3, H4, H6 ja H7 kokivat saavansa tarpeeksi tietoa strategiasta. Heidän mu-

kaan tietoisuus syntyy kirjallisesta ja suullisesta informaatiosta (H1), viittauksina ja muis-

tutuksina päivittäisessä tekemisessä (H4) sekä Simply Unique hankkeiden etenemisen ja 

numerotason strategian esittämisen yhteydessä (H7). Strategiaviestintää korostavat näke-

mykset vahvistavat Whittingtonin (2003) kantaa strategiaviestinnän oleellisesta roolista, 

sen osalta miten strategia ymmärretään ja mitä toteutetaan. H2 ja H5 puolestaan kokivat 

saavansa tietoa liian harvoin, jolloin strategiatietoisuuden ylläpitämisessä ja viestimisessä 

olisi parantamisen varaa. Karkulehto (2001) onkin havainnut viestin toistuvuuden merkit-

täväksi jaetun ymmärryksen luomisessa. Tutkimustulosta puoltaa haastateltavien (H2 & 

H5) näkemykset, joiden mukaan tietoisuutta jaetaan liian vähän lähinnä uuden strategian 

lanseerauksen tai tarkennusten yhteydessä. Tämän vuoksi kyseisten toimijoiden tietoisuus 

ei saavuta riittävää tasoa.  

 

Informaation tärkeä rooli havaittiin strategiatietoisuuden muodostumisen ja kasvattamisen 

osalta, jolloin tietoisuuden astetta voitaisiin edistää oikein kohdistetuin keinoin. Tämä on 

huomion arvoista, sillä viestintä on havaittu yhdeksi tietoisuuden merkittävimmäksi muo-

dostajaksi, joka vähentää monitulkintaisuuden asteen riskiä (Aggerholm et. al. 2012). H3 
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puolestaan koki, että strategiasta voitaisiin puhua enemmän ja H4 on havainnut keskijoh-

don haasteen viestiä strategiasta alaisille. Subjektiivisen kokeman erot ovat osaltaan seura-

usta yksilön tiedontarpeesta strategiaa kohtaan sekä siitä saako tietoa muualta kuin virallis-

ten strategiaviestinnän keinojen kautta. Yhtälailla subjektiivisen kokeman strategisesta 

toimijuudesta on havaittu vaikuttavan tiedon määrän tarpeeseen (Mantere 2005). 

 

Merkittävämpänä strategiaviestinnän keinona korostettiin intranetiä, vaikka näkemykset 

sen osalta hajaantuivat. H5 mukaan intranetistä ei löydy juurikaan tietoa strategiasta kun 

H6 esitti strategiatietoa löytyvän suhteellisen paljon, mutta tietoisuuden muodostaminen ja 

kasvattaminen jää omalle vastuulle. Lisäksi intranetistä löytyviä strategia PowerPoint kal-

voja ei pidetty tehokkaina strategiatietoisuuden muodostamisen keinoina (H2 & H7). Täl-

löin niiden tulisi toimia muun viestinnän tukena eikä yhtenä pääasiallisena strategiavies-

tinnän keinona. 

 

Strategiaviestinnän ohella, organisaation läpi etenevän keskustelun nähtiin muodostavan 

tietoisuutta, puoltaen Mantereen (2005) näkemystä jaetun strategiatietoisuuden muodostu-

misesta vuorovaikutuksellisen kommunikaation kautta. Kaksi haastateltavista koki, että 

kyseistä organisaation läpi etenevää keskustelua tulisi lisätä (H2 & H5), kun taas osa haas-

tateltavista näki dialogin kulkevan hyvin niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti läpi or-

ganisaation (H1, H3, H4). Erityisesti H4 korosti keskustelun avointa ja jatkuvaa dialogia 

liiketoimintoihin päin, johon strategiaan liittyvä informaatio kulkee avoimesti. Tämä on 

yhteneväinen havainto strategian onnistuneen koordinoinnin kanssa, jossa yksiköiden väli-

nen toiminta nähtiin sujuvaksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Edellisistä näkemyksistä poiketen, H2 ja H5 toivoivat lisää keskustelua sekä kommunikaa-

tion avoimuutta. H5 esittää, että kommunikoinnin lisääminen ja laaja-alaisempi keskustelu 

auttaisi niin strategian tiedostamisessa kuin sen mukaisen toiminnan mahdollistamisessa. 

H2 puolestaan ehdotti, että keskustelu voisi kulkea ylös ja alas läpi organisaation jatkuvasti 

tarkentuen strategian olemassa olon ajan. Yhtälailla H2 toivoi palautteenantoa myös silloin 

kun toiminta on strategian mukaista, kun se tällä hetkellä korostuu lähinnä toiminnan poi-

ketessa toivotusta. Havainnot puoltavat merkityksellistämisen tärkeyttä osana organisaati-

on vuorovaikutuksellista dialogia, jossa tulkinnat muodostuvat dynaamisessa vuorovaikut-

teisessa prosessissa (Stensaker & Falkenberg 2007). Keskittyminen mainittujen tekijöiden 
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kehittämiseen mahdollistaisi laajemman ymmärryksen ilmentymisen sekä edistäisi yksilöi-

den merkityksellistämistä toiminnan ja strategian välillä. Kyseiselle prosessille ei kuiten-

kaan anneta tällä hetkellä laaja-alaista mahdollisuutta tapahtua.  

 

Merkityksellistämisen ja merkityksen antamisen prosessit vaikuttavatkin vahvasti taus-

talla strategiatietoisuuden muodostumisessa. Prosessien merkitys korostui strategiaviestin 

ymmärtämisen, palautteenannon, päivittäisen toiminnan, kommunikaation sekä keskijoh-

don merkityksen antajan roolin osalta. Keskijohdon rooli nähtiin oleelliseksi luoden merki-

tystä strategiasta sekä ilmentäen, miten strategia vaikuttaa alaisten työhön ja mahdollisesti 

eroaa aikaisemmasta toiminnasta (H6). Yhtälailla keskijohdon tulisi pitää huolta alaisten 

strategiatietoisuudesta sekä tuomaan esiin perusteita strategisten päätösten takana: 

 
Kerrotaan vaan päätöksistä mutta ei välttämättä ihan hirveesti perusteista niiden päätösten 
takana -- Siellä kun on strategiset linjaukset taustalla monesti niin niitä vois siinä yhteydessä 
tuoda esiin ja muistuttaa siitä. (H4) 
 

Havainto on yhteneväinen H5 kanssa, joka kokee ongelmalliseksi ettei perusteita päätöksi-

en takana kerrota, vaikka toiminnan nähdään suuntautuvan tietyn tahtotilan mukaisesti. 

Yhteneväisesti H2 esittää, että strategiaan tai sen mukaisiin tavoitteisiin viitataan harvoin 

suoraan. Kyseiset tekijät vaikeuttavat yksilön ymmärtämistä ja merkityksellistämisproses-

sia strategian ja toiminnan välillä. Kyseinen havainto on tehty myös Ikävalkon (2005) tut-

kimuksessa, korostaen keskijohdon roolia laajentaa ymmärrystä strategisten päätösten taus-

toista helpottaen merkityksellistämistä ja strategiatietoisuuden muodostumista. Huomioita-

vaa on, että vaikka tarve perusteiden esiin tuomiselle ja strategiaan viittaamiseen on havait-

tu, ei tämä näkemysten mukaan toteudu riittävästi toiminnan tasolla. Tekijä heijastuu toi-

mintaan siltä osin, kun yksilöt eivät osaa suhteuttaa tai ymmärrä päätöksiä tietämättä syitä 

niiden takana. 

  

Merkityksellistämisen prosessissa H5 ja H6 havaitsivat tarpeen strategiasisällön sekä stra-

tegisen suunnan selkiyttämiselle: 

 
Näkee ne suuntaviivat mihin ollaan menossa, mutta ehkä just se on vähän hakusessa että mi-
kä on se linja -- Tarkennuksena olisi voinut olla hyvä että mikä nimenomaan on se juttu mi-
ten me lähetään tavottelemaan sitä ja miten me pyritään sinne. (H6) 

 



68 

 

Näkemys korostaa merkityksellistämisen ja merkityksen antamisen prosesseja osana stra-

tegiaviestintää, yksilön kaivatessa konkreettista merkitystä strategiasta ja sen kytköksestä 

toimintaan. Havainto nostaa esiin strategiaviestin tulkinnan monimerkityksellisyyden, sillä 

toimijoilla ei välttämättä ole käsitystä siitä miten strategia vaikuttaa suoranaisesti heidän 

päivittäiseen toimintaan (Heide et. al. 2002). Merkityksellistämisen prosessissa H2 pitää 

hyvänä mallia miten strategia tuodaan tiimitasolle, jossa tiimit saavat itse pohtia strategian 

merkitystä päivittäiseen toimintaan. Kyseinen toiminta mahdollistaakin vuorovaikutuksel-

lisen ja sosiaalisen merkityksen antamisen. Tällöin kuitenkin jokaisella yksilöllä on vastuu 

strategisten kokonaislinjausten tiedostamisesta (H6), jonka kautta tietoisuus alkaa muodos-

tumaan sosiaalisen konstruktionismin kautta jaetussa merkityksellistämisprosessissa. Ky-

seisten prosessien kautta strategian voidaan nähdä ilmentyvän toimijoiden välisessä vuoro-

vaikutuksessa (Jarzabowski 2005). 

