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Tämä työ käsittelee verkostomaisen organisaation kehitystyön ja innovoinnin dynamiik-

kaa. Tutkimuksen lähtökohtana ovat kohdeorganisaatiossa tunnistetut haasteet yhteisiin 

tavoitteisiin sitoutumisessa, osaamisessa ja johtamiskulttuurissa. Tutkimuksen taustateo-

riana hyödynnetään tietämyksenhallinnan liikkeenjohdollista näkökulmaa: tietämystä 

pääomana, uuden tietämyksen luomista ja innovaatiojohtamista. Lisäksi tarkastelussa 

hyödynnetään verkostoteorian periaatteita verkoston ei-muodollisen rakenteen hahmot-

tamiseksi. Absorptiivisen kapasiteetin käsitettä käytetään työn teoriaviitekehystä kasaa-

vana elementtinä. Työn tavoitteena on tuoda laajasti esille tietämyksen erilaiset roolit ja 

ilmeneminen verkostomaisen organisaation kehitystyössä. 

 

Tutkimus perustuu kohdeorganisaatiossa tehtyjen puolistrukturoitujen haastattelujen ab-

duktiiviseen sisällönanalyysiin. Tulokset esitellään teoriaviitekehystä hyödyntäen siten, 

että ensin kuvataan verkoston ei-muodollinen rakenne aukkoineen ja erilaisine etäisyyk-

sineen. Tämän jälkeen pohditaan kohdeorganisaation osaamisen tilaa ja uuden tietämyk-

sen luomista verkostossa ja lopuksi esitellään johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin liit-

tyvät havainnot. Näin muodostuu kokonaiskuva organisaation kehitystyöhön ja innovaa-

tiotoimintaan vaikuttavista tekijöistä, pullonkauloista ja mahdollisuuksista. 

 

Kohdeorganisaation kannalta keskeiset tulokset liittyvät haasteisiin organisaatio- ja joh-

tamiskulttuurissa sekä verkoston rakenteen hyödyntämättömän potentiaalin ymmärtämi-

seen. Työn tulokset ovat ensisijaisesti hyödynnettävissä kohdeorganisaatiossa, mutta 

tutkimuksen viitekehystä voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa tutkimuksissa, 

joissa halutaan tutkia tietämyksen roolia kehitystyössä ja innovaatiotoiminnassa laajem-

min kuin yhden näkökulman kautta. Tutkimuksen viitekehyksen voidaan siis katsoa ole-

van siirrettävissä toiseen kontekstiin tietyin ehdoin. 
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This paper is a case study of dynamics of networked organisation’s R&D and innovation 

operations. The motivation to the study arose from recognized challenges in the case 

organization concerning commitment to shared goals, level of knowledge in R&D             

operations and innovation management. This research’s theory background is based on 

different areas of knowledge management: knowledge capital, creation of new knowledge 

and innovation management. In addition, it exploits the principles of network theory. As 

an integrative framework it uses the elements of absorptive capacity. The main goal of 

the study is to point out the multiple roles of knowledge in R&D. 

 

The results of the study are based on analyses of semi-structured interviews done in the 

case organization. The results are presented according to the theoretical framework first 

by representing the informal structure of the network, then a discussion of the level of 

knowledge and learning and thereafter a discussion concerning managerial and cultural 

issues. The results create a wide overview of the factors influencing case organisation’s 

development and innovation practices, it’s bottlenecks and opportunities. 

 

The key results for the case organisation concern the challenges in organisational and 

managerial culture and the unexploited potential within the organisation network. The 

results are primary useful to the case organization but the research framework could be 

used also in other similar studies that pursue to explore the role of knowledge in R&D 

from more than one perspective. Therefore the framework can be considered to be      

transferred to other context with certain conditions. 
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1. Johdanto 
 

Tämä työ on tapaustutkimus verkostomaisen organisaation kehitystyön ja innovaatiotoimin-

nan dynamiikasta. Tutkimuksessa hyödynnetään tietojohtamisen liikkeenjohdollista tausta-

teoriaa sekä fenomenologis-hermeneuttista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen taustalla on 

kohdeorganisaation tavoite kehittää kehitystyötään nopeampaan ja rohkeampaan suun-

taan, ja tämän tavoitteen saavuttamisessa tunnistetaan haasteita, jotka liittyvät johtami-

seen, organisaatiokulttuuriin ja uuden tietämyksen luomiseen.  

 

1.1. Tutkimuksen tausta ja luonne 
 

Työn tutkimuskohteena on verkostomaisesti toimiva organisaatio, joka muodostuu yhdestä 

keskusyksiköstä ja 20 liiketoimintayksiköstä. Toiminnan ohjaus on organisoitu siten, että 

keskusyksikkö tekee sekä itsenäisesti, mutta pääsääntöisesti yhdessä liiketoimintayksiköi-

den kanssa, organisaation prosesseihin ja toimintatapoihin liittyvää kehitystyötä. Liiketoi-

mintayksiköt ovat juridisesti itsenäisiä, mutta ne toimivat organisaation yhteisen strategian, 

prosessien ja toimintatapojen mukaisesti. Kullakin liiketoimintayksiköllä on lisäksi myös 

oma alueellinen strategiansa. Keskusyksiköllä ei ole organisatorista käskyvaltaa liiketoimin-

tayksiköihin, vaan se toimii koordinoivana, ohjaavana sekä tietoja keräävänä ja jakavana 

yksikkönä organisaatioverkostossa. Keskusyksikön vastuulla on muun muassa verkoston 

strateginen ohjaus, erilaisten tukitoimintoprosessien, markkinointiviestinnän sekä liiketoi-

mintakonseptien ja –prosessien kehittäminen.  

 

Tämä työ keskittyy organisaation sisäisen verkoston yhteisiin tavoitteisiin liittyvien kehitys-

ohjelmien dynamiikkaan ja haasteisiin. Taustalla on organisaation strategia, joka linjaa tiet-

tyjä muutosohjelmia koko verkostossa. Lähtöoletuksena on, että isossa verkostossa muu-

toksen läpivieminen kaikille tasoille ei ole mutkatonta. Tarkastelun keskiössä on tietämys 

(knowledge) sen monissa eri rooleissa. Tehokas strategian implementointi vaatii organisaa-

tiolta ymmärrystä tietämyksen moninaisesti roolista muutoksen läpiviennissä. Lisäksi työn 

yhtenä taustaoletuksena on, että avoimuuden aste ja sitoutuminen yhteisiin kehityshank-

keisiin ja muutoksen johtamiseen isohkossa sisäisessä organisaatioverkostossa on dynaa-

mista. Työn taustalla on tunnistettu haaste löytää tasapaino yhteisten, koko verkostoa kos-

kevien tavoitteiden, ja kunkin liiketoimintayksikön omien alueellisten tavoitteiden välillä. Tie-
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tämys muutoksen ja kehittämisen välineenä sen eri muodoissa ja rooleissa valikoitui tutki-

muksen punaiseksi langaksi, koska verkostossa tunnistettiin haasteita niin osaamisessa ja 

oppimisessa, tiedon muuntumisprosessissa, johtamisessa kuin organisaatiokulttuurissakin. 

 

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, jossa aineiston keruumenetelmänä käytetään 

puolistrukturoituja haastatteluja. Tausta-aineistona käytetään lisäksi organisaation muodol-

lisen rakenteen hahmottamiseksi organisaatiokaavioita, voimassa olevaa strategiaa ja pro-

sesseja.  

 

Tutkimus liittyy läheisesti yksilöiden kokemusten tutkimiseen, joten tutkimusta voidaan pitää 

fenomenologis-hermeneuttisena. Fenomenologia korostaa yksilön kokemuksen näkökul-

maa, yksilön, joka on osa tiettyä yhteisöä. Tätä yhteisöllisyyden ajatusta pyritään hyödyn-

tämään tutkimustuloksia esitettäessä, kun yhteisöön kuuluvien yksilöiden kokemusten mer-

kityssisältöä yleistetään yhteisön kokemuksiksi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan haeta univer-

saaleja yleistyksiä vaan yhteisöä edustavan ihmisjoukon tutkimushetken merkitysmaailmaa 

tutkittavasta asiasta. Fenomenologinen tutkimus vaatii siis hermeneuttisen ulottuvuuden; 

tulkinnan ja ymmärtämisen. Koska aineisto perustuu haastatteluihin, se perustuu ihmisten 

väliseen vuorovaikutukseen, jossa on aina läsnä tutkijan subjektiivinen tulkinta. Tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta onkin merkityksellistä, että tutkijan subjektiivinen näkemys ei 

saa liikaa valtaa tulkinnassa. Tuloksia kirjoitettaessa niitä on tarkasteltu itsekriittisesti ref-

lektoiden. Kuten fenomenologiselle tutkimukselle on tyypillistä, tutkimukselle ei asetettu etu-

käteen tiukkaa teoreettista viitekehystä tai mallia, kuitenkin niin, että haastattelujen sisältö 

ja tulkinta perustuivat tiettyihin teoreettisiin lähtökohtiin. (Soveltaen Aaltola & Valli 2015, ss. 

29-37.) 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja aiheen rajaus 
 
Kohdeorganisaation liiketoimintayksiköiden ollessa itsenäisiä juridisia yksiköitä omine ta-

voitteineen kohdeorganisaatio itsessään muodostaa verkoston, jossa on myös esimerkiksi 

avoimeen innovaatiotoimintaan liittyvän verkoston ulkoisia piirteitä. Tutkimuksen ensisijai-

sena tavoitteena on kuvata tietämyksen moninaista roolia ja ilmenemistä tällaisessa ver-

kostomaisessa kehitystyössä ja innovaatiotoiminnassa. Työn lopputuloksena esitellään ny-

kytilanteen mukainen vuorovaikutukseen ja kehitystyön dynamiikkaan perustuva kuvaus 

verkostosta, jonka avulla pohditaan verkoston kehittämisen dynamiikkaa, tietovirtoja, oppi-

mista ja johtamista. Työ nostaa esiin tietämyksen roolin merkityksen muutoksessa ja kehi-

tystyössä ja osoittaa mahdollisia kohtia verkostossa tai sen prosesseissa, joissa tietämystä 
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ei kyetä hyödyntämään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeänä kohteena tarkas-

telussa on johtaminen ja toiminnan avoimuuden ja sitoutumisen dynamiikka koskien koko 

verkoston kehitystyötä ja muutosjohtamista. Työssä hyödynnetään tietojohtamisen eri nä-

kökulmia tietämyksen arvon, ilmenemisen ja merkityksen ymmärtämiseksi.  

 

Työn tavoitteena ei ole eritellä erityyppisiä tiedon kategorioita ja luokitteluja vaan ennen 

kaikkea ajatella tietoa jatkumona, joka toimii kehitystyön ajurina. Työn tavoitteena ei myös-

kään ole luoda kohdeorganisaatioon tiettyä tietojohtamisen mallia vaan lisätä ymmärrystä 

tiedon moninaisista ulottuvuuksista tietojohtamisen liikkeenjohdollisesta näkökulmasta.  

 

Työn rajaukset: 

• Työ rajataan koskemaan organisaation sisäistä verkostoa eikä siinä oteta kantaa 

organisaation ulkoisiin kontakteihin, tiedon keräämismenetelmiin tai verkoston ul-

koiseen rakenteeseen.  

• Tarkastelu keskittyy organisaation tietämyksenhallintaan ja tarkastelun ulkopuolelle 

rajataan tietojohtamisen toinen pääsuuntaus eli tietotekninen näkökulma. Tietämyk-

senhallinnalla tarkoitetaan työssä organisaation osaamista, tietojen ja taitojen ta-

voitteellista johtamista, tietoresurssien strategista johtamista ja organisaation kom-

munikaatioon, kulttuuriin ja rakenteeseen liittyviä tekijöitä (Laihonen et al. 2013, ss. 

8, 51-54).  

• Työ esittelee tietojohtamisen eri näkökulmia tietämyksen rooliin ja hyödyntämiseen, 

mutta ei keskity minkään tietyn tietojohtamisen mallin esittelyyn tai implementointiin. 

• Työssä ei käsitellä tietojohtamisen tukena käytettäviä teknologisia ratkaisuja.  

 

Työn päätutkimuskysymys on: 

• Miten tietämys tulisi huomioida verkostomaisen organisaation innovoinnissa ja ke-

hitystyössä? 

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

• Millaisia kehitystyöhön ja innovointiin vaikuttavia etäisyyksiä ja rakenteellisia auk-

koja kohdeorganisaation verkostossa ilmenee? 

• Miten kohdeorganisaation verkostossa luodaan uutta tietämystä ja kehitetään tietä-

myspääomaa? 

• Millainen on kohdeorganisaation verkoston kehittämisen ja innovoinnin dynamiikka? 
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1.3. Teoreettiset kulmakivet ja keskeiset käsitteet 
 

Tutkimuksen teoreettiset ja tieteelliset lähtökohdat ovat siis tietämyksenhallinnan tutkimus-

kentästä. Koska työ ei ole suoraan jotain tiettyä teoreettista viitekehystä soveltava, valittiin 

tutkimusprosessin aluksi tietyt tieteelliset lähtökohdat, joista lähdettiin liikkeelle, ja joita sit-

ten täydennettiin tutkimusprosessin edetessä. Kehitystyö käsitteenä nähdään laajasti niin 

ideointina, yhteisten tavoitteiden eteen työskentelynä kuin ennen kaikkea tiedon rikastami-

sena, kommunikaationa ja innovatiivisen ja kehityshaluisen organisaatiokulttuurin luomi-

sena. Verkostossa tapahtuvien innovaatioiden laatu (radikaali vs. inkrementaali), ei niin-

kään ole keskiössä, vaan se, miten kehitystyöhön liittyvät tietämys verkostossa syntyy, siir-

tyy ja jalostuu. 

 

Työn teoreettiset kulmakivet jaetaan kolmeen pääkategoriaan. Aluksi tietämystä käsitellään 

pääomana ja strategisena resurssina. Sen jälkeen syvennytään tietämykseen verkostossa 

verkostoteoreettisten ja organisaation oppimisen näkökulmien kautta. Kolmantena teoreet-

tisena taustana toimii innovaatiojohtamiseen liittyvät tekijät, kuten innovaatioprosessi ja or-

ganisaatiokulttuuri. Nämä kolme teoreettista kokonaisuutta kasataan yhteen absorptiivisen 

kapasiteetin käsitteen avulla. Työn ylätason teoreettinen viitekehys on esitelty kuvassa 1. 

 

 
Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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Työn keskeiset käsitteet ovat tietämys (knowledge), verkosto, absorptiivinen kapasiteetti, 

kehitystyö, innovointi, organisaatiokulttuuri, osaaminen, oppiminen ja johtaminen. Nämä kä-

sitteet alakäsitteineen muodostavat työn keskeisen sanaston ja terminologian. Teorian ja 

käsitteistön rooli on luoda runko tutkimuskysymyksiin vastaamiselle ja samalla ne rajaavat 

käsittelyn tiettyyn viitekehykseen, jotta tarkastelu pysyy työn laajuus huomioiden järkevällä 

tasolla. 