  

Vuorovaikutuksen mahdollistavat käytännöt 

 

Vuorovaikutuksen mahdollistavista käytännöistä ensisijaisiksi nähtiin viralliset strate-

giaepisodit. Näistä merkittävimpiä olivat strategian lanseeraus (H2, H4, H5, H7), kvartaali-

tulosjulkistukset (H1, H3, H6, H7), myynnin Sales Force Meeting (H3 & H7) sekä tiimi-

kohtaiset ja pienemmät tilaisuudet, seuraten strategian toteumaa tai toimien strategian edis-

tämiseksi (H2-H4, H7). Erityisesti tulosjulkistustilaisuudet nähtiin tärkeiksi strate-

giaepisodeiksi, joissa strategiaa ja sen mukaista suoriutumista tuodaan esiin numerotasolla 

(H1, H3, H7) sekä viitataan Simply Unique hankkeisiin (H7).  Tämän kaltaiset tilaisuudet, 

mahdollistaen strategian selkiyttämisen sekä tietoisuuden jakamisen ylimmän johdon ja 

henkilöstön välillä, on havaittu tärkeiksi käytännöiksi strategian merkityksen jakamisessa 

(Ikävalko 2005). H3 nosti kuitenkin esiin näkemyksen, jossa tilaisuudet voisivat strate-

gialähtöisempiä:  

 
Kvarttaalitulosläpikäynnit vois olla strategialähtöisempiä. Niis voitais puhua enemmän ta-
voitteista, miten niihin on menty myös bisneslinjakohtaisesti -- Niin päästäis ehkä lähemmäs 
sitä liiketoimintaa ja mitä se strategia siel on. (H3) 

 

Strategia voidaankin nähdä uudelleen tulkittavaksi kyseisten tiedostustilaisuuksien kautta 

(Aggerholm et. al. 2012), jolloin strategian ilmentäminen ja esiintuominen on tärkeää sel-

kiyttämisen osalta. Yhteneväisesti H4 viittaa tarpeeseen tuoda strategiaa enemmän esiin 

päivittäisessä toiminnassa: ”Pitäs aktiivisemmin tuoda sitä strategiaa esille, kertoa siitä ja viita-
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ta siihen kaikissa niissä asioissa.” Näkemys viittaa strategian konkretisoimiseen sekä merki-

tyksen antamiseen osana päivittäistä toimintaa. Vuorovaikutuksellisten käytäntöjen rooli 

onkin merkittävä strategiatietoisuuden muodostumisen ja vahvistamisen kannalta, sillä 

kyseiset käytännöt tarjoavat puitteet subjektiivisten tulkintojen ja tietoisuuden kehkeytymi-

sen mahdollistamiselle (Mantere 2005; Aggerholm et. al. 2012). Täten viittaamalla strate-

giaan, sen mukaista toimintaa ja konkretisointia voitaisiin tuoda laajemmin esiin ilmentäen 

strategian kytköstä päivittäiseen työhön. 

 

Tiimipalaverit nähtiin merkittäviksi käytännöiksi ohjaten toimintaa strategian mukaisesti, 

joka on vastaavasti havaittu myös Karkulehdon (2011) tutkimuksessa. H2 kuvaa tiimipala-

verien oleellista merkitystä ohjata toimintaa sekä pohtien konkreettisia asioita miten strate-

gia vaikuttaa omaan työhön. Kyseiset tilaisuudet ovatkin merkittäviä strategisen toiminnan 

sekä strategiatietoisuuden muotoutumisen kannalta, sillä niissä tapahtuva pohdinta on osa 

merkityksen antamisen ja merkityksellistämisen prosessia. Tällöin strategialle luodaan 

merkitystä kuvaten kytköstä ja vaikuttavuutta päivittäiseen työhön. Tiimipalaverien lisäksi, 

WMA:ssa pidetään tilaisuuksia joissa tuodaan ilmi strategian mukaista aktiviteettia (H1, 

H3, H7) sekä Sales Force Meeting- tilaisuuksia, joissa käydään läpi tavoitteita ja muiden 

organisaatioyksiköiden toimintaa (H3 & H7). Hallinnon puolella vastaavanlaiset tilaisuu-

det olivat vähemmässä roolissa, eikä niiden laaja-alaista painottamista ollut havaittavissa. 

 

Keskeisiä epävirallisia strategiaepisodeja olivat vuorovaikutukselliset kahdenkeskeiset 

pohdinnat (H2) ja keskustelut, jotka vievät organisaation toimintaa eteenpäin (H3). 

Episodeihin kuuluu myös välitön palautteenanto, mikäli toiminnassa havaitaan puutteita tai 

kehityskohtia (H7), sekä päivittäisessä toiminnassa esiin nostaminen mikäli jokin toiminta 

on valitun strategian vastaista (H4). Lisäksi tietoisuutta ja toimintaa edistävinä tekijöinä 

pidettiin epävirallisia keskusteluita toimitusjohtajan kanssa (H4) sekä intranetin kolumnia 

ylimmän johdon näkemyksistä (H3). Täten myös epämuodollisen keskustelun vaikutus 

strategiatietoisuuteen että varsinaiseen toimintaan osittain on tiedostettu. Havainnot puol-

tavatkin Virtasen ja Kauppisen (2008) näkemystä vuorovaikutuksellisten puitteiden luon-

teesta, mahdollistaa strategiatietoisuuden muodostuminen, jakaminen sekä muuntuminen 

toiminnaksi pelkän tiedoksi saattamisen sijasta. 
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4.1.3 Tietoisuuden ilmentymät toiminnassa 

 

Subjektiiviset tulkinnat strategiasta mahdollistavat, rajoittavat sekä ohjaavat toimintaa. 

Strategiatietoisuus ilmeni varsinaisessa toiminnassa asiakaskeskeisyytenä, itseohjautuvuu-

tena ja subjektiivisena merkityksentuntuna organisaation toimintaa kohtaan. Yhtälailla 

tavoitteet, vaikutusmahdollisuudet sekä organisaatiokulttuuri ilmenivät toiminnan ohjau-

tumisessa. Tulokset osoittavat, että toimijat eivät ajattele tai mieti strategiaa päivittäisessä 

toiminnassa (H2, H4, H6, H7) vaan se toimii tietoisuutena ja taustalla ohjaavana tekijänä. 

Yhtälailla osa haastateltavista (H2-H5) näki päivittäisen työn ja strategian välisen yhteyden 

kohti yhteistä päämäärää. Näkemysten mukaan kytkös toiminnan ja strategian välillä on 

helpompi havaita asiakasrajapinnassa kuin hallinnossa, jossa strategian toteuttaminen on 

tekemällä H3: ”ydintä”.  

 

H6 esittää, että ajoittain tulee pohtia toiminnan suuntautuvuutta oikeaan suuntaan ja miten 

siihen voi omalla työllä vaikuttaa. Tällöin toimintaa ohjaavan päämäärän tiedostaminen on 

tärkeää, jotta voi ymmärtää toiminnan tarkoituksen ja saavuttaa strategisen päämäärän 

(H5). Näkemys puoltaa strategian ja toiminnan välisen yhteyden tarkastelun tarpeen huo-

mioimista. H2 kuitenkin epäilee että toiminnan ja strategian merkityksellistämisen kytkös 

ei välttämättä tapahdu siinä hetkessä, vaikka tiedostaminen voi tapahtua jälkikäteen. Tästä 

poiketen, H4 painottaa tietoisuuden vaikutusta päivittäiseen toimintaan korostaen strategia-

tietoisuuden ja toiminnan välistä kytköstä sekä niiden ymmärtämistä: 

 
Jos jotain valintoja pitää meidänkin tehdä, niin aktiivisesti pyritään pitää mielessä onko se 
linjassa valitun suunnan kanssa vai ei -- Ne ilmentymät on sitä että asiat mitä tehdään, niin ei 
ainakaan nyt ole sen strategian vastaisia että pikemminkin tukisi sitä. (H4) 
 

Näkemys korostaa tietoisuutta varmistaakseen että toiminta ei ole strategian vastaista, jotta 

resurssit voidaan allokoida oikein ja mahdollistaa strategian mukaista toimintaa. Täten 

tietoisuus strategisista päämääristä ja linjauksista nousee tärkeään rooliin, mahdollistaen 

oikeat valinnat sekä strategian mukaisen toiminnan. 

 

Tietoisuuden ilmeneminen toimintana nosti esiin asiakaskeskeisyyden:  

 
Asiakas ensin, että mikä tahansa asia tulee niin pitää kattoa että kaikki asiat pyörii kokoajan 
eteenpäin. -- Kaikki mikä näkyy asiakkaan suuntaan ne menee aina heti edelle. (H7) 
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Asiakaskeskeisyys nousi vahvasti esiin pyrkien tarjoamaan asiakkaalle optimaalisen rat-

kaisun. Tämä oli nähtävissä myyntirajapinnassa jatkuvan tavoitettavuuden, tyytyväisyyden 

varmistamisen sekä tavoiteltavan asiakkaan edun kautta (H1, H3, H7). Hallinnossa asia-

kaskeskeisyys puolestaan ilmeni oikea-aikaisuuden, tarkkuuden, laadun, tavoitettavuuden 

sekä joustavuuden kautta (H2, H4-H6). Lisäksi molemmat yksiköt korostivat toimivansa 

asteen enemmän asiakkaan tarpeiden eteen sekä venymällä asiakkaan edun mukaisesti. 

  

Strategiatietoisuus ilmenee toiminnassa myös tietynlaisen itseohjautuvuuden osalta, edis-

tääkseen tavoitteellista toimintaa priorisoinnin sekä resurssien tehokkaan hyödyntämisen 

kautta. WMA:n toimijat korostivat ohjautuvansa myynnissä siten, että maksimaalinen akti-

viteetti on oikeissa asioissa (H7), toimien oikeanlaisten asiakkaiden kanssa (H3) sekä yh-

teisen mallin mukaisesti (H1). Hallinnossa puolestaan korostui pyrkimys yhteneväiseen 

toimintaan (H5), resurssien niukkuuden osaltaan suunnaten toimintaa merkittäviin aktivi-

teetteihin (H4). H2 kuvaakin ohjautuvuutta: ”automaatioksi asioista joka tulee tehdä”, jolloin 

tietoisuuden strategiasta voidaan nähdä ohjaavan toimintaa merkittäviin aktiviteetteihin. 

Yhtälailla haastateltavat kuvaavat toimijoiden ohjautuvan itsenäisesti annetun vapauden 

myötä (H3) suorittaa työtä itsenäisesti (H4). Tällöin korostuu keskijohdon rooli priorisoida 

toimintaa sekä ottaen esiin mikäli toiminta ei ole tahtotilan mukaista:  

 
Yks tapa on nostaa esiin, jos toiminta jollain tavoin ei ole strategian mukaista -- [se] on yks 
kriteeri millä laitat asioita eri näköseen järjestykseen. -- Esimiesasemassa olevien täytyy pys-
tyä tekemään tämmöstä priorisointia. (H4) 
 

Näkemys korostaa ohjautuvuuden raamittamista, mikäli toiminta ei vastaa strategian mu-

kaista suuntaa. Yhteneväisesti asiantuntija H3 korostaa esimiesten vastuuta ja velvollisuut-

ta palauttaa toimintaa tarvittaessa strategian mukaiseksi:  

 
Jos joku meinaa mennä väärään suuntaan niin kyllä meillä sitten joku esimies näkee sen ja 
koittaa ohjata. -- Sitten katotaan että jos se oli fiksua niin strategia saattaa ohjautua sinne 
päin tai se meidän toiminta. [Samoin] jos se ei ollu fiksua niin kyseinen henkilö ohjataan sit-
ten takas. (H3)  
 

Täten annetaan vapautta toimia, mutta palautetaan toimintaa tarvittaessa takaisin. Näin 

ohjautuvuuteen vaikuttaa yhteisesti jaetut toimintamallit, arvot ja tavoitteet, joiden tiedos-

tamisen kautta toimijat ohjautuvat. Itseohjautuvuus onkin jatkuvan tiedostamisen, arvojen 

ja strategiakäytäntöjen dynaamisen vuorovaikutuksen alla ohjaten toimintaa oleelliseen. 
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Subjektiivinen merkityksentuntu ilmeni toiminnassa yksilöiden kokiessa toimintansa 

merkitykselliseksi organisaation toiminnan kannalta. Strategian ja toiminnan välisen kyt-

köksen ymmärtämisen onkin havaittu lisäävän työn merkittävyyden tunnetta (Karkulehto 

2011). Huolimatta siitä, että strategian ja toiminnan välinen kytkös koettiin selkeämmäksi 

myyntiorganisaation puolella, oli merkityksentuntu organisaation toimintaa kohtaan ha-

vaittavissa laaja-alaisesti riippumatta organisatorisesta yksiköstä tai asemasta. Haastatelta-

vista H2, H4 ja H7 tunsivat oman roolinsa kokoajan merkittäväksi päivittäisessä toimin-

nassa yhteisen päämäärän tavoittelussa. H2 esitti hallinnon toimijoiden kokevan ylpeyttä 

työstään osana strategian mukaista toimintaa, jonka myös H5 on havainnut merkittäväksi. 

Yhtälailla WMA:ssa korostui toiminta asiakkaiden kanssa (H1) tuntien toiminnan merki-

tykselliseksi sekä tiedostaen jokaisen toimijan merkittävyyden (H3). Kyseinen merkityk-

sentuntu edistää strategista toimijuutta, yksilöiden tuntiessa merkityksellisyyttä ja omista-

juutta organisaation toimintaa kohtaan toimiessaan tavoitellun tahtotilan mukaisesti. 

 

Hallinnollisista käytännöistä tavoitteiden nähtiin ohjaavan toimintaa tahtotilan mukaiseen 

suuntaan tietoisuuden muodostamisen ohella. Tulokset vahvistavatkin Mantereen (2005; 

2008) havaintoa, tavoitteiden edistäen toiminnan ohjautumista strategian mukaisesti sekä 

niiden vaikutuksesta ilmentää strategian ja toiminnan kytköstä. Tämä ilmenee etenkin 

asiakasrajapinnassa, jossa korostettiin tavoitteiden mukaista toimintaa niin tiimin kuin yk-

silön osalta sekä keinoja miten niihin päästään. WMA:n toimijat painottivat myös kasvua 

mahdollistavien mahdollisuuksien jatkuvaa havainnointia. Tähän pyritään myös hallinnos-

sa, korostaen mahdollisuuksien havaitsemista sekä strategian mukaisen toiminnan mahdol-

listamista. Hallinnon näkemyksissä tavoitteet ilmenivät muutoin kasvun ja skaalatutuvuu-

den mahdollistamisen korostumisena sekä nopeampaan ja laadukkaampaan toimintaan 

pyrkimisenä. Kyseinen tavoitteiden ilmeneminen toiminnassa on huomioitavaa, sillä niiden 

ei nähty muodostavan laaja-alaisesti tietoisuutta strategiasta. Tästä huolimatta, niiden näh-

tiin ohjaavan toimintaa myös hallinnossa vallitsevan toimintatavan, arvojen sekä taustalla 

vaikuttavan tietoisuuden kautta. 

 

Osallistamisen voidaan nähdä edistävän strategista toimijuutta ilmentyen vaikuttamis-

mahdollisuuksina. Haastateltavista H5 koki yleisen ilmapiirin ollen kuunteleva, jolloin 

vaikutusmahdollisuudet ovat paljolti itsestä kiinni (H3). Samoin (H1 & H3) esittivät vel-

vollisuudekseen viestiä eteenpäin, mikäli havaitsevat jotain strategiaan vaikuttavaa. Toi-
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saalta näkemykset heijastivat epäluuloa siitä viedäänkö viestejä loppuun asti, vaikka olisi-

kin näennäinen mahdollisuus vaikuttaa (H2, H5, H6). WMA:n puolella toteumaan koettiin 

voivan vaikuttaa paljon pohtien erottautumista, palveluntasoa sekä resursseja mahdollista-

en kasvua (H7). Osallistamisen aste ja se miten strategia on mielletty organisaatiossa vai-

kuttaakin siihen, miten toimijat kokevat vaikutusmahdollisuudet ja niiden hyödyntämisen 

tilaisuuden tullen (Mantere & Vaara 2008).  

 

Organisoitumisen vaikutus ilmenee toiminnassa valitun mallin mukaisena toimintana, 

jokaisen linkittyen tiiviisti toisiinsa (H3 & H6). Tällöin sisäisen verkoston ja strategian 

mukaisen koordinoinnin onnistuminen nähtiin merkittäväksi. H4 ja H7 korostivat yksiköi-

den välistä koordinointia, toimijoiden ollen laaja-alaisesti tietoisia toiminnan vaikutuksesta 

toisiin. H4 nosti kuitenkin esiin, että ajoittain yksiköiden välinen koordinointi vaatisi lisä-

huomiota, jotta yksiköiden toimet eivät vaikeuttaisi toisten toimintaa strategian toteuttami-

sessa. Tästä huolimatta H4 ja H7 kokivat, että yksiköiden välinen koordinointi on parantu-

nut huomattavasti. Täten organisoitumisen käytännöt vaikuttavat positiivisesti strategian 

mukaiseen toimintaan, mahdollistaen tehokkuuden selkeiden toimivaltuuksien, yksikköjen 

välisen koordinoinnin sekä matalan organisaatiorakenteen kautta.  

 

Organisaatiokulttuurin vaikutus toimintaan on havaittavissa arvojen ja vallitsevien toi-

mintamallien omaksumisen kautta. Arvoista korostettiin erityisesti luotettavuutta, rehelli-

syyttä, avoimuutta (H2, H3, H5-H7), yrittäjähenkisyyttä (H2, H4, H6, H7), korkeaa eettistä 

toimintaa (H3, H6, H7) sekä yhteistyötä (H3 & H7). Lisäksi arvojen nähtiin muodostuvan 

ja kehittyvän laajemmassa perspektiivissä, yksilön (H2 & H6) ja organisaation sekä yh-

teiskunnan (H5) vuorovaikutuksen kautta. Laajemman perspektiivin huomioiminen arvo-

jen muodostumisen osalta, on linjassa S-a-P:n ja käytäntötutkimuksen kanssa tiedostaen 

arvojen juontumisen makrotasolta, joka vaikuttaa mikroprosessien kehittymiseen (Whit-

tington 2006b). Arvot ilmenivät toimijoiden kuvatessa toimintaansa pyrkien niiden mukai-

seen eettiseen, valveutuneeseen, avoimeen ja yritteliääseen toimintaan. Korostetut arvot 

ovat yhteneväiset organisaation arvojen kanssa, joiden voidaan nähdä ohjaavan toimintaa 

tahtotilan mukaiseen suuntaan. Täten tulokset ovat vahvasti linjassa Scheinin (2004) ja 

Mezias et. al. (2001) kanssa, organisaatiokulttuurin muotoillessa organisaation toimintaa ja 

strategista suuntaa yhdistettynä käytäntöihin ja rutiineihin.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä osio käsittää tutkimustulosten yhteenvedon ja vastaukset asetettuihin alatutkimusky-

symyksiin. Lisäksi tutkielma asemoidaan tieteelliseen tutkimukseen empirian ja teorian 

välisessä dialogissa sekä esitetään tutkielman johtopäätökset. Lopuksi arvioidaan tutkiel-

man luotettavuutta ja kontribuutiota sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

 

Vastauksena ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen, tulokset osoittavat strategiatyön tul-

kittavan liikejohtovetoiseksi toiminnaksi, jonka vastuullisia strategisia toimijoita ovat halli-

tus sekä ylin johto. Lisäksi keskijohto tulkitaan merkittäväksi toimijaksi strategian toteut-

tamisen ja välittämisen osalta. Edellä mainittujen toimijoiden ohella, strategisiin linjauksiin 

vaikuttaa potentiaalisesti omistajat, markkinat ja sääntely. Keskijohdon korostaminen ja 

strategisten toimijoiden tarkastelun laajentaminen organisaation ulkopuolelle ovat yh-

teneväisiä S-a-P:n toimijuuden kanssa, mutta näkemyksissä ei ollut havaittavissa yksilön 

varsinaista painottamista strategisena toimijana. Täten yksilön merkitys osana strategiapro-

sessia koettiin suhteellisen marginaaliseksi ja organisaation strategia näyttäytyy sisällöl-

tään johdon antamana. Tästä huolimatta yksilö ja sen toiminta nähtiin merkittäväksi strate-

gian toteuttamisen osalta, korostaen strategista toimijuutta sekä toiminnan merkitystä stra-

tegian muotoutumisessa. Kokonaisuutena näkemykset vastaavatkin enemmän perinteistä 

strategianäkemystä kuin toiminnallista Strategy-as-Practicea, mutta toimintaa korostavat 

näkemykset puoltavat S-a-P:n mukaista strategiatarkastelua sekä yksilön korostamista. 