 

Työn aluksi tehdään kirjallisuuskatsaus teoreettisen taustan luomiseksi. Kolmannessa 

osassa esitellään tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen kulku, jonka jälkeen esitellään tutki-

mustulokset. Johtopäätöksissä pohditaan tutkimuksen teoreettisia ja käytännön havaintoja 

sekä mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä. Työn päätteeksi tehdään lyhyt yhteenveto. 
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2. Kirjallisuuskatsaus 
 
Tämän työn teoreettiset ja tieteelliset lähtökohdat liittyvät eri tutkimusalueisiin tietämyksen-

hallinnan saralta. Terminologisesti tietämyksellä tarkoitetaan tulkittua informaatiota, joka 

puolestaan tiedon tasoilla ymmärretään rakenteellisena datana. Tietämys on siis jalostu-

nutta tietoa, joka ilmenee organisaation osaamisena, prosesseina, osana kulttuuria ja joh-

tamista. (Laihonen et al. 2013, ss. 18-19). Lähtökohtana on se, että tietämys on pääomaa 

ja arvokas resurssi, mutta tuottaakseen arvoa, sen eri roolit tulee ymmärtää ja sitä tulee 

johtaa oikealla tavalla. Keskeiset käsitteet liittyvät tietämykseen pääomana, innovaatiojoh-

tamiseen ja verkostoteoriaan sekä organisaation absorptiiviseen kapasiteettiin, joka kuvan 

1 mukaisesti sitoo teoriaosuuden yhteen. Teoreettiset näkökulmat ovat osittain päällekkäi-

siä, ne nivoutuvat yhteen monella tasolla ja tekevät tarkastelusta samanaikaisesti laajem-

paa ja syvempää. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvata mahdollisimman laajasti tie-

don ja tietämyksen eri muotoja ja ilmenemistä organisaation kehittämisessä ja muutok-

sessa.  

 

Verkoston ei-muodollisessa kuvaamisessa hyödynnetään Verna Alleen (2003) arvoverkos-

tomallia, verkostoteoriaa (mm. Burt 2004 ja Smedlund 2009) sekä sosiometrisen kartan 

(Roman 2016) periaatteita. Näitä kolme menetelmää yhdistämällä luodaan ylätason ku-

vaus, josta käy ilmi verkoston muoto, tiedon transaktioiden symmetria sekä toimijoiden vä-

liset etäisyydet.  

 

Usein tietämyksenhallinnan ja tietopääoman tutkimuskenttiä käsitellään kirjallisuudessa 

erillään. Niiden välillä on kuitenkin selvä yhteys, kun organisaatiota tarkastellaan tietope-

rusteisesti. Siinä missä tietopääomatutkimus keskittyy usein pääoman staattiseen tarkaste-

luun (määrä, laatu, arvo), tietojohtamista tutkitaan dynaamisena arvoa luovana prosessina. 

Käytännössä kuitenkin organisaation suorituskyvyn parantaminen vaatii sekä arvokasta tie-

topääomaa että tehokasta prosessia sen hyödyntämiseksi. (Kianto et al. 2014, ss. 369-

370). Tässä työssä puhuttaessa tietopääomasta tarkoitetaan erityisesti tietämykseen liitty-

vää pääomaa, kuten osaamista, tietoja, taitoja sekä kulttuuriin ja prosessiin liittyvää tietä-

mystä. 

 

Tämän työn tutkimuskysymysten näkökulmasta tietopääoman ja tietämyksenhallinnan yh-

teys on ilmeinen: miten organisaatiossa olevaa tietämyspääomaa kyetään hyödyntämään 

verkoston kehittämisessä? Kohdeorganisaatio on suurehko ja monitasoinen ja –tahoinen. 

Sen verkosto sisältää paljon tietämyspääomaa, kuten prosesseja, osaamista, toiminta- ja 
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johtamistapoja. Näiden pääomaresurssien hyödyntäminen tapahtuu tietämyksenhallinnan 

keinoin. Ymmärtääkseen tiedon arvon, organisaation on kyettävä näkemään tieto sen mo-

nessa eri roolissa ja muodossa. Tämän luvun teoriakatsaus avaa näitä rooleja ja muotoja 

tieteellisestä näkökulmasta.  

 

2.1. Tiedon strateginen rooli 
 
Tietojohtamisen strateginen näkökulma pohtii sitä, mitä tietämystä ja kyvykkyyksiä organi-

saatio tarvitsee pysyäkseen kilpailukykyisenä ja sitä millainen kulttuuri ja prosessit tukevat 

vaaditun tiedon hankkimista ja kehittämistä. Tietämys on organisaatiolle resurssi ja osa ai-

neetonta pääomaa. Arvoa tuottaakseen tietämys tulee ymmärtää arvokkaana resurssina ja 

tunnistaa, miten tieto liittyy kilpailukykyyn. Mitä tietoperusteisemmin johdettu organisaatio 

on, sitä vahvemmin tieto on integroitu osaksi koko organisaation toimintaa, prosesseja, mit-

taamista ja kulttuuria. On voitu osoittaa, että mitä vahvemmin tietämys on organisaation 

johtamisen keskiössä, sitä paremmin organisaatio menestyy. (Kumta & North 2014, ss. 31, 

36-39). 

 

2.1.1. Tietämys pääomana 

 
Globalisaatio, sääntelyn vapautuminen ja digitalisaatio ovat muuttaneet yritysten toimin-

taympäristöä suuntaan, jossa tietämys on niiden tärkein resurssi ja tiedon rooli yritysten 

tärkeimpänä kilpailuetutekijänä on vakiintunut. Tietämys on korvannut työvoiman ja fyysi-

sen pääoman tärkeimpänä resurssina ja tuotteiden ja palveluiden tietosisältö kasvaa jatku-

vasti. Tietämys on organisaatiossa olevaa pääomaa, mutta sen omistussuhde ei ole selkeä, 

koska se sijaitsee työntekijöiden aivoissa, toimintatavoissa ja olemuksessa. Hyödyntämät-

tömänä mikään resurssi ei ole arvokas ja sama pätee tietämykseen. Tietämyksen, kuten 

muidenkin aineettomien pääomien, arvon mittaaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista juuri 

niiden perusolemuksen eli aineettomuuden vuoksi. (Andriessen 2004, ss. 4-7). 

 

OECD:n tekemän tutkimuksen (2013, ss. 22-26) mukaan investoinnit tietoperusteiseen 

pääomaan ovat kasvaneet valtavasti viimeisen 10-20 vuoden aikana, vaikka niiden tarkkaa 

osuutta on vaikea määritellä mittaus- ja raportointihaasteiden vuoksi. Syiksi kasvaneisiin 

investointeihin tutkimuksessa listataan muun muassa inhimillisen pääoman merkityksen 

nousu kilpailukyvyn säilyttämisessä, tuotteiden tietointensiivisyys ja arvoketjujen fragmen-
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toituminen. Investoinneilla tietoperustaiseen pääomaan nähdään selkeä yhteys tuottavuu-

den kasvuun: työvoiman tuottavuus kasvoi vuosina 1995 – 2007 EU:ssa 20 % ja USA:ssa 

34 % tietoperustaiseen pääomaan tehtyihin investointien ansiosta.  

 

Aineeton pääoma voidaan jakaa karkeasti inhimilliseen, suhde- ja rakennepääomaan. Tie-

dot, taidot, kokemukset ja innovatiivisuus voidaan katsoa kuuluvan inhimilliseen pääomaan, 

koska ne ovat organisaation jäsenissä olevaa ja siten jäsenien omistamaa pääomaa. Suh-

depääoma muodostuu maineesta, brändistä sekä suhteista eri sidosryhmiin ja yhteistyö-

kumppaneihin. Rakennepääoma puolestaan muodostuu organisaation arvoista, kulttuu-

rista, prosesseista ja immateriaalioikeuksista. Arvoa ja taloudellisia tuloksia syntyy vain näi-

den kolmen osa-alueen yhdistyessä. (Lönnqvist, 2005, ss. 31-33). 

 

Verkostotarkastelun näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on suhdepääoman vaikutus yri-

tyksen innovatiivisuuteen. Tutkimuksessaan suomalaisyritysten suorituskyvystä ja aineet-

tomasta pääomasta Inkinen et al. (2014, ss. 12-13) löysivät selkeän yhteyden sekä sisäisen 

että ulkoisen suhdepääoman ja organisaation innovatiivisuuden välillä. Vaikuttaa siis siltä, 

että verkostossa olevalla yhteistyöllä on aidosti arvoa luova merkitys organisaatiolle.  

 

Tieto ja tietämys pääomana on siis koko ajan kasvavassa roolissa yritysten kamppaillessa 

olemassaolostaan ja kilpailuedusta ja –kyvystä ja panostukset tietoperustaiseen pääomaan 

ovat edellytys tulevaisuuden menestykselle. Inhimillisen pääoman merkitys kasvaa jatku-

vasti, kun ihmisten osaaminen, kokemus, tiedot ja taidot ovat entistä arvokkaampia asia-

kasarvon tuottamisessa. Suhdepääomasta tulisi tunnistaa paitsi ulkoiset verkostot, myös 

organisaation sisäinen verkosto ja sen yhteistyökyvykkyydestä muodostuva suhdepääoma, 

kuten edellä todettiin (Inkinen et al. 2016).  

 

2.1.2. Tietämys strategisena resurssina 

 

Tietämys on siis organisaation tärkein strateginen resurssi, sillä se mahdollistaa muiden 

resurssien optimaalisen hyödyntämisen. Tietämyksen hankkiminen, rikastaminen, jakami-

nen ja varastointi ovat kestävän kilpailuedun edellytyksiä. Tietämyksellä on monta ominai-

suutta, jotka tekevät siitä mielenkiintoisen resurssin. Tietämys on kestävä resurssi, jota on 

vaikea matkia tai kopioida. Tämä pätee erityisesti hiljaiseen tietoon. Tietämys ei myöskään 

kulu vaan päinvastoin sen edut skaalautuvat, kun sitä käytettäessä tieto jakaantuu useam-

malle käyttäjälle. Tietämys myös vaikuttaa organisaation oppimiseen – mitä enemmän or-
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ganisaatio tietää ja osaa, sitä enemmän se voi oppia lisää. Tätä ominaisuutta organisaa-

tioiden tulisikin hyödyntää tehokkaasti ja yhdistää uutta ja vanhaa tietämystä ainutlaatuisiksi 

yhdistelmiksi. Kun tietämys ymmärretään tärkeänä strategisena resurssina, voidaan sitä 

hyödyntää tehokkaammin organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Strate-

giaa tuleekin reflektoida organisaation osaamiseen, tietämykseen ja kyvykkyyksiin, jotta 

voidaan havaita mahdolliset puutteet strategian toteuttamisessa: strategian ja kyvykkyyk-

sien on vastattava toisiaan. Perinteisen SWOT-analyysin sijaan tulisikin tarkastella vastak-

kain organisaation strategisia mahdollisuuksia ja uhkia ja vahvuuksien ja heikkouksien si-

jaan tietoresursseja ja kyvykkyyksiä. Jos nykyiset tietämysresurssit eivät vastaa olemassa 

oleviin mahdollisuuksiin ja uhkiin, tulee organisaation hankkia tarvittavaa osaamista ja tie-

toa. (Zack 1999, ss. 128-132). 

 

Yhteys strategisten tavoitteiden ja siihen vaadittavien kyvykkyysien ja osaamisen välillä voi-

daan hahmottaa erilaisin tietojohtamisen menetelmin. Kumta & North (2014, ss. 284-286) 

kuvaavat viisiportaisen tavan sulauttaa tietämysstrategia osaksi organisaation toimintaa. 

Seuraavassa on kuvattu menetelmä lyhyesti. 

 

1. Luodaan organisaation strategian toteuttamiseksi tarvittaviin kyvykkyyksiin ja osaa-

miseen perustuva tietämysstrategia. 

2. Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittäminen muun muassa integroimalla kollektiivinen 

oppiminen osaksi liiketoimintaprosesseja. 

3. Tieto-orientoituneen kulttuurin luominen rohkaisemalla kommunikaatioon ja luo-

malla sille foorumeita. 

4. Tietämyksen tunnistaminen ja siirto identifioimalla kuka tietää ja osaa mitäkin orga-

nisaatiossa. 

5. Informaation saatavuuden parantaminen esimerkiksi wikien ja blogien tai tietovaras-

tojen käyttöoikeuksien tarkistamisen kautta. 

 

Tulevaisuuden tietojohtamisesta Kumta ja North (2014, s. 280) toteavat: ”Tulevaisuuden 

tietojohtaminen on läheisesti kytketty yhteen strategian, innovaatiojohtamisen ja henkilös-

tön kehittämisen kanssa ja sen tarkoitus on rohkaista organisaatioita muuttumaan dynaa-

misemmiksi.” Käytännössä tämä tarkoittaa kilpailun kannalta keskeisten kyvykkyyksiin kes-

kittymistä, tiedonvaihdon ja dokumentoinnin määrittelemistä ja tietämyksen dynamisaatiota 

tukevia toimenpiteitä, kuten innovaatiotyöpajoja ja muita foorumeita. 

Tietämys on siis paitsi pääomaa, myös tärkein strateginen resurssi. Tietämystä ei voi johtaa 
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irrallaan organisaation strategiasta tai toimintamalleista vaan tieto tulee olla vahvasti integ-

roituna kaikessa toiminnassa. Kulttuurin tulee tukea tiedon vaihtoa, innovointia ja kyvyk-

kyyksien kehittämistä, jotta voidaan puhua tietoperustaisesta johtamisesta ja organisaa-

tiosta. 

2.2. Tietämys ja oppiminen verkostossa 
 

” Verkostoissa yhteistyö ei perustu hierarkkisiin suhteisiin, vaan lojaalisuuden, solidaarisuu-

den, luottamuksen ja keskinäisen tuen luonnehtimaan vuorovaikutukseen.”  Näin toteavat 

Linnamaa ja Sotarauta (2000, s.12) tutkimuksessaan Verkostojen utopia ja arki. Luonneh-

dinta kiteyttää hyvin tämän tutkimuksen kannalta olennaisen näkökulman. Vaikka hierarkia 

ja muodollinen rakenne sanelevat tietyt raamit organisaation toiminnalle, yhteistyö tapahtuu 

kuitenkin ei-muodollisessa verkostossa, jossa toiminta perustuu ennen kaikkea luottamuk-

seen ja vuorovaikutukseen.  

2.2.1. Verkoston rakenne, linkit ja etäisyydet 

 

Yksilöiden keskinäinen kanssakäyminen muodostaa aina sosiaalisia verkostoja. Verkosto-

jen rakenteista on lukuisia eri tieteenalojen tutkimuksia ja näkemyksiä. Tämän tutkimuksen 

näkökulmasta mielenkiinto kohdistuu verkoston rakenteessa piileviin mahdollisuuksiin uu-

den tiedon ja innovaatioiden tuottamiseksi sekä verkoston kehitystyöhön vaadittavan osaa-

misen ja kyvykkyyksien ymmärtämiseksi. 

  

Kirjallisuudessa paljon viitattu verkostotutkija on sosiologian ja strategian professori Ronald 

S. Burt. Hänen mukaansa harva verkosto, jossa on rakenteellisia aukkoja mahdollistaa ide-

oiden ja innovaatioiden synnyn. Tällaisessa verkostossa aukkojen reunoilla olevat henkilöt 

ovat kaikkein alttiimpia uusien ideoiden synnyttämiselle ja aukot luovat mahdollisuuden 

myös välittäjälle tuottaa uudenlaista tiedon virtaa ja ideoita. Burtin mukaan innovaatioita 

edistävä sosiaalinen pääoma on näissä verkoston aukoissa. (Burt, 2004, s. 350).  