 

Näkemys strategiasta käsitetasolla on korkea ja yhteneväinen perinteisen strategiamääritte-

lyn kanssa. Vastauksena toiseen alatutkimuskysymykseen strategiatietoisuus on suhteelli-

sen korkealla tasolla. Toimijat tiedostavat vallitsevat strategiset teemat ja painopisteet, 

vaikka eivät välttämättä osaa näitä yksiselitteisesti nimetä. Yhtälailla arvot ja missio limit-

tyivät keskusteltaessa strategiasta. Yksilöittäin erot ilmenevät subjektiivisen kokeman osal-

ta sekä keskijohdon laajempana strategiatietoisuutena asiantuntijoihin verrattuna. Subjek-

tiivinen kokema ilmenee strategian moninaisena näyttäytymisenä ja eroavaisuuksina eri 

kohdissa organisaatiota, jolloin myyntirajapinnassa toiminta ja toteuma on selkeämmin 

nähtävissä. Havainto on odotettu, sillä yksikön toiminnassa yhteys strategiaan näyttäytyy 

konkreettisemmin osana päivittäistä toimintaa. Tietoisuutta alentavat tekijät juontuvat stra-

tegiasisällön selkiyttämisen puutteesta sekä merkityksen antamisen osittaisesta epäonnis-
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tumisesta strategian ja toiminnan välillä. Tulokset osoittavatkin strategian saavuttavan mo-

nimerkityksellisiä piirteitä subjektiivisena kokemana, mutta jaetut strategiset painopisteet 

ja tavoitteellisen toiminnan päämäärät ovat laaja-alaisesti tiedostettu läpi organisaation. 

Näin jaettu tietoisuus ja sen mukainen toiminnan ohjautuminen on havaittavissa niin yksi-

lö- kuin yksikkötasolla.  

 

Jatkona toisen alatutkimuskysymyksen vastaukseen, strategiatietoisuus muodostuu merkit-

tävimmin diskursiivisten ja vuorovaikutuksen mahdollistavien käytäntöjen kautta. Näistä 

merkittävimmiksi nähtiin strategiaviestintä ja vuorovaikutukselliset strategiaepisodit, jonka 

lisäksi hallinnollisten käytäntöjen, kuten keskijohdon ja tavoitteiden merkitys on huomat-

tava. Kuvio 6 esittää yksityiskohtaisemmin tietoisuutta muodostavia käytäntöjä. 

 

 

 

 

Kuvio 6: Merkittävimmät strategiatietoisuutta muodostavat käytännöt 

 

Keskijohdon rooli tietoisuuden jakajana ja toiminnan mahdollistajana havaittiin niin keski-

johdon kuin asiantuntijoiden keskuudessa. Lisäksi, tavoitteet muodostavat tietoisuutta 

etenkin myyntirajapinnassa palvellen strategian ymmärtämistä sekä edistäen strategisiin 

päämääriin pääsyä. Viestinnällisistä keinoista strategiasta koettiin saavan osaltaan tarpeek-

si tietoa, jolloin strategiakeskustelun nähtiin valtaosin kulkevan organisaation läpi niin 

vertikaalisesti kuin horisontaalisesti. Yhtälailla vuorovaikutukselliset tilanteet nähtiin tie-

•  Keskijohdon merkitys strategian välittäjänä ja 
toteuttajana 

•  Tavoitteet (aktiviteetti, myynti, virheettömyys, oikea-
aikaisuus)  

Hallinnolliset 

•  Strategiaviestintä 
•  Intranet, strategiadokumentit, tilaisuudet 

•  Vertikaalinen ja horisontaalinen kommunikaatio 
•  Merkityksellistämisprosessit 

Diskursiiviset 

•  Kvartaalitulosjulkistukset, Strategian lanseeraus 
•  Sales Force Meetings 
•  Kokoukset (Tiimitason ja muut tapaamiset) 
•  Päivittäinen vuorovaikutus 

Vuorovaikutuksen 
mahdollistavat 

Strategiatietoisuutta muodostavat käytännöt 

Organisaatio
kulttuuri 
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toisuutta ja toimintaa edistäviksi aktiviteeteiksi, jotka mahdollistavat sosiaalisen merkityk-

sen antamisen kehkeytymisen. Tästä huolimatta havaittavissa oli strategiakeskustelun puut-

teita, jossa lisätarve kommunikaatiolle ja strategiaan useammin viittaamiselle oli nähtävis-

sä. Tulokset indikoivatkin kokonaisvaltaisen merkityksellistämisprosessin osittaista epäon-

nistumista riittämättömän informaation, kommunikaation sekä merkityksen antamisen 

puutteen takia. Tekijät vaikuttavat osaltaan negatiivisesti strategiatietoisuuden muodostu-

miseen sekä toiminnan ja strategian välisen yhteyden subjektiiviseen hahmottamiseen.  

 

Strategiatietoisuuden nähtiin ohjaavan toimintaa taustalla, joka ei ole päällimmäisenä aja-

tuksena. Tietoisuus vaikuttaakin siihen, miten yksilö mieltää ja ymmärtää toiminnan tar-

koituksen sekä kytköksen strategian ja toiminnan välillä. Kyseisen kytköksen ymmärtämi-

sen mahdollistaa strategiaviestintä, hyödynnetyt käytännöt organisaatiokulttuurin ohella, 

sekä kommunikaatio merkityksellistämisprosesseineen. Käytännöistä organisoitumisen 

nähtiin vaikuttavan positiivisesti strategian mukaiseen toimintaan selkeiden toimivaltuuk-

sien, yksikköjen välisen koordinoinnin sekä matalan organisaatiorakenteen kautta. Lisäksi 

tavoitteiden nähtiin ohjaavan toimintaa strategian mukaisesti. Täten, vaikka yksilön koke-

ma strategian ja toiminnan välisestä kytköksestä ei välttämättä ole yksiselitteisesti tiedossa, 

voi toiminta siitä huolimatta olla strategian mukaista. Vaikutusmahdollisuuksien nähtiin 

myös mahdollistavan strategista toimijuutta, sallivan ilmapiirin edistäessä näkemysten esit-

tämistä sekä strategian toteuttamista. Tästä huolimatta ne osaltaan rajoittavat toimijuutta, 

johtuen epäluulosta vaikutusmahdollisuuksien varsinaista toteutumista kohtaan.  

 

Vastauksena kolmanteen alatutkimuskysymykseen, strategiatietoisuuden subjektiiviset 

tulkinnat ilmentyvät toiminnassa asiakaskeskeisyyden, itseohjautuvuuden sekä merkityk-

sentunnun kautta organisaation toimintaa kohtaan. Asiakaskeskeisyys ohjaa päivittäistä 

toimintaa pyrkien maksimaaliseen asiakasarvon tuottamiseen, ollen linjassa asiakaskeskei-

sen strategiapainopisteen kanssa. Itseohjautuvuus ilmeni priorisointina ja toiminnan järjes-

tämisenä mahdollisimman tehokkaasti, keskittyen oleellisiin strategian mukaisiin aktivi-

teetteihin. Merkityksentuntu organisaation toimintaa kohtaan puolestaan ilmeni ylpeytenä 

ja oman työn arvostuksena, vahvistaen organisaation arvoja sekä merkityksellistämistä 

toiminnan ja strategian välillä.  
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5.1 Strategiatietoisuus ja toiminta  

 

Tutkielman esittämä näkemys strategiasta käsitteenä on hyvin yhteneväinen perinteisen 

strategiakäsityksen kanssa, seuraten Chandlerin (1962) klassista strategiamääritelmää. 

Strategian nähtiin tulevan ylhäältä alas annettuna, jolloin liikejohto nähtiin strategiavas-

tuulliseksi alentaen muiden vaikutusmahdollisuuksia sisältöön. Tämä on linjassa perintei-

sen strategianäkemyksen kanssa, joka korostaa ylimmän johdon merkitystä strategian visi-

oimisessa ja sen mukaisen toiminnan järjestämisessä (ks. esim. Mintzberg et. al. 1998; 

Laine 2010; Floyd & Lane 2000), vähentäen muiden toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia 

(Clark 2004). Täten tutkielman tulokset eivät esitä Strategy-as-Practicen mukaista laajaa 

strategista toimijuutta (esim. Jarzabowski & Whittington 2008a; 2008b; Johnson et. al. 

2007; Vaara & Whittington 2012), vaan toimijuus keskittyy lähinnä ylimmän johdon, halli-

tuksen sekä osittain keskijohdon piiriin. Ylimmän johdon vastuu strategian muotoilemises-

ta, ohjaamisesta ja käynnistämisestä on havaittu myös S-a-P:ssa (Jarzabowski et. al. 2007). 

 

Toimijuutta rajoittavina tekijöinä voidaan pitää kokemaa tarpeettomuudesta osallistua stra-

tegiasisältöön selkeän ohjauksen vuoksi sekä tulkintaa ylimmän johdon strategiatyön vas-

tuusta. Havainto puoltaa osittain Mantereen ja Vaaran (2008) tutkimuksessa esitettyä stra-

tegiadiskurssia, jossa ylimmän johdon muodostamaan strategiaan ei nähdä tarpeellisuutta 

vaikuttaa. Huolimatta vähäisestä vaikutusmahdollisuudesta sisältöön, strategian kehkeyty-

miseen nähtiin voivan vaikuttaa laajasti toiminnan kautta. Tämä vahvistaa Strategy-as-

Practicen mukaisen toimijuuden määrittelyä, painottaen yksilön toiminnan merkitystä osa-

na organisaation aktiviteettia (Vaara & Whittington 2012; Jarzabowski et. al. 2007; 2005). 

Täten strateginen toimijuus korostuu toiminnassa, strategian lopullisen kehkeytymisen ja 

muotoutumisen osalta.  