  

Toisenlaisen näkökulman sosiaalisesta pääomasta ja verkostoista tuo esille Coleman 

(1988, ss. 98, 101-102). Hänen mukaansa sosiaalinen pääoma on ihmisten välisissä suh-

teissa ja näin myös innovaatioiden mahdollisuus on verkostossa olevien ihmisten välisissä 

suhteissa, ei rakenteellisissa aukoissa, kuten Burt toteaa. Suhteen luonnetta Coleman ku-

vaa linkin vahvuudella. Mitä enemmän kanssakäymistä, sitä vahvempi suhde eli linkki ja 

sitä parempi on linkin innovoinnin maaperä. 
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Colemanin ja Burtin näkemyseroihin viitataan useissa artikkeleissa. Muun muassa Rost 

(2011, ss. 588-589, 601) käsittelee aihetta omassa artikkelissaan tutkien ovatko nämä kä-

sitykset toisensa poissulkevia vai toisiaan täydentäviä. Rost vetää yhteen aikaisempien tut-

kimusten tuloksia ja toteaa, että niiden perusteella pelkkä heikko verkoston rakenne ei tuota 

lisäarvoa tietovirtojen ja innovaatioiden muodossa, ellei verkostossa ole myös vahvoja link-

kejä, kun taas pelkät vahvat linkit ilman harvaa verkostorakennetta voivat toimia innovaation 

synnyn elementteinä. Näin ollen Burt toimisi substituuttina Colemanille. Hän raportoi artik-

kelissa tutkimuksestaan, joka tukee tätä näkökulmaa: vahvat linkit harvarakenteisessa ver-

kostossa edesauttavat innovaatioiden syntyä kaikkein tehokkaimmin.  

 

Heikkojen linkkien vahvuudesta on kirjoittanut muun muassa Granovetter. Hän kuvaa ver-

koston epäsuoria yhteyksiä heikoiksi linkeiksi yksilöiden tai ryhmien välillä. Esimerkkinä hän 

käyttää juorun leviämistä: liikkeelle laskettu juoru kulkee alkuperäiseltä lähteeltä kunkin juo-

run kuulijan lähipiirin (eli vahvojen linkkien) kautta myös sellaisille henkilöille, jotka eivät 

kuulu juorun liikkeellelaskijan lähipiiriin, jolloin heidän välilleen syntyy ”silta”, heikko linkki. 

Näin heikot linkit yhdistävät eri henkilöitä tai ryhmiä, kun taas vahvat linkit toimivat vain 

tietyn ryhmän sisällä. (Granovetter, 1973, ss. 1366, 1376). 

 

Smedlund (2009, ss. 79, 83) puolestaan lähestyy optimaalista tietovirtojen verkostoa siitä 

näkökulmasta, että eksplisiittinen, hiljainen ja potentiaalinen tieto vaativat erilaiset sosiaali-

set verkostot tuottaakseen arvoa; eksplisiittinen keskitetyn, hiljainen hajautetun ja potenti-

aalinen ei-keskitetyn verkoston. Hän siis erottaa perinteisen eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon 

lisäksi erilleen potentiaalisen tiedon, joka on joko eksplisiittistä tai hiljaista, mutta jota ei 

vielä ole saatu hyödynnettyä arvonluonnissa. Luodakseen arvoa organisaatio tarvitsee 

kaikkia näitä kolmea tiedon lajia ja vastaavia sosiaalisia verkostoja. Edelleen Smedlund 

(2010, ss. 105-109) käsittelee optimaalista verkostoa uuden tiedon tuottamiseksi ja inno-

vointiin kannustavaksi artikkelissaan, joka käsittelee tiedon virtausta erilaisissa työtiimeissä.  

Artikkelissa vertaillaan kolmen erilaisen tiimin verkoston rakennetta ja tiedon virtausta 

niissä. Lopputuloksena todetaan, että verkoston rakenteella ei niinkään ole merkitystä tie-

don virtauksen ja jakamisen näkökulmasta vaan rakenne riippuu tehtävien laadusta. Mitä 

enemmän tiimin tehtävä liittyy ideoiden tuottamiseen ja siihen liittyy ei-rutiininomaisia piir-

teitä, verkosto muodostuu harvaksi ja on siten, kuten Burtkin totesi, innovaatioherkkä ja 

välittäjätoiminnolla voidaan vaikuttaa tehokkaasti ideoiden ja innovaatioiden syntyyn. 

Smedlundin artikkeleiden perusteella voidaan todeta, että optimaalinen verkoston rakenne 
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on paitsi konteksti- myös tietolajisidonnaista. Keskeistä on tunnistaa verkoston rakenne ja 

siinä liikkuvan tiedon ominaisuudet. 

  

Tietovirtoja ja innovaatioympäristöä voidaan siis hahmottaa verkoston rakenteen avulla. 

Verkostosta tunnistetaan rakenteellisten aukkojen lisäksi linkkejä, jotka ovat joko vahvoja 

tai heikkoja. Granovetter (1973, s. 1361) määrittelee, että linkin vahvuus riippuu siitä, kuinka 

paljon aikaa, tunnetta, intimiteettiä ja vastavuoroisia palveluja linkissä on tai linkin kautta 

välittyy. Hän toteaa lisäksi, että linkin vahvuuden tai heikkouden arvioinnissa on käytettävä 

intuitiota ja arviota. Voitaneen siis todeta, että linkin vahvuus tai heikkous riippuu muusta 

verkostosta, kontekstista, organisaatiosta ja viitekehyksestä. Se on siten hyvin suhteellinen, 

mutta toisaalta ymmärrettävä käsite. Kehitystyön näkökulmasta on mielenkiintoista, miten 

linkit toimivat innovaatioiden ja kehityshankkeiden sytykkeinä. Tutkimuksista löytyy tuloksia 

sekä vahvojen että heikkojen linkkien paremmuudesta innovaatioiden ja luovuuden edistä-

jänä. 

 

Innovaatiot ja uusi tietämys syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tietynlaisessa 

sosiaalisessa verkostossa ja kontekstissa. Eri syistä ihmisten välille syntyy etäisyyksiä, 

jotka voivat paitsi toimia innovointia ja kehitystyötä tukevana sytykkeinä niin myös esteenä 

tai hidasteena innovaation synnylle. Näitä etäisyyksiä on eriluonteisia. Taulukossa 1. on 

kuvattu, mistä erilaiset etäisyydet johtuvat ja miten ne ilmenevät. 

 

Taulukko 1. Erilaiset sosiaalisen verkoston etäisyyskäsitteet (mukaillen Parjanen & Hyypiä, 
2014)  
Etäisyyden tyyppi Miten ilmenee? Mistä johtuu? 

Kognitiivinen etäisyys 
Toimijoiden erilaiset ajattelutavat ja tietopohja 
Tietoaineksen yhdistyminen estyy. 

Kommunikatiivinen etäisyys Käsitteet, ammattikieli 

Organisatorinen etäisyys Tiedon pimittäminen, ”salaseurat”, epäselvät roolit, tieto 
ei kulje 

Funktionaalinen etäisyys Toimijoiden asiantuntemus on etäällä toisistaan. 

Sosiaalinen etäisyys Ihmisten välisten suhteiden etäisyys. Luottamus lähen-
tää. 

Kulttuurinen etäisyys Arvot, hiljaiset tavat toimia eriävät esimerkiksi organisaa-
tion sisällä. 

Maantieteellinen etäisyys Fyysinen etäisyys toimijoiden välillä. 

Temporaalinen etäisyys 
Organisaation suhtautuminen aikakäsitteeseen. Kyky 
tarkastella mahdollisia maailmoja ja käyttää tulevaisuus-
tietoa. 
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Yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden suhdetta voidaan siis mallintaa verkostolla, josta 

voidaan tunnistaa paitsi rakenteellisia aukkoja, vahvoja ja heikkoja linkkejä, myös näitä eri-

laisia etäisyyksiä. Etäisyyksien ja linkkien voitaneen ajatella olevan syy-seuraus –suh-

teessa: tietynlaiset etäisyydet tai läheisyydet vaikuttavat linkkien vahvuuteen.  

 

Kehitystyön ja innovoinnin näkökulmasta verkostossa tarvitaan usein välittäjiä, jotta verkos-

tossa oleva tieto rikastuu ja ideat jalostuvat kehitystyöksi. Välittäjätoiminnalla onkin usein 

merkittävä rooli aukkojen, linkkien ja etäisyyksien tunnistajana ja siltojen rakentajana, jotta 

innovaatioita ja uutta tietoa todella syntyy. Välittäjänä voi toimia joko muodollisesti tehtä-

vään nimetty henkilö tai toiminta voi olla ei-muodollista. Innovoinnin kannalta olennaista on, 

että välittäjä parantaa verkoston kommunikaatiota ja oppimista, luo tiedon jakamiselle so-

pivaa ilmapiiriä ja rakentaa luottamusta verkostossa. (Parjanen, 2012, ss. 83-84). 

 

2.2.2. Arvoverkosto  

 

Verkostomaista tarkastelua voidaan lähestyä myös niin sanotun elävän systeemin näkökul-

masta. Tätä lähestymistapaa kuvaa Verna Allee (2003) arvoverkostoja käsittelevässä kir-

jassaan. Elävällä systeemillä on kaava, rakenne ja prosessi, ja kun tätä sovelletaan liiketoi-

mintaan, voidaan ajatella, että elävän systeemin eli organisaation kaava on verkosto. Kaava 

on pysyvä ja se kertoo tietyn ajan tai liiketoiminta-alueen yleisestä tavasta toimia. Esimerk-

kinä kaavasta ja sen muutoksesta on johtamisen yleinen muutos hierarkkisesta byrokrati-

asta kohti joustavampia ja tietoon keskittyviä johtamistapoja. Kunkin organisaation rakenne 

puolestaan kertoo kyseisen organisaation uniikeista piirteistä ja siitä, miten se eroaa muista 

alan toimijoista. Rakenne muodostuu organisaation systeemin tarkoituksesta, yhteisistä ar-

voista, käyttäytymismalleista ja oletuksista eli organisaation identiteetistä. Rakenteessa on 

kyse organisaation jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta ja ihmissuhteista, joiden kautta 

organisaation rakenne ruumiillistuu. Prosessit taas toimivat linkkinä muodon ja rakenteen 

välillä. (Allee 2003, ss. 50-56.) 

 

Kun halutaan kuvata elävää verkostoa sen arvonluonnon näkökulmasta, tulee kuvauksessa 

huomioida liiketoimintamallien ja prosessien lisäksi tietämyksen liikkuminen ja muuttumi-

nen. Vain sillä tavalla saadaan kokonaisvaltainen kuvaus verkostosta. Tällaista kuvausta 

kutsutaan arvoverkostoksi. Arvoverkoston kuvauksen avulla voidaan tunnistaan liiketoimin-

nan ne kohdat, jotka tuottavat arvoa tai missä olisi mahdollisuus arvon tuottamiseen. Me-

netelmällisesti arvoverkosto saadaan kuvattua määrittämällä ensin kaikki keskeiset sisäiset 
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ja ulkoiset toimijat verkostossa. Tämän jälkeen toimijoiden välille merkitään aineelliset yh-

teydet ja transaktiot, jonka jälkeen lisätään vastaavat aineettomat yhteydet ja transaktiot. 

Näin saadaan kokonaiskuva ja laajempi ymmärrys liiketoiminnan muodosta, kaavasta ja 

tietämyksen vaihdannasta verkostossa. (Allee, 2003, ss. 192-198) 

 

Alleen arvoverkostoanalyysissa punnitaan näiden erilaisten transaktioiden pohjalta verkos-

ton kolmea ulottuvuutta: 

 

1. Verkoston vaihdantojen kaava 

• Ovatko aineelliset ja aineettomat transaktiot tasapainossa? 

• Onko kaava reseptiivinen eli saako jokainen toimija myös vastatransaktioita? 

• Löytyykö verkostosta pullonkauloja tai puuttuuko siitä arvon luonnin kannalta 

tärkeitä linkkejä? 

 

2. Transaktioiden vaikutusta toimijoihin 

• Luoko transaktio aktiivisuutta ja responsiivisuutta verkostoon? 

• Miten transaktio vaikuttaa aineellisen ja aineettoman omaisuuden kasvuun 

tai pienenemiseen? 

 

3. Arvon luontia verkostossa 

• Millä tavalla arvoa luodaan, laajennetaan ja hyödynnetään verkostossa? 

• Miten jokainen transaktiopanos muuttaa arvon muotoa verkostossa? 

• Mikä on kunkin transaktiopanoksen kustannus/hyöty –suhde? 

 

Analyysissa olennaista on, että jokainen toimija ymmärtää oman tietotransaktiopanoksen 

merkityksen ja arvon myös sen vastaanottajalle. (Allee 2003, ss. 200-207). Tämän tutki-

muksen näkökulmasta on mielenkiintoista se, miten tiedon transaktiot verkostossa liikkuvat 

ja luovat arvoa. Ovatko kaikki transaktiot tarpeellisia eli lisäävätkö ne arvoa, ja onko ver-

koston kaava reseptiivinen? 

 

2.2.3. Oppiva verkosto 

 

Tietämyksen luomista ja käyttöä verkostossa tapahtuu muun muassa ihmisten välisessä 

keskustelussa vastauksina kysymyksiin, metatietona, ongelmien uudelleenmuotoiluna, rat-

kaisujen vahvistamisena ja symbolisena arvovaltana keskustelukumppanien kesken (Allee 
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2003, s. 114). Oppiminen tapahtuu sosiaalisissa kontakteissa, joista osa voi olla muodolli-

sista ja osa ei-muodollisista organisaatiorakenteista johtuvia. Niin sanotuissa käytännön yh-

teisöissä yksilöiden oma motivaatio ja sitoutuminen saa aikaan halun oppia ja jakaa tietä-

mystä myös muille. Käytännön yhteisöt tulisikin tunnistaa organisaatiosta ja pyrkiä ymmär-

tämään, miten ne syntyvät ja miten niitä voitaisiin hyödyntää paremmin oppimisen näkökul-

masta. Varsinaisia vuorovaikutuslinkkejä voidaan puolestaan hahmottaa esimerkiksi sosi-

aalisen verkoston analyysilla, jossa muodollisen rakenteen rinnalle hahmotetaan todellisen 

vuorovaikutuksen verkosto. Näin saadaan hahmotettua edellä esitellyt verkoston rakenteel-

liset aukot ja luoda mahdollisuuksia eri käytännön yhteisöjen yhteistyölle luomalla uusia 

linkkejä ihmisten välille. Sama ajatus on systeemisen konstellaation taustalla. Systeemi-

sessä konstellaatiossa osaoptimoinnin sijaan pyritään tunnistamaan organisaatiosta sen 

menestykseen ja henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Roman 2016, s. 39). Osana 

konstellaatiota tehdään sosiometrinen kartta, joka on verrattavissa edellä mainittuun sosi-

aalisen verkoston analyysiin. Sosiometrisen kartan taustat ovat psykodraamassa ja käytän-

nössä siinä yksilö luo oman etäisyyskarttansa asettelemalla symbolit (henkilöt tai organi-

saatioyksiköt) tasolle suhteessa itseensä ja toisiinsa. Näin saadaan luotua kuvaus verkos-

tosta, jossa kyseinen henkilö työskentelee. Sosiaalisen verkoston analyysi tai sosiometri-

nen kartta toimivat kirjaimellisesti karttana ja suunnannäyttäjänä organisaatiolle sille, missä 

kohtaa verkostoa on tehtävä muutoksia uuden tietämyksen luomisen ja oppimisen näkökul-

masta. (Allee 2003, ss. 114-120; Roman 2016, s. 85). 

 

Organisaation oppimisen tutkimuskentässä viitataan usein Nonakan ja Takeuchin (1995, 

ss. 72, 75) SECI-malliin. Se perustuu neljään eri tapaan luoda ja muuntaa tietoa: sosiali-

saatio (S), ulkoistaminen (E), yhdistäminen (C) ja sisäistäminen (I). Prosessi on spiraali-

mainen, jossa yksilön tietämyksestä tulee edellä mainittujen vaiheiden jälkeen organisaa-

tion tietämystä ja osaamista. Uusi tietämys syntyy heidän mukaansa hiljaisen ja eksplisiitti-

sen tiedon vuorovaikutuksessa, kun hiljaista tietoa jaetaan työntekijöiden kesken (sosiali-

saatio), jonka jälkeen hiljainen tieto muuttuu eksplisiittiseksi tiedoksi esimerkiksi dokumen-

toinnin muodossa (ulkoistaminen). Eksplisiittinen tieto jalostuu edelleen uudenlaiseksi eks-

plisiittiseksi tiedoksi (yhdistäminen) ja muuttuu sitten takaisin hiljaiseksi tiedoksi, osaksi yri-

tyksen prosesseja, tuotteita ja toimintatapoja (sisäistäminen). SECI-mallin mukainen orga-

nisaation oppiminen on jatkuva dynaaminen prosessi, joka luo edetessään uusia tiedonluo-

misen spiraaleja. 

 

Hieman uudemmassa tutkimuksessa Nonaka et. al. (2000) vievät tarkastelun pidemmälle 

ja mallintavat organisaation oppimisen kolmen elementin yhdistelmänä: i) SECIn, ii) tiedon 
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kontekstisidonnaisuuden, (niin sanottu ´ba´) ja iii) arvoa tuottavien tietoresurssien. Kolmen 

elementin yhteydet ja prosessin johtamiseen liittyvät toimet on esitelty kuvassa 2. SECI-

mallin mukainen tietämyksen luomisprosessi on aina kontekstisidonnainen, sillä se riippuu 

prosessiin osallistuvista henkilöistä ja heidän osallistumistavastaan. ’Ba’ on japania ja tar-

koittaa ’paikkaa’ eli areenaa, jossa tietämyksen luominen ja oppiminen tapahtuvat. ’Ba’ voi 

olla virtuaalinen tai konkreettinen ja konteksti voi olla esimerkiksi kahdenkeskinen tapaami-

nen tai kollektiivinen vuorovaikutustilanne. Olennaista on aika- ja paikkakontekstissa tapah-

tuvan vuorovaikutuksen tuottama tietämys ja oppiminen. Arvoa tuottavien tietämysresurs-

sien määrittäminen ei ole yksiselitteistä, sillä ne muuttuvat jatkuvasti niihin kohdistettujen 

panostusten ja saatujen tuotosten mukaan. Mallissa arvoa tuottavat tietoresurssit luokitel-

laan neljään kategoriaan: kokemusperäiset, konseptuaaliset ja rutiineihin perustuvat ja sys-

teemiset tietämysresurssit. Luokittelu helpottaa resurssien arviointia. (Nonaka et al. 2000, 

ss. 5, 14-15, 20). 

 

Johtamisen näkökulmasta tiedonluomisprosessi vaatii ylimmältä ja keskijohdolta sellaisten 

olosuhteiden luomista organisaatioon, että tiedon luomiselle syntyy konteksti, sillä on sel-

keä visio ja arvokkaiden tietoresurssien jakamista ja kehittämistä tuetaan. Ylhäältä alas –

johtamismallilla uutta tietämystä ei synny, vaan johdon tulee toimia tilanteen tulkitsijana ja 

ohjaajana kaikissa kolmessa tietämyksen luomisprosessin osa-alueessa. (Nonaka et al. 

2000, ss. 22-25). 

 

 
Kuva 2. Johtaminen tiedonluomisprosessissa (Mukaillen Nonaka et al. 2000, s. 23). 
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Organisaation oppiminen on siis monivaiheinen ja monitasoinen dynaaminen prosessi, 

jossa ei ole selkeää alkua eikä loppua. Kun olosuhteet ovat otolliset, organisaatiossa vallit-

see jatkuvan oppimisen prosessi, johon jokainen organisaation jäsen osallistuu. Kuten 

edellä luvussa 2.1.2 todettiin, tiedon luomisen ja oppimisen tulee olla integroituna organi-

saation kaikkeen toimintaan, jotta avainkyvykkyydet aidosti kehittyvät arvoa luoviksi. 

 

2.3. Innovaatiojohtaminen yrityksessä 
 
Innovaatiotoiminnan ymmärtämiseksi innovaatioprosessia on kuvattu monilla eri tyyppisillä 

malleilla, kuten lineaarinen, interaktiivinen tai simultaaninen malli. Monien mallien heikkous 

on kuitenkin se, että ne eivät ole dynaamisia, ne eivät huomioi ihmisten käyttäytymiseen 

liittyviä tekijöitä eikä niissä ole yhteyttä organisaation strategiaan. Innovaatiotoiminta pitäisi-

kin nähdä johtamisprosessina, joka vaatii organisaatiolta tietynlaisia olosuhteita, kulttuuria 

ja innovoinnin integrointia organisaation strategiaan. (Trott 2011, ss. 22-30). Tässä luvussa 

esitellään syklinen innovaatiomalli CIM sekä käydään läpi kehityksen ja innovoinnin vaati-

muksia johtamiselle ja kulttuurille. Tutkimuksen tavoitteiden vuoksi malleista valittiin juuri 

CIM, koska se sopii verkostomaisessa ympäristössä tehtävän kehityksen ja innovoinnin ku-

vaamiseen. 

 

2.3.1. Syklinen innovaatiomalli CIM ja organisaation ambidekstrisuus 

 

Syklinen innovaatiomalli CIM kuvaa siis innovaatiotoiminnan johtamisprosessina. Sen ydin-

ajatus on, että uusi idea voi tulla mistä tahansa ei-lineaarista sykliä. Mallin keskiössä on 

”yrittäjyys”, joka toimii uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen ajurina. Jokaisen neljään 

päätoimintoon liittyy kaksi erilaista sykliä ja innovaatioprosessi perustuu näiden syklien si-

sältämään jatkuvaan palautteeseen. CIMin mukainen toiminta vaatii johtamiselta uuden-

laista ajattelua, kun johtaminen ei perustu enää auktoriteettiin. Ihmisiin on vaikutettava 

myös horisontaalisesti eikä johtaminen tapahdu enää välttämättä kasvokkain. Johtamiselta 

vaaditaan näin ollen laajoja verkostoja ja jaettua johtamistaitoa. Syklinen innovaatiomalli on 

esitelty kuvassa 3. (Trott 2011, ss. 31-32).  
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Kuva 3. Syklinen innovaatiomalli (Berkhout et al. 2010, s. 485). 

 

Tämä tutkimuksen näkökulmasta CIM on mielenkiintoinen, koska sen perusajatus perustuu 

jatkuvalle palautteelle ja sille, että uusi idea voi syntyä verkoston missä kohtaa tahansa, ei 

välttämättä aina kehitystoiminnoissa. Kehitystyö vaatii vuorovaikutusta ja vaikuttamista ih-

misiin, joka puolestaan haastaa johtamisen mallit pois perinteisestä ylhäältä-alas –ajatte-

lusta. Keskiössä on yrittäjämäinen asenne ja kulttuuri, joka vaikuttaa kaikkiin verkoston osa-

alueisiin. 

 

Kilpailukykyinen innovaatiojohtaminen vaatii organisaatiolta uudenlaisia dynaamisia kyvyk-

kyyksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä tasapainoilua inkrementaalisen kehittämisen ja radi-

kaalimpien innovaatioiden välillä. Tällainen ambidekstrinen ajattelu tarkoittaa innovaatio- ja 

kehitystoiminnan näkökulmasta sitä, että organisaation on kyettävä yhtä aikaa sekä kehit-

tämään nykyistä toimintaansa että kartoittamaan uusia markkinoita ja tekemään uusia in-

novaatioita. Organisaation innovatiivista ambidekstrisuutta voidaankin pitää itsessään sen 

dynaamisena kyvykkyytenä (Kortmann 2011, s. 36). Ambidekstrisuus on paitsi edellä ku-

vattu tasapainoilua eritasoisten innovaatioiden välillä, se on myös vastaamista tehokkuuden 

ja joustavuuden dilemmaan ja tasapainon löytämistä vakauden ja muutoksen välillä. Inno-

vaatiojohtamiseen liittyy olennaisesti myös epävarmuuden hallinta ja riskit, sillä prosessin 

lopputulos on usein huonosti määriteltävissä ja mitattavissa lyhyellä aikavälillä. (Kortmann 
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2011, ss. 32-36; Trott 2011 ss. 85). Rakenteellisesti ambidekstrisesti toimiva organisaatio 

on innovaatiosuorituskyvyltään muunlaisia organisaatiomuotoja (funktionaalinen tai kehi-

tystoiminnot erillään) parempi ja sillä mahdollistetaan monipuolisempi oppiminen. Am-

bidekstrisessa organisaatiossa inkrementaalista ja radikaalia kehitystä ei ole eriytetty eri 

organisaatioyksiköihin. (Tushman et. al. 2010, ss. 1346, 1356-8). 

 

Innovaatio- ja kehitystoimintaa voitaneenkin edellä kuvatun perusteella kuvailla jatkuvaksi 

tasapainoiluksi sellaisten kyvykkyyksien kehittämiseksi, joilla taataan organisaatiossa am-

bidekstrinen kulttuuri kaikilla sen tasoilla. Edellä käsitellyn perusteella voidaankin todeta, 

että organisaatiokulttuurilla on iso merkitys organisaation oppimiseen, tiedon arvon ymmär-

tämiseen ja hyödyntämiseen sekä siihen, miten kehitystyö ja innovointi on integroitu yhteen 

organisaation strategian kanssa. Seuraavassa luvussa syvennytään tarkemmin niihin orga-

nisaation ominaispiirteisiin, joita tehokas kehitys- ja innovaatiotyö vaatii. 

 

2.3.2. Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 

 

Lähes kahta sataa yritystä koskevassa tutkimuksessaan, Prajogo ja Ahmed (2006) tutkivat 

yritysten innovaatiostimuluksen, innovaatiokapasiteetin ja innovaatiosuorituskyvyn keski-

näisiä riippuvuuksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että pelkät innovaatioinvestoinnit teknologi-

aan eivät riitä, vaan hyvä innovaatiosuorituskyky vaatii vahvaa stimulusta (kulttuuri, käyt-

täytymistavat), joka mahdollistaa innovaatiokapasiteetin kilpailukykyisyyden. Innovaatioka-

pasiteetti toimii tutkimuksen mukaan eräänlaisena mediaattorina kulttuurin ja suorituskyvyn 

välillä. Innovaatiosuorituskyvyn parantaminen vaatii siis kulttuurilta tietynlaista johtamista, 

käyttäytymismalleja, arvoja ja asenteita. (Prajogo & Ahmed 2006, ss. 499, 509-510).  

 

Vastaavaan tulokseen kulttuurin ja myös rakenteen merkityksestä päätyivät Naranjo-Valen-

cia et. al. (2011, s. 65), tutkimuksessa jossa he toteavat, että mitä radikaalimpi organisaa-

tion innovaatiostrategia on, sitä enemmän sen tulisi tukea yrittäjämäistä asennetta, vähen-

tää hierarkiaa ja rohkaista riskinottoon. Kulttuurin tulee siis olla linjassa innovaatiostrategian 

kanssa. Kulttuurin lisäksi myös organisaation rakenteella on iso vaikutus sen innovaatioky-

kyyn (mm. Tushman et. al. 2010; Flight & Palmer 2013; Trott 2011). Yhteenvetona inno-

vaatiojohtamisen näkökulmasta verkostomaiseen kehitykseen on Trottia (2011) mukaillen 

taulukkoon 2 kerätty sekä kulttuuriin että rakenteeseen liittyviä vaatimuksia menestyksek-

käälle innovaatiotoiminnalle. Lista ei ole tyhjentävä, mutta kuvaa kattavasti niitä edellytyk-

siä, jotka organisaatio tulee täyttää kehittyäkseen ja innovoidakseen kilpailukykyisesti. 

Taustalla on kuitenkin pidettävä mielessä se, että innovaatiostrategian tulee olla linjassa 
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organisaation strategian kanssa eli mitään absoluuttista tasoa näille taulukon 2 edellytyk-

sille ei ole olemassa.  

 

Taulukko 2. Tehokkaan innovaatiotoiminnan johtamisen edellytyksiä organisaation kulttuu-

rilta ja rakenteelta (Trott 2011, ss. 94-102). 

Edellytys Miten ilmenee organisaatiossa? 

Perimä- ja kokemustieto innovoinnista Innovaatioiden tärkeys ymmärretään laajasti or-
ganisaatiossa. 

Kasvuorientaatio Sitoutuminen pitkän aikavälin kasvuun. 

Sitoutuminen T&K- ja teknologiaintensiivisyy-
teen 

Halukkuus tehdä pitkän aikavälin teknologiain-
vestointeja. 

Riskien hyväksyminen Halukkuus sisällyttää riskialttiita mahdollisuuksia 
portfolioon. 

Toimintojen välinen yhteistyö ja koordinointi or-
ganisaatiorakenteessa 

Yksilöiden välinen kunnioitus ja halu työsken-
nellä yli toimintorajojen. 

Reseptiivisyys Tietoisuus organisaation ulkopuolella kehite-
tystä teknologiasta ja sen hyödyntäminen. 

Tilaa luovuudelle 
Kyky hallita luovuuden ja tehokkuuden dilem-
maa ja antaa tilaa luovuudelle organisaatiossa. 
Vapaus toimia eri tavoilla. 

Innovaatiosuuntautunut strategia Strateginen suunnittelu ja teknologia ja markki-
navalinnat. 

Erilaiset tieto-taito –yhdistelmät Laajat erityisosaamiset. 
Kommunikaatiokanavat Avoin tiedonvirta läpi organisaation. 
Ambidekstrisuus Erilaisia oppimistapoja ja mahdollisuuksia. 

Päätöksentekovalta ja päätöksenteko Perustuu yksilön erityisosaamiseen. Haetaan 
ryhmän konsensusta. 

Painotus aikaansaannoksiin Ei rajoittavia proseduureja. 

Joustava työskentely Työ muokkautuu sen vaatimusten ja työntekijän  
persoonan mukaisesti. 