 

Strategiatietoisuuden osalta jaettu tietoisuus strategisista painopisteistä oli havaittavissa, 

mutta subjektiiviset tulkinnat vaikuttavat tietoisuuteen. Tietoisuuden puutteita ilmeni stra-

tegian eksplisiittisessä tietoisuudessa ja yksiselitteisessä kuvaamisessa, vahvistaen Ham-

brickin (1981) havaintoa strategiatietoisuuden laskusta ylimmän johdon alapuolella. Täten 

strategia näyttäytyy eri tavalla ympäri organisaatiota, jolloin erot juontuvat työn luonteen 

ja merkityksen erilaisuudesta strategista toimintaa kohtaan. Havainto puoltaa Virtasen ja 

Kauppisen (2008) havaintoa strategian eri muodoista ympäri organisaatiota. Strategiatie-
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toisuuden monimuotoisista tulkinnoista riippumatta, tutkielma ei puolla Juuti et. al. (2004) 

havaitsemaa haastetta strategian mukaisen toiminnan järjestämisestä, johtuen johdon ja 

henkilöstön eriävistä näkemyksistä. Näkemykset indikoivatkin kokonaisuutena tahtotilan 

mukaista jaettua tietoisuutta strategiasta, vaikka tietoisuuden taso ei aina ilmene eksplisiit-

tisesti. Tällöin hyödynnetyt käytännöt sekä organisaatiokulttuurin vaikutus ohjaavat toi-

mintaa tahtotilan mukaisesti. 

 

Tietoisuuden muodostajat ja toiminnan mahdollistajat 

 

Tutkielman empiriasta ja tieteellisen tutkimuksen teoriasta, havaittuja merkittävimpiä stra-

tegiatietoisuuden muodostumiseen vaikuttavia käytäntöjä on ristiintaulukoitu lähteittäin 

taulukossa 5.  

 

Taulukko 5: Teoriasta ja empiriasta havaitut käytännöt 

 

 

 

Strategiaviestinnän merkitys tietoisuuden muodostumisessa on havaittu tässä tutkielmas-

sa, jonka ohella aiempi tutkimus (ks. esim. Whittington 2003) on korostanut strategiavies-

tinnän tärkeää roolia strategioiden ymmärtämisessä. Strategiaviestintä korostui erityisesti 

strategiatiedon jakamisessa mahdollistaen ymmärrystä ja merkityksellistämisprosesseja. 

Strategiaviestintä
Vuorovaikutus virallisten ja 

epävirallisten 
strategiaepisodien kautta

Merkityksellistämisprosessit

Kirjallisuus-
katsaus

Whittington (2003); Aggerholm et. 
al. (2012); Heide et. al. (2012); 
Virtanen & Kauppinen (2008); 

Karkulehto (2011); Ikävalko 
(2005)

Hendry & Seidl (2003); Maitlis 
& Lawrence (2003); Ikävalko 

(2005)

Stensaker & Falkenberg 
(2007); Maitlis (2005); 

Karkulehto (2011); Mantere 
(2005); Gioia & Cittipeddi 
(1991); Ikävalko (2005); 

Weick (1995)

Haastateltava H1-H7 H1#H7 H2, H4, H5, H6

Keskijohdon merkitys Organisaatiokulttuuri Tavoitteenasetanta

Kirjallisuus-
katsaus

Mantere (2008; 2005); Rouleau 
(2005); Ikävalko (2005); Sillince & 

Mueller (2007)

Mezias (2001); Minzberg & 
Waters (1985); Schein (2004)

Mantere & Vaara (2008); 
Ikävalko (2005); Virtanen & 
Kauppinen (2008); Mantere 

(2005)

Haastateltava H2, H3, H4, H6 H1-H7 H1, H2, H3, H4, H7
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Havaittu viestinnällisten keinojen riittämättömyys on linjassa Karkulehdon (2011) havain-

non kanssa, joka korosti viestin tavoitettavuutta tulkinnan helpottamisessa. Strategian yksi-

selitteisen kuvaamisen ongelmallisuuden voidaankin nähdä heijastuvan mainituista teki-

jöistä, joka esiintyy eksplisiittisenä tietoisuuden puutteena. Strategiaviestinnän laajentami-

sella voitaisiinkin selkiyttää strategiasisältöä ja suuntaa. Tämä mahdollistaisi strategian 

ilmentämisen ja ymmärryksen laaja-alaisemman luomisen, vähentäen monitulkintaisuutta 

sekä kasvattaen tietoisuutta tahdotusta toiminnasta. Kokonaisuutena tutkielma vahvistaakin 

aiempien tutkimusten havaintoja strategiaviestinnän puutteen ongelmallisuudesta (Heide 

et. al. 2002), strategiaviestin monitulkintaisuudesta (Aggerholm et. al. 2012), sekä strate-

giaviestinnän tärkeydestä strategiaprosessissa (Ikävalko 2005; Virtanen & Kauppinen 

2008). Yhtälailla tutkielma lisää ymmärrystä tietoisuuden muodostumiseen vaikuttavista 

tekijöistä, korostaen viestinnän ja kommunikaation merkitystä tässä kokonaisprosessissa.  

 

Merkityksenantamisen prosessit korostuivat strategian selkiyttämisen, kehkeytymisen ja 

ymmärryksen luomisen osalta. Kyseisten prosessien kautta pyritään vaikuttamaan tulkin-

toihin (Maitlis 2005) sekä mahdollistamaan strategian jaettu merkityksellistäminen sosiaa-

lisessa kontekstissa. Prosessit eivät olleet täysin onnistuneet, jolloin tarve strategiaan viit-

taamiselle ja keskustelun lisäämiselle oli havaittu. Tutkielma nostaakin esiin merkityksen 

antamisen tärkeyden osana merkityksellistämistä. Kyseistä toimintaa voidaan edistää esi-

merkiksi strategiasisällön laajemmalla painottamisella sekä siihen useammin viittaamisel-

la, mahdollistaen kytköksen ymmärtämisen strategian ja toiminnan välillä. On kuitenkin 

huomioitava, että subjektiivinen merkityksellistäminen on sosiaalinen prosessi, johon vai-

kuttaa strategian ilmeneminen organisaatiossa sekä toimijan kokema strategisesta roolis-

taan. Merkityksen antamisessa näihin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota, sillä strategian 

merkitykset tulevat jaetuiksi sosiaalisen konstruktionismin kautta kyseisten vaikutteiden ja 

jaettujen normien raamittamana. 

 

Tutkielman tulokset korostavat myös virallisten strategiaepisodien merkitystä tietoisuu-

den muodostamisessa, jakamisessa ja toiminnaksi muotoutumisessa. Episodien vaikutus 

havaittiin merkittäväksi tietoisuuden muodostamisessa niiden ilmentäen strategiaa ja luo-

den sille merkitystä. Yhteneväisesti muut tutkimukset ovat havainneet jaetun tietoisuuden 

muodostuvan kommunikaation ja tulkinnan kehkeytymisen kautta (Mantere 2005) sekä 

strategiaepisodien ilmentäen miten strategia vaikuttaa toimijoihin (Heide et. al. 2002). Vi-
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rallisten episodien ohella tutkielmasta nousee osittain esiin epävirallisten episodien rooli, 

joka ilmentyi vuorovaikutuksellisten tilanteiden korostamisella, jossa strategialle luodaan 

merkitystä ja ohjataan toimintaa sen mukaiseksi. Havainto puoltaa Aggerholm et. al. 

(2012) näkemystä paikallisen merkityksenluomisen tärkeydestä tietoisuuden muodostumi-

sessa. Lisäksi aiempi tutkimus on myös painottanut epävirallisten keskusteluiden (Ikävalko 

2005) ja kokouksien (Karkulehto 2011) merkitystä tietoisuuden jakamisessa. Tutkielmassa 

epävirallisten episodien merkitystä ei kuitenkaan laaja-alaisesti painotettu, puoltaen Hen-

dryn ja Seidlin (2003) näkemystä ettei niiden roolia strategiatyössä ole täysin ymmärretty. 

 

Tutkielma tunnistaa myös keskijohdon merkittävän roolin tietoisuuden muodostajana ja 

toiminnan mahdollistajana. Tulokset puoltavat pitkälti keskijohdon roolia strategiatiedon 

jakajana ja syntetisoijana (Mantere 2008), keskijohdon kokemaa velvollisuutta jakaa tietoi-

suutta organisaatiotasoja alaspäin (Mantere 2005), laajentaa perspektiiviä ymmärryksen 

muodostamiseksi (Ikävalko 2005) sekä omaksuen roolinsa strategian tulkkeina ja merki-

tyksellistäjinä (Rouleau 2005). Havaittu lisätarve luoda merkitystä ja kuvantaa strategiaa 

yksiselitteisesti sekä esittää taustoja päätöksien takana, ei kuitenkaan aktualisoidu riittäväs-

ti toiminnassa tarpeesta huolimatta. Mantereen (2008) mukaan kyseistä toimintaa voi ra-

joittaa tietämättömyys johdon tahtotilasta, jota on mahdollista lieventää osallistamalla. 

Osallistamisen astetta ei kuitenkaan ollut havaittavissa sisällön osalta, vaikka toteumaan 

koettiin voivan vaikuttaa laajasti. Täten tietoisuuden puute tai tietämättömyys kyseisen 

toiminnan tärkeydestä on voinut rajoittaa tätä toimintaa. 