 
 
 

2.4. Absorptiivinen kapasiteetti ACAP 
 

Aiemmissa luvuissa on käsitelty tietämyksen strategista roolia, ei-muodollisen verkostora-

kenteen muotoon vaikuttavia tekijöitä, organisaation oppimista ja innovaatiojohtamisen nä-

kökulmia. Ne kaikki vaikuttavat organisaation kykyyn tuottaa, tunnistaa, assimiloida ja hyö-

dyntää tietoa. Tämä luku nivoo yhteen edellä käsitellyt teoreettiset näkökulmat absorptiivi-

sen kapasiteetin (ACAP) käsiteen avulla. Absorptiivinen kapasiteetti käsittelee tietoa jatku-

mona, joka sisältää sekä eksplisiittisen että hiljaisen tiedon komponentteja yhtä aikaa 

(Smedlund 2009, s. 83).  
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2.4.1. ACAP käsitteenä 

 

Absorptiivisen kapasiteetin käsitteen katsotaan syntyneen tutkijoiden Cohen ja Levinthal 

toimesta (1990). He määrittelevät absorptiivisen kapasiteetin organisaation kyvyksi tunnis-

taa, assimiloida ja hyödyntää uutta ulkopuolista tietoa kehitystyössään. Tämä kyky on kriit-

tistä, jotta organisaatio kykenee innovoimaan ja kehittymään. Cohenin ja Levinthalin mu-

kaan organisaation absorptiivinen kapasiteetti kehittyy kumulatiivisesti sen yksilöiden ab-

sorptiivisen kapasiteetin perusteella ja kehittyminen riippuu yrityksen historiasta ja aiem-

masta tietovarastosta. Absorptiivisen kapasiteetin ylläpitäminen vaatiikin jatkuvia investoin-

teja ja johtamista. Historiariippuvuuden väite liittyy muistitutkimuksen tietoon siitä, että yk-

silön aikaisempi tieto parantaa kykyä tunnistaa ja hyödyntää uutta tietoa, kun yksilö hyö-

dyntää olemassa olevia kognitiivisia rakenteitaan tiedon käsittelyssä. Tämä tiedon käsittely 

voidaan edelleen jakaa kahteen hieman eriävään prosessiin; oppimiseen, joka tapahtuu 

olemassa olevan tiedon assimilointina ja ongelmanratkaisuun, joka puolestaan liittyy uuden 

tiedon luomiseen. (Cohen & Levinthal 1990, ss. 129-131). 

 

Vaikka absorptiivisen kapasiteetin käsite liittyykin alun perin organisaation ulkoisen tiedon 

tunnistamiseen, assimilaatioon ja hyödyntämiseen, ei se tarkoita pelkkää rajapintaa orga-

nisaation sisäisen ja ulkoisen ympäristön välillä. Absorptiivisessa kapasiteetissa on yhtä 

lailla kyse organisaation sisäisestä kommunikaatiosta ja tiedon siirtämisestä organisaatio-

yksiköiden ja henkilöiden välillä. Organisaatiosta voidaan tunnistaa niin sanottuja portinvar-

tijoita, jotka toimivat joko organisaation sisäisen ja ulkoisen ympäristön rajalla tai organi-

saatioyksiköiden rajoilla. Koko organisaatioverkoston absorptiivisen kapasiteetin taso ja ke-

hittyminen riippuu portinvartijoiden ja heidän kohtaamiensa yksilöiden välisestä kommuni-

kaatiosta ja kyvykkyyksistä siirtää tietoa organisaatiossa. Kommunikaation tehokkaan on-

nistumisen kannalta organisaatiossa tulee olla oikeanlaisia kyvykkyyksiä paitsi portinvarti-

joilla tiedon tunnistamisessa, myös organisaatioyksiköiden vastaanottavilla yksilöillä. Jotta 

kommunikaatio voi onnistua, tulee yksilöiden tietämyksen olla osittain päällekkäistä, mutta 

osittain eriävää. Päällekkäinen tietämys varmistaa tehokkaan kommunikaation ja eriävät 

tietorakenteet puolestaan mahdollistavat tiedon erilaisen ja uudenlaisen tulkinnan, jota puo-

lestaan tarvitaan innovaatioiden syntyyn ja kehittymiseen. (Cohen & Levinthal 1990, ss. 

132-134; Zahra & George 2002, s. 193). 
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2.4.2. ACAPin dimensiot ja potentiaalinen ja realisoitunut ACAP 

 

Zahra ja George (2002) laajentavat Cohenin ja Levinthalin tarkastelua absorptiivisesta ka-

pasiteetista jakamalla sen kahteen eri osa-alueeseen ja liittämällä siihen dynaamisuuden 

elementin. Siinä missä Cohen ja Levinthal määrittivät absorptiivisen kapasiteetin kolmevai-

heisesti (hankkiminen/tunnistaminen, assimilointi ja hyödyntäminen), Zahra ja George li-

säävät määritelmään tietämyksen transformaatioon liittyvän kyvykkyyden. Tietämyksen 

hankintaan ja assimilointiin liittyviä kyvykkyyksiä he kutsuvat potentiaaliseksi absorptii-

viseksi kapasiteetiksi (PACAP) ja tiedon transformaatioon ja hyödyntämiseen liittyviä ky-

vykkyyksiä realisoituneeksi absorptiiviseksi kapasiteetiksi (RACAP). Absorptiivinen kapasi-

teetti syntyy näiden neljän kyvykkyyden dynaamisena yhdistelmänä. Näin absorptiivinen 

kapasiteetti itsessään on organisaation dynaaminen kyvykkyys, joka vaikuttaa organisaa-

tion kykyyn luoda muita tarpeellisia kyvykkyyksiä kilpailuedun saavuttamiseksi. Dynaami-

suuden näkökulma on olennainen, kun puhutaan muutoksesta ja sen johtamisesta organi-

saatiossa. Taulukossa 3 on yhteenveto absorptiivisen kapasiteetin dimensioista ja niiden 

rooleista ja elementeistä. (Zahra & George 2002, ss.185-188). 

 

Taulukko 3. Absorptiivisen kapasiteetin dimensiot (Zahra & George 2002, s. 189) 

Dimensio/kyvykkyys Elementit Rooli 
Hankkiminen Aiemmat investoinnit 

Aikaisempi tietämys 
Tiedon hankkimisen intensi-
teetti, nopeus ja suunta 

Tiedon etsinnän laajuus 
Uudet kontaktit 
Oppimisen laatu ja nopeus 

Assimilointi Ymmärrys Tulkinta 
Ymmärtäminen 
Oppiminen 

Transformaatio Sisäistäminen 
Keskustelu 

Synergia 
Uudelleenkodifiointi 

Hyödyntäminen Tietämyksen käyttäminen 
Implementointi 

Ydinkyvykkyydet 
Resurssien hankkiminen 

 

PACAP kertoo organisaation reseptiivisyydestä ja kuvaa organisaation kykyä hankkia tietoa 

ja ymmärtää uuden tiedon arvo. RACAP puolestaan kertoo siitä, miten organisaatio sisäis-

tää ja käyttää hankittua tietoa. Suorituskyvyn ja tehokkuuden näkökulmasta PACAP ja RA-

CAP täydentävät toisiaan ja niiden johtaminen vaatii erilaisia kyvykkyyksiä. Potentiaalisen 

ja realisoituneen absorptiivisen kapasiteetin yhteyttä Zahra ja George kuvaavat ns. tehok-

kuustekijällä, joka kuvaa organisaation kykyä realisoida hankittu tieto. Organisaatiot, joilla 

RACAP on hyvin kehittynyttä, saavuttavat kilpailuetua innovaatioiden ja tuotekehityksen 

kautta, kun taas hyvin kehittynyt PACAP auttaa säilyttämään kilpailuedun, kuitenkin niin, 

että RACAP on kilpailuedun pääsääntöinen lähde. RACAP ja PACAP siis myötävaikuttavat 

kilpailukykyyn omalla tavallaan. (Zahra & George 2002, ss. 190-191, 196). Organisaation 
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toimintaa voidaan kokonaisuudessaan luonnehtia absorptiivisen kapasiteetin näkökulmasta 

siten, että mitä korkeampi ACAP, sitä proaktiivisempia organisaatio on ja mitä matalampi 

ACAP, sitä reaktiivisempi organisaatio on (Cohen & Levinthal 1990, s. 137).  

 

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoista on nimenomaan potentiaalisen ja realisoitu-

neen absorptiivisen kapasiteetin ”välissä” oleva sosiaalinen integraatiomekanismi, jolla pie-

nennetään potentiaalisen ja realisoituneen ACAPin välimatkaa. Muodollisilla (tiedon koor-

dinointi) ja ei-muodollisilla (sosiaaliset verkostot) mekanismeilla voidaan edesauttaa tiedon 

jakamista ja virtausta ja siten vähentää tiedon jakamisen esteitä. Mitä paremmin nämä so-

siaaliset mekanismit toimivat, sitä korkeampi on organisaation tehokkuustekijä eli kyky rea-

lisoida potentiaalisella absorptiivisella kapasiteetilla hankitun tiedon arvo. (Zahra & George 

2002, ss. 192,194). 

 

Absorptiivisen kapasiteetin neljään kyvykkyysdimensioon liittyvät myös kaksi erilaista oppi-

mispolkua riippuen siitä tapahtuuko kognitiivisissa rakenteissa muutosta vai ei. Muun mu-

assa tällä ajatuksella Todorova ja Durisin (2007) haastavat Zahran ja Georgen (2002) ja 

Cohen ja Levithalin (1990) ACAP-mallit. Oppimisteorioihin viitaten he eivät pidä assimilaa-

tiota ja transformaatiota peräkkäisinä, vaan vaihtoehtoisina dimensioina. Mikäli kognitiivi-

sessa rakenteessa ei tapahdu muutosta, jää tiedon ymmärtäminen ja omaksuminen assi-

milaation tasolle. Jos uusi tieto ei sovi olemassa oleviin kognitiivisiin rakenteisiin, assimilaa-

tiota ei tapahdu, vaan kognitiivinen rakenne muuttuu ja tapahtuu transformaatio. Voidaan 

siis erottaa kaksi oppimispolkua AAE (acquisition-assimilation-exploitation) ja ATE (acqui-

sition-transformation-exploitation). Todorova ja Durisin myös korostavat palauteoppimisloo-

pin merkitystä selitettäessä absorptiivisen kapasiteetin kehittymistä, ei pelkästään historia-

tietoa. Uotila et al. (2012) jalostavat AAE/ATE –erottelua ennakointia käsittelevässä artik-

kelissaan. Heidän mukaansa AAE-oppimispolku johtaa organisaatiossa inkrementaaleihin 

innovaatioihin, kun taas ATE-oppimispolku johtaa radikaaleihin innovaatioihin. Innovoinnin 

näkökulmasta näiden oppimispolkujen kesken tulee organisaatiossa löytää tasapaino. (To-

dorova ja Durisin 2007, ss. 775-778; Uotila et al. 2012, ss. 41-42). 

 

2.4.3. Integroiva viitekehys 

 

Volberda et al. (2010) vetävät yhteen absorptiiviseen kapasiteettiin liittyvää hyvin moni-

naista tutkimus- ja määritelmäkenttää ja luovat sen perusteella integroivan viitekehyksen 

(kuva 4), joka yhdistää absorptiivisen kapasiteetin eri edellytykset, elementit ja näkökulmat. 
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Organisaation absorptiivinen kapasiteetin voidaan katsoa sisältävän elementtejä niin psy-

kologisesta (oppiminen ja kognitio), taloustieteellisestä (innovointi) että sosiologisesta (co-

evoluutio) näkökulmasta. Lisäksi eri kirjallisuudessa ACAPin taustalta löytyy niin dynaami-

siin kyvykkyyksiin, johtamisen kognitioon kuin tietoperusteiseen yritysteoriaan liittyviä teori-

oita. ACAPin mittaamiseen tai empiiriseen tutkimiseen ei myöskään ole tiettyä yleisesti käy-

tettyä tapaa juuri tämän hajanaisuuden vuoksi. Integroivan viitekehyksen tavoitteena on 

yhdistää absorptiivisen kapasiteetin taustaedellytykset, prosessidimensiot, lopputulema ja 

käsitteeseen läheisesti liittyvät tekijät. (Volberda et al. 2010, ss. 933-934; 940). 

 

ACAPin taustaedellytyksiä viitekehyksessä erotetaan neljä: johtamisen, organisaation si-

säisen toiminnan, organisaation ulkoisiin suhteisiin liittyvät ja aiemman tietämyksen edelly-

tykset. Tämän tutkimuksen kannalta näistä erityisen kiinnostavia ovat johtamisen ja sisäi-

sen toiminnan edellytykset sekä aiempi tietämys. Johtamisen edellytyksinä ACAPin luomi-

sessa pidetään sellaisia kyvykkyysyhdistelmiä, jotka luovat, laajentavat ja muokkaavat or-

ganisaation tietoperustaa. Tämä vaatii johtajilta kykyä toimia aiemmin mainittuna portinvar-

tijana, asiantuntijuuden jakamista, yksilön osaamisen kehittämistä ja osaamisen jakamista. 

Organisaation sisäiset edellytykset puolestaan liittyvät organisaation muotoon, palkitsemis-

järjestelmään, sisäiseen kommunikaatioon ja ei-muodollisiin verkostoihin. Sekä johtami-

seen että sisäiseen toimintaan liittyviä edellytyksiä on tutkittu hyvin vähän, vaikka niiden 

vaikutusta ACAPin kehittymiselle voidaan pitää merkittävänä. Kuvassa 4 on esitetty ab-

sorptiivisen kapasiteetin integroiva viitekehys kokonaisuudessaan. (Volberda et al. 2010, 

ss. 940-941). 

 

Viitekehys siis kasaa yhteen eri tutkimusten, näkökulmien ja koulukuntien lähestymistavat 

absorptiiviseen kapasiteettiin. Absorptiivisen kapasiteetin voikin katsoa toimivan siltana eri 

tutkimuskenttien välillä (Volberda et al. 2010, s. 948). Viitekehys toimii tämän tutkimuksen 

teoreettisena taustana poislukien sen ulkoiset elementit (ulkoiset edellytykset ja ympäristö-

tekijät).  
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Kuva 4. Absorptiivisen kapasiteetin integroiva viitekehys (Volberda et al. 2010, s. 941). 
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3. Tutkimusmenetelmät ja toteutus 
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen viitekehys, joka yhdistää taustateorian ja empiirisen 

tutkimusosion. Sen jälkeen kuvataan tutkimusmenetelmä, esitellään tutkimuksen kulku ja 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

3.1. Tutkimuksen viitekehys 
 
Tutkimuksen teoria nojaa luvun 2 mukaisesti tietämyksenhallinnan kolmeen eri tutkimus-

suuntaukseen: tietämykseen pääomana, verkostoteoriaan ja innovaatiojohtamiseen. Ab-

sorptiivisen kapasiteetin käsite puolestaan nähdään tässä tutkimuksessa yhteen sitovana 

viitekehyksenä, joka niputtaa ne elementit ja edellytykset, joita verkostomaisessa kehittä-

mistyössä tarvitaan. Kuten edellä todettiin, absorptiivisessa kapasiteetissa on yhtä lailla 

kyse organisaation sisäisestä kommunikaatiosta ja tiedon siirtämisestä organisaatioyksiköi-

den ja henkilöiden välillä kuin organisaation ulkopuolisen tiedon hankkimisesta ja hyödyn-

tämisestä (Cohen & Levinthal 1990, s. 132). 