 

Tutkielmassa tavoitteiden merkitys strategiatietoisuuden muodostumisessa ja toiminnan 

ohjautumisessa nousi vahvasti esiin, puoltaen Mantereen (2005) havaintoa tavoitteiden 

ominaisuudesta helpottaa strategian ymmärtämistä. Toisaalta Virtasen ja Kauppisen (2008) 

mukaan tavoitteiden ohjaama toiminta ei tarkoita strategiatietoisuutta. Luonnollisesti ta-

voitteet eivät takaa laajaa strategiatietoisuutta, mutta konkreettisten tavoitteiden havaittiin 

lisäävän tietoisuutta, ohjaavan toimintaa sekä helpottavan toiminnan ja strategian kytkök-

sen ymmärtämistä. Kyseinen havainto on yhteneväinen Ikävalkon (2005) tutkimuksen 

kanssa. Käänteisesti tavoitteiden puute tai vähäisyys alentaa niiden merkitystä toiminnassa 

ja tietoisuuden muodostumisessa. Täten tutkielma lisää ymmärrystä tavoitteiden merkityk-

sestä ja positiivisesta vaikutuksesta niin strategiatietoisuuden muodostumiseen että sen 

mukaisen toiminnan ohjautumiseen.  
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Tutkielma puoltaa entisestään organisaatiokulttuurin ja arvojen vaikutusta organisaatioi-

den toimintaan. Organisaatiokulttuurin ja arvojen vahva vaikutus ilmentää Mintzbergin ja 

Watersin (1985) strategiamallia, joka kehkeytyy luonnollisesti jaettujen uskomusten poh-

jalta. Vahva organisaatiokulttuuri vaikuttaakin osaltaan tietoisuuteen ja jaettujen käytäntö-

jen mukaiseen toimintaan, josta seurasi strategian ja arvojen limittäisyys. Havaittavissa oli 

laajasti jaettu ymmärrys organisaation arvoista, jotka ohjaavat toimintaa luotujen normien 

raameissa. Organisaatiokulttuuri olikin vahvasti läsnä, vaikuttaen tietoisuuden muodostu-

miseen sekä ohjaten toimintaa yhteneväisen jaetun mallin mukaisesti. Vahvan organisaa-

tiokulttuurin voidaankin nähdä vaikuttavan positiivisesti yhteneväisen toiminnan ohjautu-

miseen, vaikka suoranaista strategiatietoisuutta ei olisikaan. 

 

Toiminnassa strategiatietoisuus ilmeni asiakaskeskeisyytenä, itseohjautuvuutena ja merki-

tyksentuntuna organisaation toimintaa kohtaan. Laajemmassa perspektiivissä asiakaskes-

keisyyden voidaan nähdä ilmentyvän tuoton ja asiakasarvon tavoitteluna. Yritysten tavoi-

tellessa asiakasarvon ja tuoton maksimointia (Whittington 2001) sekä oman aseman tur-

vaamista (Clark 2004) voidaan ilmentymän nähdä pätevän laaja-alaisemmin. Itseohjautu-

vuus juontuu strategiatietoisuuden ja sen mukaisen koordinoinnin onnistumisesta, jotka 

tarjoavat ohjautuvuuden tunteen relevantteihin tekijöihin käytäntöjen ohjaamana. Itseoh-

jautuvuuden ilmeneminen oletettavasti vaihtelee, mutta laajemmin sen voidaan nähdä il-

mentyvän taustalla vaikuttavana tietoisuutena organisaation tahtotilan mukaisen aktivitee-

tin suorittamisesta. Merkityksentuntu organisaation toimintaa kohtaan puolestaan ilmenee 

arvojen ja organisaatiokulttuurin ohjaamana. Ilmentymän voidaan nähdä pätevän yleisesti 

etenkin organisaatioissa, joissa strategian ja toiminnan välinen kytkös on laaja-alaisesti 

tiedostettu. Havaitut ilmentymät vaatisivat kuitenkin tarkempaa lisätutkimusta, joka on 

mainittu yhtenä jatkotutkimusehdotuksena.  

 

Tutkimuksesta ja teoriasta havaittujen merkittävimpien strategiatietoisuuteen vaikuttavien 

käytäntöjen tarkastelun jälkeen, kuvio 7 kuvaa tietoisuutta muodostavien käytäntöjen, toi-

mijan sekä toiminnan välistä kytköstä. Kyseisten tekijöiden kolmikytköksessä käytäntöjen 

kautta muodostuva tietoisuus vaikuttaa yksilöön ja toimintaan, samalla toiminnan ja käy-

täntöjen vaikuttaessa toisiinsa dynaamisessa prosessissa. 
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Kuvio 7: Tietoisuuden ja toiminnan kytkös 

 

Tuloksista johdettuna, kuviossa merkittävimmät strategiatietoisuutta muodostavat käytän-

nöt on asetettu tietoisuuden muodostajiksi, jotka vaikuttavat niin tietoisuuden muodostu-

miseen kuin toiminnan ohjautumiseen. Mallin mukaan strategiatietoisuus muodostuu stra-

tegiaviestinnän ja sen mahdollistavien käytäntöjen avulla merkityksellistämisprosessei-

neen, joka ilmentyy toiminnassa asiakaskeskeisyytenä, itseohjautuvuutena sekä merkityk-

sentuntuna. Lisäksi toimintaa ohjaa ja siinä ilmenee tavoitteenasetannan ja organisaa-

tiokulttuurin vaikutus. Mallissa käytännöt muodostavat ja muokkaavat subjektiivista tul-

kintaa strategiasta, jolloin vuorovaikutuksellisuus luo subjektiivisille tulkinnoille yhteistä 

merkitystä. Kyseisen toiminnan kautta muodostuu jaettu tietoisuus strategiasta, jolloin käy-

tännöt muokkaavat niin subjektiivisia tulkintoja kuin jaettua tietoisuutta, aktualisoituen 

toiminnan virtana ja toteutuvana strategiana.  

 

5.2 Strategiatietoisuus ja toiminnallinen strategia  

 

Tutkielmassa toteutettu kvalitatiivinen tapaustutkimus tarkasteli strategiatietoisuuden 

muodostumista sekä subjektiivisten tulkintojen jaettua ilmentymistä toiminnassa Strategy-

as-Practice näkökulman mukaisesti. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluin ja 

analysoitiin Grounded Theory- menetelmää hyödyntäen. Tämä osio laventaa keskustelua 

Strateginen toiminta 
•  Asiakaskeskeisyys 
•  Itseohjautuvuus 
•  Merkityksentuntu 
•  Tavoitteet 
•  Organisaatiokulttuuri 

Toteutuva strategia 

Strategiatietoisuus 
•  Strategiakäytännöt 

•  Strategiaviestintä 
•  Strategiaepisodit 
•  Merkityksellistäminen 

Strateginen toimija 
•  Hallitus 
•  Ylin johto 
•  Keskijohto 
•  Asiantuntija 
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laajempaan kontekstiin tutkimustulosten merkittävyydestä sekä S-a-P:n soveltuvuudesta 

strategian ja tietoisuuden tarkasteluun. 

 

Strategy-as-Practicen mukaisesti strategiatietoisuus voidaan palauttaa tietoisuutta muodos-

taviin tekijöihin käytäntöjen avulla. Kyseiset käytännöt muodostavat yksilön subjektiivista 

strategiatietoisuutta sekä vaikuttavat toimintaan vuorovaikutuksellisessa prosessissa. Käy-

täntöjen vaikutuksesta huolimatta, strategian ja toiminnan välistä kytköstä ei aina ole yksi-

oikoista ymmärtää. Strategian voidaankin nähdä fokusoituvan alemmilla organisaa-

tiotasoilla toiminnan suorittamiseksi, jossa strategian merkitys toimintaan osittain hämär-

tyy. Tämä ilmenee mission korostamisena operatiivisen toiminnan suorittamisen varmis-

tamiseksi sekä arvojen vahvana läsnäolona limittyen strategian kanssa. Huomio on loogi-

nen, sillä pienempiin osakokonaisuuksiin jaetun strategian toteuttamisessa, fokuksen tu-

lisikin olla alemmilla organisaatiotasoilla kyseisissä tekijöissä. Tällöin kysymyksenä on-

kin, tulisiko strategian ja toiminnan kytkös olla laajemmin huomioitu vai taustalla toimin-

taa ohjaava tekijä. Tarkastelulle ei olla asetettu laajasti painoarvoa, mutta puoltavana teki-

jänä voidaan pitää jaetun strategiatietoisuuden ymmärtämisen ja sen mukaisen toiminnan 

edistävää vaikutusta organisaation toimintaan, tehokkuuteen, suuntaan sekä identiteettiin. 

 

Strategy-as-Practice mukaisen toiminnallisen strategian mieltämisessä jokaisen yksilön 

vaikutus ja toiminnan korostaminen tulisi nähdä merkittäväksi. Tällöin tulisi painottaa toi-

minnan ja strategian välistä kytköstä sekä laajentaa strategisten toimijoiden määritelmää 

ylimmän johdon ulkopuolelle. Nämä tekijät ovat oleellisia S-a-P:n mukaisen strategian 

ymmärtämisessä, jolloin toimintaa korostava näkemys on mahdollisesti ongelmallisempi 

käsittää. Strategiaan kun perinteisesti viitataan objektina ja ylimmän johdon linjauksina 

tahtotilan mukaisesta suunnasta, jolloin toiminnan tarkastelun keskiöön nostava strate-

giatarkastelu voi olla hankalampi hahmottaa.  

 

Strategian tarkastelutavan muuntuminen kollektiiviseksi kehkeytyväksi aktiviteetiksi vaati-

si vähintään seuraavien tekijöiden huomioimista. Ensiksi, strategianäkemykseen vaikuttaa 

vallitseva toimintaympäristö ja organisatoriset toimintamallit, jotka tarjoavat lähtökohdan 

strategiatyölle. Tällöin staattisessa ja mekaanisessa toimintaympäristössä kyseinen näke-

mys voisi toimia suunnittelua vastaan. Puolestaan dynaaminen ympäristö, jossa oleellista 

on nopea reagointikyky ja mukautuminen voisi puoltaa toimintaa korostavaa näkemystä 
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hyväksytymmin. Tämä on seurausta siitä, että dynaaminen ympäristö vaatii osallistamman 

mentaliteetin, kytkien toimijoita prosessiin mukautuvuuden mahdollistamiseksi. Toiseksi, 

S-a-P:n mukainen strategianäkemys vähentää johdon toimivaltaa ja asemaa verrattuna joh-

tolähtöiseen strategiatarkasteluun. Kolmanneksi, strategianäkemykseen vaikuttaa organi-

soitumisen malli sekä hyödynnetyt käytännöt, jotka ovat organisaatiokulttuurin vaikutuk-

sen alla. Täten ajattelumallin muutos, nähden strategian toiminnallisena verbinä omistetta-

van objektin sijaan, ei ole yksinkertaista ja mahdollisten vasta-argumenttien kohteena.  

 

S-a-P mukaisen strategiatarkastelun hyödyntämiseen voitaisiin soveltaa perinteisen näke-

myksen ja toiminnallisuuden yhdistelmää. Tällöin toiminnallisuuden korostaminen voitai-

siin nähdä hyväksytyksi niin pitkään kuin strategian mukainen lopputulos olisi saavutetta-

vissa. Näkemys mahdollistaisi laajemman strategian kehkeytymisen, jota tarvittaessa ohjat-

taisiin tahtotilan mukaisesti. Ylätason strategiset linjaukset olisivatkin määriteltyjä, jolloin 

henkilöstöä kytkettäisiin pienempiin osakokonaisuuksiin laajemmin sisällön ja toiminnan 

osalta. Tällöin, ylimmän johdon tehtävänä olisi kontrolloida sekä tarvittaessa raamittaa 

toimintaa tahtotilan mukaiseen suuntaan. Hyötyinä malli mahdollistaisi toiminnan muotou-

tumisen suotuisaan odottamattomaan suuntaan, lisäisi omistajuutta sekä merkityksentun-

tua. Lisäksi, se mahdollistaisi käytäntöjen kautta muodostuvan kaksisuuntaisen strate-

giadialogin ja laaja-alaisemman ymmärryksen strategian mukaisesta toiminnasta. Tutkimus 

osaltaan heijasti piirteitä tämän kaltaisesta näkemyksestä, mutta ne eivät olleet vallitsevia.  

 

Tutkielma lähestyi strategiatietoisuutta S-a-P näkökulmasta, jonka agenda on keskittynyt 

yksilöön, toimintaan ja käytäntöihin. Kuitenkaan tutkimusta jaetusta tietoisuudesta eten-

kään ylimmän johdon alapuolella ei ole tehty. Tilanne on yhteneväinen strategisessa joh-

tamisessa, jossa strategiatietoisuuteen keskittyvä tutkimus ei ole saanut suurta painoarvoa. 

Tämä siitäkin huolimatta, että S-a-P määrittelee strategiset toimijat laajasti ja mahdollistaa 

strategian tarkastelun vuorovaikutuksen kautta muodostuvana, jossa tietoisuus muodostuu 

toimijoiden välillä. S-a-P tarjosikin hyvän lähtökohdan strategiatietoisuuden ja sen ilme-

nemisen tarkastelulle, korostamalla yksilön merkitystä osana strategista toimintaa sekä 

mahdollistaen tarkastelun laajentamisen ylimmän johdon ulkopuolelle. Yhtälailla mikrota-

son näkökulma mahdollisti tietoisuuden muodostumisen tarkastelun käytäntöjen kautta, 

jotka peilaavat organisaation juurtuneita tapoja toteuttaa toimintaansa.  
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Tutkielman tuloksena saavutettiin lisäymmärrystä strategiatietoisuuden tasoista, tietoisuut-

ta muodostavista käytännöistä sekä tietoisuuden ilmentymistä käytännön toiminnassa. Ha-

vaitut merkittävimmin tietoisuutta muodostavat käytännöt olivat diskursiiviset sekä vuoro-

vaikutukselliset käytännöt, jotka ilmenivät toiminnassa pyrkimyksenä lisäarvon tuottami-

seen ja organisaation toiminnan tehokkaaseen edistämiseen, tuntien toiminnan merkityk-

selliseksi. Havaintoja yksilön strategiatietoisuuden tulkinnoista, tietoisuutta muodostavista 

käytännöistä, tulkintojen ilmenemisestä sekä tarkastelun laajentamista jaettuun tietoisuu-

teen ja useammalle organisaatiotasolle, voidaan pitää merkittävänä myös laajemmassa tut-

kimusagendassa. Täten tutkielma tarjosi arvokasta lisäymmärrystä käytäntöjen vaikutuk-

sesta strategiatietoisuuden muodostumiseen sekä niiden ilmentymiseen toiminnassa. 

 

Tutkielman mukaan strategiatietoisuus näyttäytyi jaettuna, mutta subjektiivisten tulkinto-

jen vaikutus on havaittavissa. Strategia näyttäytyykin voimakkaammin siellä, missä toi-

minta on keskeistä strategian mukaisen toiminnan toteuttamisessa. Täten strategia saa eri 

muotoja ympäri organisaatiota, jolloin erot on hyvä tiedostaa sekä pohtia mahdollisia kei-

noja miten vaikuttavuutta ja tietoisuutta voitaisiin lisätä läpi organisaation. Tämä on merki-

tyksellistä, sillä jokainen toimija on osa strategian toteuttamista kohti yhteistä tahtotilan 

mukaista päämäärää. Lisäksi, yksilön strategiatietoisuutta sekä tulkintojen vaikutusta jae-

tun tietoisuuden muodostumiseen ja siitä seuraavaan toimintaan, voidaan pitää jatkossa 

merkittävänä sillä strategiaa toteuttavien yksilöiden toiminta on keskeistä strategian toteu-

tumisen onnistumisen tai epäonnistumisen kannalta. 

 

5.3 Tutkielman arviointi ja rajoitukset 

 

Tutkielmaa arvioitaessa tulee tarkastella luotettavuutta ja tulosten yleistettävyyttä. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa tutkijan tulee hyväksyä oman subjektiivisuuden vaikutus, jolloin 

tutkimuksen luotettavuuden kriteeriksi nousee tutkija itse sekä kohteeksi koko tutkimus-

prosessi. Tällöin tutkimuksen arvioinnissa korostuu tutkijan tulkintojen ja käsitteellisyyk-

sien sopivuus nousseisiin havaintoihin sekä saavatko tulkinnat tukea muista tutkimuksista. 

(Eskola & Suoranta 2008, 210-212.) Tässä tutkielmassa on pyritty kuvaamaan mahdolli-

simman tarkasti ja läpinäkyvästi tutkimuksen eteneminen sekä esittämään tutkielmaan vai-

kuttaneet ohjaavat teoriat ja taustaolettamukset. Lisäksi laaja-alainen perehtyneisyys aihee-
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seen on kasvattanut tietoisuutta aihepiirin tutkimuksesta, mahdollistaen kattavan aiheen 

käsittelyn sekä peilaamisen vallitsevaan tieteelliseen keskusteluun.  

 

Kvalitatiivinen tutkimus on tiivis prosessi kaikkien tekijöiden muovatessa toisiaan, jolloin 

tutkijan arvomaailma, subjektiiviset näkemykset sekä mahdollinen sidos tutkimuskohtee-

seen vaikuttavat tutkimuksen kulkuun että tuloksiin. Eskola ja Suoranta (2008, 17-18) 

huomauttavatkin subjektiivisuuden vaikuttavan aineiston tulkintaan, joka tulisi tiedostaa 

lopputuloksen kannalta. Tämän tutkielman luotettavuutta arvioidessa, tulee huomioida 

tutkijan henkilökohtainen side kohdeorganisaatioon sisällön analyysissä ja sen tuottamises-

sa. Sidos on osaltaan voinut vaikuttaa tulkintoihin, asetettuihin kysymyksiin ja haastatelta-

vien valintaan, jonka lisäksi alitajuntainen subjektiivinen kokema on voinut vaikuttaa ana-

lyysissä nousevien teemojen esiin nostamiseen. Haastateltavien valinnassa pyrittiin kuiten-

kin objektiiviseen valintaan otantamenetelmän mukaisesti, jonka lisäksi analyysi toteutet-

tiin mahdollisimman objektiivisesti keskittyen ainoastaan aineistosta nouseviin teemoihin. 

Täten henkilökohtaisen sidoksen ei nähdä vaikuttaneen haitallisesti aineiston tuottamiseen 

tai tulosten analyysiin, vaan mahdollistaneen tuotteliaan ja luotettavan ilmapiirin empiiri-

sen materiaalin keräämiseen ja analysointiin.  

 

Haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu vähentäen uudelleen tulkinnan riskiä. Nauhoittami-

sen tarkoituksena onkin tukea analyysiä sekä tehdä tutkija tietoiseksi omasta toiminnastaan 

haastattelussa (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 15). Nauhoittaminen ja litterointi nostavat luo-

tettavuuden astetta sillä aineistoa voidaan käsitellä läpinäkyvästi koko tutkimusprosessin 

ajan, jolloin jokainen aineiston osa on jäljitettävissä alkuperäiseen lähteeseen. Samoin tu-

loksissa läpinäkyvästi esitetyt aineistonäytteet mahdollistavat lukijan tehdä omat johtopää-

tökset aineistosta. Tämä nostaa läpinäkyvyyden ja luotettavuuden astetta, sillä lukija voi 

tehdä itse tulkinnat aineistonäytteistä ja verrata niitä esitettyihin tulkintoihin. Kyseisten 

toimenpiteiden avulla tutkielman luotettavuutta vaarantavia tekijöitä on pyritty minimoi-

maan sekä nostamaan luotettavuuden astetta. Kokonaisuutena luotettavuuden asteen voi-

daankin nähdä olevan korkealla tasolla. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa havaintojen määrä ei ole merkityksellinen vaan yksittäista-

pauksiin keskittyminen (Alasuutari 1995, 39). Tapaustutkimusten tarkoituksena ei muu-

tenkaan ole luoda yleistäviä päätelmiä, jolloin korostuu tulkintojen kestävyys, syvyys ja 
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oivaltavuus (Eskola & Suoranta 2008, 65-67). Näin pyritään kuvaamaan mahdollisimman 

tarkasti miten ilmiö ilmenee paikallisessa kontekstissa ja vertaamaan tätä vallitsevaan tie-

teelliseen keskusteluun. Ilmiön paikallinen selittäminen mahdollistaakin selityksen pätemi-

sen peilaamisen laajemmassa kontekstissa (Alasuutari 1995, 264). Yhteneväisesti Groun-

ded Theory- menetelmä ei pyri laajoihin yleistyksiin vaan oleellista on rakentaa kuvaus 

vallitsevasta ilmiöstä ja sen vaikutuksesta toimijoihin (Gorbin & Strauss 1990, 9). Täten 

tutkimus on keskittynyt kontekstisidonnaiseen selittämiseen, jonka lisäksi keskustelussa on 

pohdittu tulosten edustavuutta laajemmassa kontekstissa. 