 

ACAPin dynaaminen ulottuvuus sopii hyvin myös avoimuuden ja sitoutumisen dynamiikan 

tarkastelun taustalle. Erityinen mielenkiinto tässä tutkimuksessa on johtamisen ja sisäisen 

toiminnan edellytyksissä sekä aiemmassa tietämyksessä. Innovaatiojohtamisella, verkos-

toteorialla ja tietämyksen pääomanäkökulmalla nähdään olevan yhteys näihin kaikkiin ab-

sorptiivisen kapasiteetin elementteihin. Kuvassa 5 on esitelty yhteenvetona tämän tutkimuk-

sen viitekehys kahden osion yhdistelmänä: i) absorptiivisen kapasiteetin käsitteeseen pe-

rustuvan teorian ja ii) verkoston kehittymiseen liittyvien empiiristen tutkimustulosten. Ab-

sorptiivisen kapasiteetin osa-alueiden alle on yhdistetty innovaatiojohtamisen, verkostoteo-

rian ja tiedon pääomanäkökulman keskeisiä elementtejä ja esitetty paksummalla nuolella 

ne riippuvuudet, jotka nähdään vahvempina ja vastaavasti ohuemmalla nuolella heikommat 

vaikutukset. Esimerkiksi innovaatiojohtamisen tekijät liittyvät vahvasti uuden tietämyksen 

hankkimisen ja hyödyntämisen johtamisen edellytyksiin, mutta niillä on vaikutusta myös esi-

merkiksi kokemukseen ja tietoresursseihin. Näiden tietämyksenhallinnan teorianäkökul-

mien soveltamisesta verkostomaiseen kehitystyöhön saavutetaan tuloksia verkoston ei-

muodollisesta rakenteesta, johtamisesta ja sitoutumisen dynamiikasta sekä uuden tietä-

myksen luomisesta verkostossa. 
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Kuva 5. Tutkimuksen viitekehys.  

 

3.2. Tutkimusasetelma ja menetelmät 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia verkostomaisen organisaation kehitystyön ja innovoinnin 

dynamiikkaa tietämyksenhallinnan keinoin. Kohdeorganisaatiossa tunnistettiin haasteita 

johtamiseen, osaamiseen, kommunikaatioon ja kulttuuriin liittyvissä tekijöissä yhteisen ke-

hitystyön tekemisessä, niin prosessin alkupäässä (ideointi) kuin koko prosessin aikana aina 

toimeenpanoon saakka. Koska haaste oli eräällä lailla kokonaisvaltainen, päädyttiin yhden 

tekijän sijaan tutkimaan asiaa laajemmin ja määriteltiin tietämys (knowledge) tutkimuksen 

keskeiseksi muuttujaksi ja tietämyksenhallinnan elementit teoreettiseksi taustaksi aineiston 

keräämistä varten. Näin pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja kuvaus siitä, millaisia etäi-

syyksiä verkostossa vallitsee, millaisia johtamiseen ja kulttuuriin liittyviä esteitä tai ajureita 

verkostosta löytyy ja onko verkostossa esimerkiksi osaamiskuiluja tai muita pullonkauloja, 

jotka ovat yhteisten tavoitteiden saavuttamisen esteenä tai hidasteena. 

 

Kohdeorganisaation verkosto on suuri ja monitahoinen. Perusrakenteeltaan se koostuu 20 

itsenäisestä liiketoimintayksiköstä ja yhdestä keskuskehitysyksiköstä. Kussakin liiketoimin-

tayksikössä on useita pienempiä yksiköitä ja yhteensä verkostossa työskentelee noin          

40 000 ihmistä. Näin suuren verkoston muodon ja tietovirtojen laadun määrittäminen yksi-

tyiskohtaisesti ei ollut tämän työn laajuus huomioiden mahdollista, joten tutkimus päädyttiin 
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tekemään keskusyksikön näkökulmasta täydennettynä pienellä otannalla liiketoimintayksi-

köistä. Keskusyksiköstä valittiin haastateltaviksi sellaiset henkilöt, joilla on tarpeeksi laaja 

vastuualue kokonaiskäsityksen muodostamiseksi verkostosta sekä kompetenssi arvioida 

verkoston dynamiikkaa valittujen tietämyksenhallinnan näkökulmien kautta. Valitut seitse-

män haastateltavaa toimivat johtavassa asemassa ja edustavat kukin organisaation eri toi-

mintoja ja vastaavat oman alueensa kehittämisestä koko organisaatioverkostossa. 

 

Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin kahdella haastattelukierroksella. Ensimmäisellä 

haastattelukierroksella verkoston ei-muodollisen muodon hahmottamiseksi haastateltiin 

keskuskehitysyksikön seitsemän henkilöä. Organisaation verkoston ei-muodollista raken-

netta hahmotettiin kolmen eri menetelmän ja periaatteen yhdistelmänä. Sosiometrisen kar-

tan (mm. Roman 2016) avulla luotiin fyysisiä kuvauksia kehitysyksikön ja liiketoimintayksi-

köiden etäisyyksistä. Sosiometrisen kartan luomisen perustana toimivat arvoverkoston (Al-

lee 2003) ja verkostoteorian periaatteet (mm. Burt 2004, Smedlund 2009 ja Parjanen 2012), 

kuten kommunikaation laatu ja symmetria, yhteinen kieli ja ymmärrys, luottamus, arvo- ja 

asennemaailma sekä sitoutuminen yhteistyöhön.  

 

Keskusyksikössä tehtyjen haastattelujen perusteella valittiin toisen kierroksen haastatelta-

vat liiketoimintayksiköistä. Valitut neljä henkilöä vaikuttivat toimivan verkostossa vahvassa 

roolissa joko sitoutuneena yhteisen kehittämisen edistäjänä tai toisaalta haastajana eli ky-

seenalaistaja tai kriitikkona yhteisissä kehityshankkeissa. Molemmat roolit koettiin tutkimuk-

sen kannalta keskeisiksi, sillä kehitys lähtee usein ristiriidoista ja eriävistä mielipiteistä, 

mutta toisaalta muutos vaatii myös sitoutumista, implementointia ja jopa kompromisseja.  

 

Tulokset perustuvat kvalitatiivisen aineiston sisällönanalyysiin. Luonteeltaan analyysi on 

teoriaohjaava ja abduktiivista päättelyä hyödyntävä. Tulosten analyysissa teoria ohjaa tu-

losten käsittelyä ja analysointia, mutta teoriaa ei testata kasatulla aineistolla. Tutkimuksen 

lähtökohtana on tutkimuskysymys ja siihen liittyvä teoriapohja. Tutkimuksen edetessä taus-

tateorian pitävyyttä tarkastettiin ja täydennettiin soveltuvin osin aineiston ehdoilla. Näin tut-

kimuksessa voidaan katsoa olevan myös aineistolähtöisen analyysin piirteitä. Analyysin to-

teuttamiseksi haastattelulitteraatioihin merkittiin tutkimuksen kannalta olennaiset asiat ja 

samalla rajattiin ulos tutkimuksen ulkopuolelle liittyvät seikat. Olennaista tietoa sisältävät 

haastatteluotteet teemoitettiin kahdeksan eri teeman alle. Teemojen määrittämisessä hyö-

dynnettiin taustateoriaa loogisen rakenteen luomiseksi. Pääteemat purettiin vielä alatee-

moihin eri teemojen esiintymismäärien määrittämiseksi aineistosta. (Soveltaen Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, ss. 92-97, 117).  
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3.3. Tutkimuksen toteutus 
 
Keskusyksikön henkilöiden kanssa toteutettiin 1-2 tuntia kestävät puolistrukturoidut haas-

tattelusessiot. Haastatteluissa hyödynnettiin sosiometrista karttaa, jossa haastateltavalle 

annettiin käytännössä 21 paperilappua, joista yksi kuvasi keskusyksikköä (eli häntä itseään 

tai omaa yksikköä) ja loput 20 organisaation liiketoimintayksiköitä, joita varten ja joiden 

kanssa keskusyksikkö työskentelee. Haastateltavia pyydettiin pohtimaan etukäteen kahta 

projektia tai kehityshanketta, joita ovat organisaatiossa läpivieneet; toinen sellainen, joka 

on mennyt tavoitteiden mukaisesti ja toinen, joka ei ole jalkautunut halutusti organisaatioon. 

Pelinappuloita oli kahden värisiä, joista vihreä kuvasi onnistunutta hanketta ja punainen 

epäonnistunutta. Haastateltavia pyydettiin laittamaan nappulat pöydälle siten, että ne ku-

vaavat kussakin hankkeessa haastateltavan itsensä tai hänen yksikkönsä etäisyyttä liike-

toimintayksiköihin. Käytännössä haastateltavat pohtivat etäisyyttä tiettyyn tai tiettyihin hen-

kilöihin liiketoimintayksiköissä tai etäisyyttä koko yksikköön. Etäisyys-käsite avattiin haas-

tateltavalle etukäteen siten, että etäisyyttä tuli pohtia erityisesti henkisestä, ei fyysisestä 

näkökulmasta.  Etäisyyteen vaikuttavana elementteinä tuli pohtia eroja tai samankaltai-

suutta arvoissa, tavassa ajatella ja työskennellä. Lisäksi etäisyydessä tuli näkyä kommuni-

kaation laatu ja sitoutuminen verkoston yhteiseen kehittämiseen. Etäisyysverkostot doku-

mentoitiin kuvaamalla. Verkostotarkastelua täydennettiin avoimilla kysymyksillä, joilla haet-

tiin selityksiä pelinappuloiden sijainnille ja verkoston toiminnalle yhteisessä kehitystyössä. 

Lisäksi kaikilta haastateltavilta kysyttiin organisaation oppimiseen, johtamiseen, organisaa-

tiokulttuuriin ja avoimuuteen liittyviä kysymyksiä. 

 

Ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella laadittiin toisen kierroksen haastattelukysy-

mykset. Patteristoon jätettiin identtisiksi kysymyksiksi osaamiseen, johtamiseen, kulttuuriin, 

sitoutumisen dynamiikkaan ja tiedon kulkemiseen liittyvät kysymykset. Patteristoon lisättiin 

kysymykset, jotka liittyivät verkoston vahvuuksiin, mittarointiin yhteisessä kehitystyössä 

sekä yhteistyöhön liiketoimintayksikön ja keskusyksikön välillä. Toisen kierroksen haastat-

teluista yksi toteutettiin kasvotusten ja kolme puhelimitse. Niillä pyrittiin hakemaan reflek-

tointia, vastauksia ja ”siltoja” niihin aukkoihin, joita keskusyksikön haastatteluissa tuli ilmi.  

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin litterointia varten. Kvalitatiivisen aineiston keruun lisäksi 

molemmilla kierroksilla haastateltuja pyydettiin arvioimaan tiettyjä väittämiä verkostossa as-

teikolla 1-5. Sosiometriset kartat ovat liitteenä 1 ja haastattelukysymykset liitteenä 2. 
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3.4. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille ei ole yhtä menetelmää tai lähestymis-

tapaa. Luotettavuutta voidaan lähestyä esimerkiksi tulkinnallisesta tai postmodernin tieteen 

näkökulmasta ja tutkimuksen totuutta ja objektiivisuutta erilaisten totuusteorioiden kautta. 

Luonteensa vuoksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on esitetty erilaisia 

kriteerejä kuin kvantitatiivisen tutkimuksen. Esimerkiksi validiteetin ja reliabiliteetin sijaan 

luotettavuutta voidaan arvioida tutkimustulosten siirrettävyyden tai uskottavuuden avulla. 

Kun tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, johdonmukaisuudesta tulee tärkeä arvioitava 

kohde eli tutkimuksen eri osioiden tulee johdonmukaisia keskenään. Lisäksi tutkimuksessa 

tulee antaa riittävä kuva tutkimuksen kulusta, aineiston keräämisestä sekä sen analysointi-

menetelmistä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, ss. 134-141). 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta parantavina tekijöinä voidaan pitää tutkijan mahdollisim-

man objektiivista suhtautumista aineiston sisältöön, aineiston keruun ja analysointimenetel-

mien melko yksityiskohtaisesta raportointia sekä raportin sisäistä johdonmukaisuutta. Tut-

kimustuloksia voidaan pitää uskottavina kohdeorganisaatiossa, ja niitä on mahdollista hyö-

dyntää ja siirtää myös toiseen vastaavaan organisaation tietyin ehdoin. Tutkimuksen luo-

tettavuutta heikentää pieni otanta eli haastattelujen pieni määrä suhteessa organisaation 

kokoon. Vaikka haastateltavat valittiin heidän hyvän edustettavuutensa perusteella, ei tu-

loksia voi pitää täytenä ja absoluuttisena totuutena kohdeorganisaation tilasta. Tulokset pe-

rustuvat tutkijan tulkintaan ja analyysi luo aineistoon perustuvan kuvan organisaatiosta, jo-

ten joitain näkökulmia saattaa jäädä puuttumaan. 
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4. Tutkimustulokset 
 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin kahtena haas-

tattelukierroksena. Ensimmäisellä kierroksella haastateltiin seitsemää keskusyksikön vas-

tuuhenkilöä. Toisella kierroksella haastateltiin neljää liiketoimintayksikön ylimmän johdon 

henkilöä. Haastattelukysymykset olivat osittain päällekkäiset ja osittain toisen kierroksen 

kysymyksillä reflektoitiin ensimmäisellä kierroksella esiin tulleita teemoja. Tutkimustulokset 

käsitellään tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti kolmen teeman alla: i) verkoston ei-muo-

dollinen rakenne, ii) uuden tietämyksen luominen verkostossa ja iii) johtaminen ja sitoutu-

misen dynamiikka. Luku 4.1. perustuu ensimmäisen haastattelukierroksen sosiometrisiin 

karttoihin ja haastattelujen sisältöihin. Muut tulokset perustuvat molempiin haastattelukier-

roksiin. 

 

4.1. Verkoston ei-muodollinen rakenne 
 

Verkoston muodon hahmottamiseksi ja sosiometristen karttojen laatimista varten haasta-

teltavia pyydettiin etukäteen pohtimaan jokin tai jotkin kehityshankkeet, joita verkostossa oli 

tehty. Hankkeista toinen tuli olla menestyksellä läpi viety ja toinen sellainen, jonka läpivien-

nissä oli haasteita. Viisi haastateltavista koki kartan rakentamisen tietyn hankkeen kautta 

helppona, mutta kaksi haastateltavaa loi kartan yleisestä tilanteesta, joka verkoston kehi-

tyksessä vallitsee. Tavoitteena oli myös sijoittaa liiketoimintayksiköt kartalle suhteessa toi-

siinsa samoilla etäisyyskriteereillä, mutta se osoittautui liian haastavaksi, sillä haastatelta-

vat eivät tunteet liiketoimintayksiköiden toimintaa tarpeeksi hyvin. Liiketoimintayksiköistä 

löytyi kuitenkin ”blokkeja”, joiden kesken tiedetään käyvän aktiivista keskustelua ja joiden 

kulttuuri on samankaltainen. Nämä erottuivat kartoilla ja haastatteluissa selkeästi.  

 

Tulosten esittelyssä käytetään aineistona onnistuneiden hankkeiden sosiometrisia karttoja, 

sillä kartat eivät muuttuneet lainkaan tai vain hieman pohdittaessa etäisyyksiä epäonnistu-

neessa kehitystyössä. Erot onnistuneen ja epäonnistuneen hankkeen välillä käydään läpi 

luvussa 4.1.2. Tuloksia esitettäessä käytetään numerointia siten, että liiketoimintayksiköt 

on numeroitu 2-21 ja numero 1 symboloi keskuskehitysyksikköä.  
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4.1.1. Sosiometriset kartat 

 

Sosiometrisilta kartoilta pystyttiin erottamaan sekä toistuvia kaavoja että eriäviä näkemyk-

siä etäisyyksistä. Kaikkia karttoja yhdisti, se että innovointi ja kehitystyö etenevät verkos-

tossa pääsääntöisesti kolmessa aallossa. Tämä dynamiikka tuli ilmi jokaisessa haastatte-

lussa. Aluksi kehitystyöhön sitoutuvat ”lähimmät”, jotka tyypillisesti ovat olleet prosessin 

alusta saakka mukana kehitystyössä, jopa aloitteentekijän roolissa. Tämän jälkeen tulee 

toinen aalto, kun muutos on todettu toimivaksi muualla ja viimeiseksi muutokseen sitoutuvat 

kriittisimmät yksiköt, jotka vaativat päätöksenteon tueksi vahvaa todistusaineistoa muutok-

sen tarpeellisuudesta.  

 

Vaikka eri henkilöiden kartoilla lähimmät ja etäisimmät yksiköt vaihtelivat, pystyttiin kartoista 

haastattelujen sisällöllä täydennettynä tunnistamaan tietty verkostokartan kaava. Kuvassa 

6 on esitelty synteesi seitsemästä sosiometrisesta kartasta. Kuva on laadittu siten, että kun-

kin haastateltavan kartta jaettiin edellä mainitun dynamiikan mukaan kolmeen vyöhykkee-

seen (lähimmät, keskellä, etäisimmät) ja kukin liiketoimintayksikkö pisteytettiin siten, että 

sijoittuminen lähimmälle vyöhykkeelle = 0 pistettä, keskelle = 1 piste ja etäisimmälle vyö-

hykkeelle = 2 pistettä. Näin pienimmät pistemäärät saaneet yksiköt sijoittuivat synteesissä 

keskusyksikön lähelle ja suurimmat pisteet saaneet kauimmaksi. Huomioitavaa on, että 

kuva 6 ottaa kantaa ainoastaan suhteelliseen etäisyyteen keskuskehitysyksiköstä, ei liike-

toimintayksiköiden keskinäiseen etäisyyteen. Kuvasta nähdään, miten liiketoimintayksiköt 

jakautuvat etäisyytensä suhteen kolmeen eri vyöhykkeeseen ja etäisyys keskellä olevaan 

(keltaiseen) keskusyksikköön kasvaa spiraalimaisesti.  

 

Kuvaa tarkasteltaessa tulee huomioida se, että kukin haastateltava pohti kehitystyötä oman 

yksikkönsä ja mahdollisesti yksittäisen hankkeen näkökulmasta. Näin ollen tuloksiin vaikut-

tavat vahvasti henkilökohtaiset suhteet sekä tietyn kehityshankkeen tilanne. Haastateltavat 

totesivat kylläkin, että kartat kuvaavat hyvin kehitystyötä ja oman verkostonsa toimintaa ja 

dynamiikkaa myös yleisesti. Näistä rajoituksista huolimatta seitsemältä kartalta pystyttiin 

tunnistamaan tietty toistuva kaava liiketoimintayksiköiden etäisyydestä keskusyksikköön. 

 



 
 
 

38/86 

 
Kuva 6. Sosiometristen karttojen synteesi 

 

Kuvasta 6 nähdään, että selkeästi lähimpänä keskusyksikköä on yksikkö numero 12. Lä-

heisimmälle kehälle (L taulukossa 4) sijoittuvat myös yksiköt 11, 18, 4, ja 21. Seuraavalle 

kehälle (K) sijoittuu seitsemän yksikköä (7, 9, 15, 2, 19, 16 ja 20) ja etäisimmälle kehälle 

(E) kahdeksan yksikköä (10, 17, 5, 13, 3, 6, 14 ja 8). Taulukkoon 4 on vedetty yhteen lyhy-

esti liiketoimintayksiköiden ja keskusyksikön välisten etäisyyksien syitä sekä liiketoimintayk-

siköiden roolia verkostossa. Taulukosta käy myös ilmi hajonnat eri yksiköiden sijainnista 

sosiometrisilla kartoilla. Etäisyyksiin ja liiketoimintayksiköiden rooleihin kehitystyössä sy-

vennytään tarkemmin luvuissa 4.1.2. ja 4.1.3. 

 

Joidenkin yksiköiden kohdalla on isoa hajontaa etäisyyden arvioinnissa. Hajonnat johtuvat 

pääsääntöisesti siitä, että henkilösuhteilla on niin iso merkitys kehitystyön tekemisessä. 

Siinä missä saman liiketoimintayksikön toinen vastuuhenkilö vie asioita eteenpäin hyvässä 

yhteistyössä, saattaa toisen toiminnon vastuuhenkilö olla jarruna toiselle hankkeelle. Toi-

nen syy hajonnalle on liiketoimintayksiköiden liiketoimintaportfolio – yksikkö koetaan 

etäiseksi, mikäli sen portfoliossa keskusyksikön henkilön vastuualueen osuus on pieni.  
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Taulukko 4. Etäisyyksien syitä ja kehitystyön rooleja yksiköittäin. 
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4.1.2. Etäisyyksien syyt 

 
Taulukkoon 5 on kerätty haastatteluissa esille tulleita syitä etäisyyksille. Sekä lähentävät 

että etäännyttävät tekijät on niputettu 11 otsikon alle. Tekijät ovat haastateltavien spon-

taaneja mainintoja kysyttäessä syitä etäisyyksille tai keskustelun edetessä esiin tulleita te-

kijöitä. Kuten taulukosta nähdään, henkilösuhteiden merkitys lähentävänä tekijänä nousi 

esiin viidessä seitsemästä haastattelusta. Neljässä tapauksessa todettiin, että lähellä itseä 

ovat ne liiketoimintayksiköt, joista on edustus kyseisen toimialan erilaisissa kehitysryh-

missä. Se on luontevaa, sillä silloin kehitystyö on lähtökohtaisesti helpompaa. Tosin moni 

totesi, että pyrkii kasaamaan kehitysryhmistä mahdollisimman heterogeenisia ja valitse-

maan niihin myös henkilöitä ”kauempaa”. Lähentäviksi tekijöiksi haastateltavista kolme to-

tesi hyvän kommunikaatioyhteyden, keskinäisen luottamuksen sekä liiketoimintayksikön 

oman aktiivisuuden ja aloitteellisuuden. Muut maininnat lähentävistä tekijöistä jäivät yhden 

tai kahden maininnan tasolle. Alla on muutama lainausote haastatteluista koskien luonneh-

dintoja lähellä olevista yksiköistä. 

 

”…suoraan lähestyy minua kysyen neuvoa tai haluaa antaa vinkkiä tai palautetta” 

 

”… ne näkee enempi kuin sen oman” 

 

”… siellä vaihdettiin ihmisiä ja meillä vaihdettiin ihmisiä. Se on siirtymässä lähelle.” 

 

”… kyllä siellä selkeesti on nämä meidän avainhenkilöt. Mukana kehitysryhmissä. Tosi ak-

tiivisia, paljon yhteyksissä.” 

 

”… Se ei ole nillitystä vaan oikeesti halutaan pohtia, että miten tämä tehtäis yhdessä pa-

remmin.” 

 

Etäännyttävistä tekijöistä selkeimmin esiin nousi liiketoimintayksikön liiallinen oma kehitys-

työ ja oma kulttuuri, joka sotii yhteisiä tavoitteita vastaan (6/7 mainintaa). Toinen korostunut 

mainittu tekijä oli liiketoimintayksikön pieni koko tai se, että yksikkö ei harjoita haastatelta-

van vastuualueen liikeideoita. Pieni koko tarkoittaa käytännössä pientä vaikutusvaltaa ver-

koston kehittämisessä, jolloin on luontevaa, että mitä pienempi yksikkö on, sitä etäämpänä 

se on keskusyksiköstä. Neljä haastateltavaa mainitsi etäännyttäväksi tekijäksi aidon sitou-

tumisen puutteen ja samoin neljä mainintaa sai asenteeseen liittyvä turhan kriittinen suh-

tautuminen yhteisiin hankkeisiin. Turhan kriittinen suhtautuminen koettiin osittain jopa 
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eräänlaisena kiukutteluna, joka näkyy periaatteellisena muutoksen vastustuksena. Toinen 

näkökulma turhan kriittiseen suhtautumiseen liittyi siihen, että osa liiketoimintayksiköistä 

vaatii aina perusteellisempaa, jopa turhan perusteellista, selvitystyötä ja pidemmän päätök-

sentekoajan kuin muut ja se nähtiin kehityksen jarruna.  

 

Luottamuspula mainittiin kolmessa haastattelussa samoin kuin tehottomuutta aiheuttava 

sooloilu. Erona liialliseen omaan tekemiseen sooloilu nähtiin turhana päällekkäisenä teke-

misenä liiketoimintayksikön ja keskusyksikön välillä, minkä koettiin aiheuttavan tehotto-

muutta turhien kustannusten muodossa. Huomionarvoista on se, että etäälle sijoitettiin kol-

messa tapauksessa sellainen yksikkö, jossa asioiden nähtiin olevan niin hyvällä tolalla, ettei 

vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa juuri keskusyksiköstä tarvittu. Tällaiset liiketoimintayksiköt 

koettiin kaukaisiksi juuri vuorovaikutuksen vähyyden vuoksi. Kaksi mainintaa saivat ”takin-

kääntö” yhteisessä kehityksessä, osallistumattomuus kehitystyöhön sekä omien intressien 

priorisointi yli yhteisten. Epäselvä organisoituminen mainittiin yhdessä haastattelussa ja 

siinä viitattiin liiketoimintayksiköiden erilaiseen tapaan organisoida toimintojen johtaminen, 

joka aiheuttaa ongelmia viestintään, kommunikaatioon ja toiminnan seurantaan. Huomion-

arvoista oli se, että keskustelu painottui pääsääntöisesti etäännyttäviin tekijöihin, eikä lä-

heskään yhtä paljon lähentäviin tekijöihin. Yksi syy siihen saattaa olla termi ”etäisyys”, joka 

sisältää merkityksen mieluummin kaukaisuudesta kuin läheisyydestä. Alla muutama lai-

nausote haastatteluista koskien syitä pidemmille etäisyyksille. 

 

”…Täällä on näitä pieniä. Se tekee jo sen, että niillä ei monessa asiassa ole painoarvoa.” 

 

”…Sieltä ei varmaan saada vastausta tai ne tekee omalla tavalla. Tai ne jarruttaa koko ver-

koston päätöstä.” 

 

”… ollut vähän tarpeettomastikin tosi itsenäinen” 

 

”…täällä on se tietty sellanen vois sanoa kulttuuri et miten nähdään meidän (keskusyksikön) 

toiminta ja onnistuminen niin täällä on se suurin kritiikki” 

 

”…Ei kunnioita yhteisiä sääntöjä pätkääkään, tekee omia, ei kerro etukäteen.” 
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Taulukko 5. Haastatteluissa mainitut syyt etäisyyksille.  

Lähentää: Vastausten lkm 
Läheiset henkilösuhteet 5/7 
Kehitysryhmissä mukana 4/7 
Hyvä molemminpuolinen kommunikaatio 3/7 
Keskinäinen luottamus / reilu meininki 3/7 
Liiketoimintayksikön oma aktiivisuus ja aloitteellisuus 3/7 
Toteuttaa konseptia ja kilpailustrategiaa 2/7 
Ajatellaan muutakin kuin omaa etua 2/7 
Ei turhaa kritiikkiä ja kiukuttelua 2/7 
Toimintojen integroituminen ja yhteiset projektit 2/7 
Sisäinen kilpailu (ranking) 1/7 
Samankaltainen ajattelutapa 1/7 
Etäännyttää: Vastausten lkm 
Liikaa omaa tekemistä / liian vahva oma kulttuuri 6/7 
Pieni liiketoimintayksikkö / ei portfilossa 6/7 
Ei sitouduta yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin 4/7 
Turhan kriittinen suhtautuminen / kehityksen jarru 4/7 
Luottamuspula 3/7 
Tehottomuutta aiheuttavaa sooloilua 3/7 
Etäällä, koska ei kaipaa tukea ja homma toimii 3/7 
Takinkääntö yhteisissä hankkeissa 2/7 
Osallistumattomuus yhteiseen tekemiseen 2/7 
Liiketoimintayksikön omat intressit ajavat yhteisten ohi 2/7 
Epäselvä organisoituminen / vastuualueet 1/7 

 

 

Kun haastateltavat vertasivat ns. onnistuneen hankkeen tai yleisen kehittämisen mukaista 

sosiometrista karttaa tilanteeseen, jossa hanke tai kehitysprosessi on epäonnistunut tai ol-

lut erityisen haastava, ei suhteellisissa etäisyyksissä liiketoimintayksiköiden välillä tapahtu-

nut juuri minkäänlaista muutosta. Epäonnistuneessa hankkeessa yksiköt olivat samassa 

etäisyysjärjestyksessä suhteessa keskusyksikköön, mutta pääsääntöisesti kaikki hieman 

etäämpänä kuin onnistuneessa. Ainoita poikkeuksia tähän olivat tilanteet, joissa erityisen 

haastavaa hanketta oli tukenut voimakkaasti jokin tai jotkut yksiköt, joka toi heidät jopa lä-

hemmäs keskusyksikköä. Toisaalta lähes kaikissa haastatteluissa toistui kaava, jossa on-

nistuneen hankkeen kaukaisimmat olivat epäonnistuneessa hankkeessa suhteessa vielä 

kauempana. 

 

Haasteltavien kuvatessa etäisyyksiä, voitiin keskustelusta erottaa myös indikaatioita erilais-

ten linkkien vahvuudesta verkostossa. Siinä missä vahvan linkin päässä oli aina joku tietty 

henkilö liiketoimintayksiköstä (niin sanottu ydinverkoston jäsen), vaikutti etäisyyteen myös 

heikkojen linkkien päässä olevat henkilöt, joilla on tavalla tai toisella vaikutusvaltaa kyseisen 
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funktion johtamiseen tai toimintaan. Pääsääntöisesti kuitenkin kehitystyötä tehdään verkos-

tossa vahvojen linkkien kautta eikä poikkitieteellistä heikkojen linkkien hyödyntämistä oikein 

ainakaan spontaanisti tunnistettu. 

 

4.1.3. Erilaiset roolit ja kehitysprosessi verkostossa 

 

Liiketoimintayksiköillä ja niissä työskentelevillä avainhenkilöillä voidaan tunnistaa olevan 

erityyppisiä rooleja verkoston kehittämisessä. Pois lukien pienimmät liiketoimintayksiköt, 

kaukana olevia yksiköitä luonnehdittiin paitsi ”sooloilijoiksi” ja ”oman tien kulkijoiksi”, myös 

”innovaattoreiksi”, ”rohkeiksi” ja ”edelläkävijöiksi”. Puhtaasti siis yhteisen kehittämisen ja 

tavoitteisiin sitoutumisen näkökulmasta jotkin yksiköt saattavat olla kaukana ja etäisiä, 

mutta toisaalta juuri näiden yksiköiden rohkeus ja aloitteellisuus ovat monen kehityshank-

keen taustalla. Toisaalta hyvin lähellä keskusyksikköä olevien toiminta on myös hyvin tär-

keää, sillä he osallistuvat koko verkoston kehittämiseen, ovat tehokkaita toimeenpanijoita, 

nopeita päätöksentekijöitä ja toteuttavat tiukemmin yhteisesti sovittua linjaa. Tähän väliin 

jäävät liiketoimintayksiköt, jotka toimivat varsin reaktiivisesti, varovaisesti ja yhteisiä tavoit-

teita kunnioittaen, mutta melko hitaasti ja omalla tavallaan. 