 

Tutkielman rajoituksina voidaan pitää edustettavuutta näytteen suhteellisen pienestä koosta  

johtuen. Lisäksi, yksi case-organisaatio sitoo tutkimustuloksia osittain yhteen kontekstiin 

ja toimialaan. Täten, tutkimus ilmentää haastateltujen toimijoiden näkemyksiä eikä koko 

organisaation strategiatietoisuuden astetta, jonka lisäksi havainnot rajoittuvat tiettyyn toi-

mialaan ominaispiirteineen. Tämä laskee kokonaisedustettavuutta, kun valtaosa organisaa-

tion toimijoista ei ole edustettuina, tarkastelun keskittyessä yhteen organisaatioon ja toimi-

alaan. Kuten mainittu, tutkielman tarkoituksena ei kuitenkaan ollut yleistää ilmiön esiin-

tymistä kaikissa konteksteissaan. Näin aineiston koolla ei ole suoraa vaikutusta tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta, sillä tarkoitus on johtaa näkökulmia teoreettisen keskustelun 

pohjalta (Eskola & Suoranta 2008, 61-62). Täten rajoitusta voidaan pitää vähäisenä, sillä 

tutkielma onnistui nostamaan esiin havaintoja ja peilaamaan näitä vallitsevaan keskuste-

luun. Lisäksi, tutkimuksen kattavuuden laajentamista esimerkiksi tilastollisilla menetelmil-

lä on ehdotettu yhtenä jatkotutkimusehdotuksena.  

 

5.4 Tutkielman kontribuutio ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkielman tieteellinen kontribuutio annetaan strategisen johtamisen tutkimuksen piiriin. 

Strategisen johtamisen tutkimus perustuu enimmäkseen strategioiden toteutumisen, tehok-

kuuden ja tuloksellisuuden tarkasteluun. Lisäksi strategiatarkastelu on keskittynyt pääosin 

strategian luomiseen tai sen johtamiseen sekä ylimmän johdon toimiin. Täten organisaation 

sisäisen strategiatietoisuuden tarkastelua ei ole pidetty riittävän merkittävänä eikä tutkimus 

ei ole laajemmin keskittynyt siihen. Yhtälailla suoranaista keskustelua tai laajaa tutkimusta 

johdon ulkopuolisesta jaetusta strategiatiedostamisesta ei ole, jota voidaan pitää tutkielman 

kontribuutiolisänä akateemiselle tutkimukselle.  
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Tutkielma osallistuu tieteelliseen keskusteluun siirtämällä tarkastelunäkökulmaa ylimmän 

johdon ulkopuolelle ja tiedostaen eri organisaatiotasojen toimijoiden roolin strategian to-

teuttamisessa. Lisäksi tutkielma rikastaa verrattain vähän tutkittua Strategy-as-Practice 

tutkimuskenttää. Vaara ja Whittington (2012, 309) ovatkin esittäneet että, S-a-P tutkimus 

on edennyt merkittävästi, mutta silti on paljon tutkittavaa esimerkiksi strategian ilmenty-

miseen liittyen, jolloin tutkielma palvelee osaltaan tätä tarvetta. Kiteytettynä tutkielman 

akateemisena kontribuutiona voidaan pitää ymmärryksen kasvattamista strategiatietoisuu-

den muodostumisen elementeistä sekä avaten keskustelua jaetun tiedostamisen merkityk-

sestä organisaation strategiseen toimintaan. Tämä on merkittävää, sillä tutkimus ei ole laa-

jemmin keskittynyt jaetun tietoisuuden muodostumiseen tai siihen vaikuttaviin tekijöihin.  

 

Tutkielman käytännön hyötyjä kohdeorganisaatiolle voidaan nähdä useita. Merkittävimpä-

nä on tutkielman kautta kasvanut ymmärrys strategiatietoisuudesta eri organisaatiotasoilla 

ja kahden organisatorisen yksikön välillä. Lisäksi tutkielma tarjoaa tietoa subjektiivisten 

tulkintojen ja jaetun strategiatietoisuuden muodostumisesta sekä sen ilmentymisestä toi-

minnassa. Kyseistä ymmärrystä strategiatietoisuuden asteista, muodostajista sekä ilmenty-

mistä voidaan hyödyntää strategiatyön toteuttamiseen ja tietoisuuden kasvattamiseen tule-

vaisuudessa. Tietoisuuden tasoa voitaisiin edistää esimerkiksi hallinnon strategian terävöit-

tämisen, osallistamisen, strategiaviestinnän lisäämisen sekä strategiakeskustelun selkiyttä-

misen ja strategisten päätösten taustojen ilmentämisen avulla. Kyseisten keinojen kautta 

voitaisiin saavuttaa korkeampi strategiatietoisuuden aste ja yhteisen suunnan selkeytymi-

nen sekä laaja-alaisempi osallistuminen strategiaprosessiin. 

 

Ensimmäisenä jatkotutkimusehdotuksena on kattavampi kvantitatiivinen tutkimus strate-

giatietoisuudesta. Tutkimuksessa voitaisiin testata tässä tutkielmassa havaittujen tietoisuut-

ta muodostavien käytäntöjen ilmentyvyyttä laajemmin sekä tarkastella vastaako tietoisuus 

suuremmalla otoksella tämän tutkielman tuloksia. Tutkimus voisi myös kartoittaa tarkem-

min eroja organisaatioyksiköiden välillä sekä niiden pohjimmaisia syitä. Toisena jatkotut-

kimusehdotuksena on keskittyminen konkreettisiin käytäntöihin ja niiden hyödyntämiseen 

strategiatyössä. Tutkimus voisi tarkastella strategiatyössä käytettäviä konkreettisia strate-

giatyökaluja, siltä osin miten ne vaikuttavat strategiatulkintoihin sekä miten näiden avulla 

voitaisiin yhtenäistää jaettua tietoisuutta. Viimeisenä jatkotutkimusehdotuksena voitaisiin 

tarkastella tässä tutkielmassa havaittuja toiminnan ilmentymiä, keskittyen ilmentymiin 
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tarkemmin ja niiden toteutumaan toiminnassa. Ilmentymien tarkastelun kautta voitaisiin 

mahdollisesti luoda typologioita sen osalta miten tietoisuus ilmenee toiminnassa laajemmin 

sekä tarkastella havaittujen ilmentymien esiintymistä muissa konteksteissa. 
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LIITTEET 

 

LIITE I: TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 
Perustiedot ja lähtökohta 

o Kertoisitko tarinasi Evlissä?  
§ Mistä tavallinen päiväsi koostuu?  

Strategia & strategiatietoisuus: 
• Mitä mieleesi tulee sanasta strategia? (käsitetasolla) 
• Voisitko kertoa mikä tekee Evlistä Evlin ja erottaa sen muista? Erityispiirre joka kiteyttäisi 

Evlin? 
o Voisitko kuvailla Evlin strategiaa? 

§ Saatko tarpeeksi tietoa strategian sisällöstä? / Mitä kautta? 
§ Mistä ymmärrys rakentuu? 

• Miten strategia näkyy/ilmenee päivittäisessä työssäsi? 
o Milloin koet itse toteuttavasi strategiaa? 
o Miten osallistut Evlin strategiaprosessiin? 
o Miten ja missä strategia syntyy? 

• Koetko, että strategialla on yhteneväinen merkitys organisaatiossa? 
o Tarkastellaanko strategian onnistumista ja saadaanko siitä palautetta? 

Strategiset toimijat: 
• Voisitko kertoa, ketkä päättävät ja saavat vaikuttaa yrityksen kannalta merkittäviin päätök-

siin? (Kenen työksi strategiatyö nähdään?) 
o Omat vaikutusmahdollisuudet ja rooli strategian sisältöön ja toteumaan? 

• Kuvaile eri organisaatiotasojen strategisia toimijoita?  
Käytännöt 

• Kertoisitko Evlin tavoitteista? / Miten Evli pyrkii tavoitteisiin (keinot)? 
• Millaisten keinojen ja menetelmien kautta toteutat työtäsi ja edistät yrityksen tavoitteita? 

(Mitkä tekijät ohjaavat työskentelyä) 
• Voisitko kertoa esimerkkejä miten saat toiminnastasi palautetta?  
• Minkälaisia käytäntöjä ja foorumeita strategiatyössä ja viestinnässä on? 
• Minkälaisen toiminnan ja käytäntöjen kautta strategiaa toteutetaan? 

Strateginen toiminta 
• Voisitko kuvailla mikä päivittäisessä työssäsi on yrityksen kannalta merkittävää? 

o Milloin koet sen olevan merkityksellistä?  
o Mikä ohjaa toimintaa päivittäin?  

• Kertoisitko esimerkkejä, miten voit itse vaikuttaa strategiaan ja sen toteuttamiseen toimin-
nallasi?  

Lopetus 
• Tapahtuma/ tarina/ huomioita/ kommentteja teemoihin liittyen? 
• Kiitokset haastattelusta. 

 
  



 

LIITE II: HAASTATTELULOKI 
 

Tunniste Yksikkö Asema Kesto Ikä Koulutus 

      H1 WMA Asiantuntija 33:10MIN 50+ AMK 
H2 Hallinto Keskijohto 50:15MIN 30-40 AMK 
H3 WMA Asiantuntija 39:32MIN 40-50 Yliopisto 
H4 Hallinto Keskijohto 48:53MIN 30-40 AMK 
H5 Hallinto Asiantuntija 34:50MIN 30-40 Yliopisto 
H6 Hallinto Asiantuntija 23:00MIN 20-30 Yliopisto 
H7 WMA Keskijohto 29:22MIN 30-40 Yliopisto 

 

 

 