 

Verkostosta voitiin erottaa myös ei-muodollisia välittäjiä, jotka toimivat yli rakenteellisten 

aukkojen pyrkien lisäämään tietovirtoja ja kehittämään koko verkostoa. Näitä henkilöitä löy-

tyi niin läheltä keskusyksikköä kuin kaukaisimmista yksiköistä. Läheltä löytyi välittäjiä, jotka 

ovat aktiivisia sparraajia verkostossa, osallistuvat yhteiseen kehittämiseen aktiivisesti, ovat 

kuulolla ja kiinnostuneita koko verkoston kehittämisestä. Heidän toimintansa painopiste on 

konseptiohjatun sisäisen toiminnan kehittämisessä ja he ovat toimintatyyliltään kokeile - opi 

– jaa -tyyppisiä. Kauempaa (kriittisimmistä yksiköistä) voitiin haastattelujen perusteella tun-

nistaa välittäjiä, jotka ovat verkostoituneet vahvasti ulospäin ja suodattavat tätä tietoa ensi-

sijaisesti omaksi hyödykseen, mutta myös osallistaen verkoston muita kaltaisiaan kehitys-

työhön. Heidän rooliaan voisi luonnehtia jonkinlaiseksi muutosagentiksi, joka haastaa jat-

kuvasti olemassa olevat toimintamallit ja rakentaa linkkejä rakenteellisten aukkojen yli 

sinne, missä kokee, että on hedelmällistä jatkaa kehitystyötä. Näitä välittäjiä kuvattiin haas-

tatteluissa muun muassa sanoilla ”rohkea”, ”mielipidevaikuttaja”, ”propellipää”, ”vaikutus-

valtainen”, ”kriitikko” ja ”skeptikko”. 

 

Vaikka verkostossa näyttää vaikuttavan ei-muodollisia välittäjiä edistäen sen kehittymistä, 

voidaan siinä havaita olevan myös liian isoja rakenteellisia aukkoja tai pullonkauloja, jotka 

ovat yhteisten tavoitteiden saavuttamisen esteenä tai vähintään hidasteena. Syy tähän voi 
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olla se, että muodollista välittäjätoimintoa verkostossa ei ole, vaikkakin keskusyksikön toi-

mintaa voidaan jollain tapaa sellaisena pitää. Systemaattisempi välittäjätoiminta myös ver-

koston niissä kohdissa, joissa sitä ei luontevasti ole, toisi uusia mahdollisuuksia verkoston 

kehittämiselle. 

 

Kehitys- ja innovaatioprosessi verkostossa voidaan esittää pelkistetysti kuvan 6 mukaisesti 

kolmella eri tavalla. Alkuperäinen kehitysidea voi olla peräisin joko jonkin liiketoimintayksi-

kön lähtökohdista ja tarpeesta muuttaa toimintaansa. Se voi olla lähtöisin myös yksilön 

omista ambitioista, visioista tai näkemyksistä verkoston kehittämiseksi. Kolmas kehitys-

idean syntylähde voidaan tunnistaa olevan jo pelkästään tehtävänsä puolesta keskusyksi-

köllä, jossa kehitystyö lähtee verkoston strategisista tavoitteista ja ideat perustuvat siihen. 

Kuten edellä todettu, kuva 6 on pelkistetty eikä se esitä tyhjentävästi verkoston kehittämis-

prosessia eikä siinä ole dynaamista ulottuvuutta. Sen antaa kuvan verkoston kehittämisen 

yleisestä tilasta ja toimii hyvänä pohjana verkoston kehittämisen dynamiikan pohdinnalle 

(luku 4.3.).  

 

Ideoita siis syntyy verkoston eri kohdissa ja niitä jalostetaan eteenpäin eri tavoilla. Osassa 

kehitystyötä lähtökohtana on koko verkoston kehittäminen (alin prosessi), osassa taas puh-

taasti tietyn liiketoimintayksikön (ylin). Keskimmäinen prosessi on tyypillisesti pidemmälle 

eteenpäin katsovaa radikaalimpaa innovointia, joka perustuu verkostossa työskentelevien 

yksilöiden kyvykkyyteen ja ambitioon tunnistaa tulevaisuuden muutostarpeita ja mahdolli-

suuksia. Kuvassa on esitetty myös katkoviivoin palauteloop ja yhteys erilaisten prosessien 

välillä. Arvioinnin jälkeen uusi innovaatio tai kehityshanke usein palaa tai tuodaan viimeis-

tään keskusyksikön jatkokäsittelyyn. Ilman tätä vaihetta levitys verkostoon ei toimi tehok-

kaasti. 
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Kuva 6. Innovaatio- ja kehitysprosessien eri variaatiot verkostossa. 

 

4.2. Uuden tietämyksen luominen verkostossa  
 

Uuden tietämyksen luomista verkostossa tarkasteltiin tietämyspääoman, osaamisen, oppi-

misen ja tiedonvaihdannan kautta. Haasteltavia pyydettiin arvioimaan oman verkostonsa 

osaamisen yleistä tilaa, oppimista ja siihen liittyvää tiedon vaihdantaa verkostossa. Tietä-

myspääomassa keskityttiin selvittämään tietämyspääoman rooli organisaatiossa ja siihen 

liittyvät haasteet. Tietämyspääoma luo perustan tietämysresursseille ja uuden tietämyksen 

luomiselle ja sen vuoksi sen tulokset esitellään tässä luvussa ensin, jonka jälkeen syven-

nytään osaamiseen, oppimiseen ja tiedon vaihdantaan verkostossa. 

 

4.2.1. Tietämyspääoma 

 

Kysyttäessä tiedosta pääomana, haastateltavien vastauksista nousi esiin hyvin paljon eri-

laisia tapoja lähestyä asiaa. Pelkästään tämä kuvaa organisaation tapaa suhtautua ja tasoa 

tunnistaa implisiittisen tiedon ja tietämyspääoman arvo verkostossa. Selvästi oli havaitta-

vissa, että yhteinen kieli tietopääomasta keskustelemiseen puuttui ja jokainen kommentoi 

asiaa hieman eri näkökulmasta. Taulukkoon 6 on kerätty 13 koontiotsikon alle esille tulleita 

teemoja asian tiimoilta. Osa haastateltavista ohitti kysymyksen melko nopeasti, joko totea-

malla, että kyllä data tunnistetaan ja implisiittistä taas ei, mutta sen enempää asiaa perus-

telematta. Osa haastatelluista oli selvästi pohtinut asiaa syvällisemmin ja toi esiin useita 
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tietopääoman problematiikkaan liittyviä tekijöitä. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tie-

tämyspääoman arvoa liiketoiminnalle ei organisaatiossa noteerata sillä tasolla kuin pitäisi. 

Se tavallaan kyllä tiedostetaan, mutta siitä ei puhuta systemaattisesti eikä sitä nosteta esille 

foorumeilla ja keskusteluissa kovinkaan aktiivisesti. Neljä haastateltavaa kuitenkin totesi, 

että asian eteen on verkostossa oikeanlaista liikehdintää ja toimenpiteitä ja että asia on 

tavallaan oraalla ja suunta on oikea. Muutama haastateltava vei spontaanisti keskustelun 

kohti mahdollisia ratkaisuja tietämyspääoman ymmärryksen lisäämisessä. Poikkitieteelli-

syyden ja diversiteetin lisääminen verkostossa nähtiin avainasemassa ja siinä tapoina eri-

tyisesti työnkierto verkoston sisällä, mutta myös rohkeampi rekrytointi verkoston ulkopuo-

lelta. Kolme haastateltavaa mainitsi systemaattisen sparrauksen puutteen olevan yksi tie-

tämyspääoman kasvattamisen este. Yhteenvetona tietämyspääoman ymmärryksestä orga-

nisaatiossa voidaan todeta, että asia on tällä hetkellä mukana keskusteluissa, mutta ei sys-

temaattisesti tai siten, että tiedostettaisiin aktiivisesti kyseessä olevan tietämyspääoma.  

 
Taulukko 6. Tietämyspääoman tunnistaminen ja ymmärtäminen organisaatiossa 
Haastattelumainintoja Vastausten lkm. 
Tietämyspääoman arvoa liiketoiminnalle ei ymmärretä 6/11 
Tietämyksestä ei puhuta pääomana 4/11 
Data ymmärretään pääomana 4/11 
Asia on "oraalla" eli ymmärrystä alkaa pikkuhiljaa olla 4/11 

Pitäisi olla enemmän työnkiertoa, diversiteettiä ja poikkitieteellisyyttä,  
jotta tietämyspääoma kasvaisi ja rikastuisi 4/11 
Kyllä se ymmärretään, mutta… 4/11 
Ei osata tunnistaa prosesseissa olevaa implisiittistä tietoa 3/11 
Systemaattinen sparrauskulttuuri puuttuu 3/11 
Henkilöstössä olevaa tietämyspääomaa ei osata hyödyntää 2/11 
Tiedon määrä jyrää laadun yli 2/11 
Ulkoiset rekrytoinnit rikastavat tietämyspääomaamme 2/11 
Pitäisi paremmin osata yhdistää data ja tietämys päätöksenteossa 1/11 

Kulttuuri ja rakenne eivät tue sisäisen motivaation liikuttelua  
ja tiedon jakamista 1/11 

 

4.2.2. Osaaminen ja tiedon vaihdanta verkostossa 

 
Taulukkoon 7 on kerätty osaamiseen, oppimiseen ja tiedon vaihdantaan liittyvät haastatte-

lujen spontaanit kommentit liittyen uuden tiedon luomiseen. Esitetyt kysymykset olivat tar-

koituksella melko avoimia ja jättivät vapauden vastaajalle lähestyä asiaa haluamastaan nä-

kökulmasta. Lähes kaikkien kanssa keskusteltiin myös johdatellusti kaikista taulukon 7 tee-
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moista ja mielipiteet tukivat siinä olevien väitteiden sisältöä. Ainoastaan osaamisen ylei-

sestä tasosta oli kahta eriävää näkemystä, jonka voidaan nähdä johtuvan eri toimintojen 

erilaisesta elinkaaresta verkostossa. Riippuen haastateltavan tehtävästä ja statuksesta, lä-

hestyminen aiheeseen oli erilainen. Osa pohti asiaa spontaanisti ylätasolla ja strategialäh-

töisesti, osa taas hyvin operatiivisesti pohtien esimerkiksi sparrauskulttuuria ja erilaisten 

pienempien ryhmien vuorovaikutusdynamiikkaa.  

 

Taulukko 7. Osaaminen, oppiminen ja tiedon vaihdanta verkostossa.  

Haastattelumainintoja Vastausten lkm 
Systemaattinen sparrauskulttuuri puuttuu, vaikka sparrausta onkin 5/11 
Osallistuminen verkoston eri foorumeihin pitää olla pakollista 5/11 
Tarvittavaa osaamista ei tunnisteta 4/11 
Vaikuttamisen ja tiedon jakamisen foorumit ovat toimivia 4/11 
Kirjallisen sisäisen viestinnän osaaminen on puutteellista 4/11 
Ylimmän johdon osaaminen varsin homogeenista - riski? 3/11 
Ylintä ja keskijohtoa koulutetaan liian vähän 3/11 
Erilaisia oppimistapoja ei huomioida toiminnan kehittämisessä 3/11 
Kokemustietoa ei osata hyödyntää tehokkaasti 3/11 
Yksilöiden erityisosaamista osataan hyödyntää mm. kehitysryhmissä  3/11 

Monikanavaisuus ja toisto ovat paras tapa vaikuttaa ja  
luoda yhteistä näkemystä 3/11 

Osaaminen pääsääntöisesti hyvällä tasolla, mutta alueellisia  
eroja on paljon 3/11 
Tiedon vaihdantaa / jakamisen polkua verkostossa ei johdeta 3/11 
Osaaminen ei ole riittävällä tasolla 2/11 

Verkostossa ei ole tarpeeksi osaamista digitalisaation  
hyödyntämisestä 2/11  
Johdossa ja keskijohdossa ei ole tarpeeksi substanssiosaamista 2/11 
Kulttuuri voisi tukea osaamisen jakamista tehokkaammin 2/11 
Yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen luominen puutteellista 2/11 
Tiedon vaihdanta ei ole symmetristä 2/11 
Tiedon tarkemmalle analysoinnille ei ole aikaa 2/11 
Puuttuu tapa jakaa parhaita käytäntöjä 2/11 
Kehitysyksiköllä ei ole tarpeeksi kentän liiketoimintaosaamista 1/11 
Oppimispolut puuttuvat 1/11 
Esimiesten osaamisessa on paljon puutteita 1/11 

Rekrytoinnin ja perehdytyksen rooli osaamisen kehittämisessä  
pitäisi olla isompi 1/11 
Osaamisvaatimusten pitäisi liittyä tiukemmin strategiaan 1/11 
Kommunikaation laatua häiritsee kuppikuntaisuus 1/11 
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Osaaminen 

 

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta esille nousivat spontaanisti erilaisten oppimistapo-

jen huomioiminen, oikeanlaisen osaamisen tunnistaminen ja kokemustiedon hyödyntämi-

nen. Kaikissa näissä nähtiin puutteita. Toisaalta kolme haastateltavaa totesi, että yksilöiden 

erityisosaamista on alettu tehokkaammin hyödyntää erilaisissa koko verkostoa koskevissa 

kehityshankkeissa. Osaaminen koettiin olevan melko hyvällä tasolla yleisesti, mutta tunnis-

tettiin, että eri liiketoimintayksiköt ovat eri tasolla osaamisen suhteen. Kysyttäessä arviota 

osaamisen tasosta yhteisten kehityshankkeiden läpiviemiseksi asteikolla 1-5 (1=huonoin, 

5=paras), saatiin keskiarvoksi 11 vastaajalta 3,45 vastausten vaihteluvälin ollessa 2-5. Lii-

ketoimintayksiköiden edustajat suhtautuivat osaamisen tasoon keskusyksikköä kriittisem-

min. Kokonaisuutena osaamisen kehittäminen nähtiin mahdollisuutena ja tulevaisuuden 

haasteena, jossa tulisi huomioida strategiset tavoitteet tiukemmin, määritellä oppimispolut 

eri tehtäville ja huomioida osaaminen myös rekrytointitilanteissa jo paremmin. 

 

Eniten keskustelua herätti ylimmän johdon osaaminen. Esiin nousi esimerkiksi mahdollinen 

riski siitä, että ylimmän johdon koulutus- ja kokemustausta on melko homogeenista ja tä-

män myötä myös ajattelu ja keskinäinen keskustelu eivät ole kognitiivisia rakenteita haas-

tavaa. Liiketoimintayksiköistä nousi esiin huoli ylimmän johdon kouluttamisen vähäisyy-

destä ja kaksi haastateltavaa mainitsi myös ylimmän ja keskijohdon substanssiosaamisen 

huonontuneen. Kaksi haastateltavaa nosti spontaanisti esiin digitalisaation tuoman osaa-

miskuilun ylimmässä johdossa. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet tulisi ymmärtää pa-

remmin, jotta sitä voitaisiin tehokkaammin hyödyntää ja johtaa. Mistään kriisitilanteesta 

ylimmän johdon osaamisen kanssa ei haastateltavien mielestä ollut kyse, mutta asiaan tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuutta ajatellen. 

 

Alla lainauksia haastatteluista liittyen verkoston osaamiseen: 

 

”… meidän pitäisi tunnistaa niitä erilaisten prosessimittareiden kautta, missä meillä on osaa-

mista ja missä osaamisvajetta” 

 

”…Jos sä aina rekrytoit pyöreän reiän läpi, niin sulta puuttuu neliskulmaiset ihmiset…vali-

koituu tietyllä tavalla homogeenisesti maailmaa jäsentävä porukka ja tämmösessä nopean 

toimintaympäristön muutoksessa, jossa disruptoituu erilaisia toimialoja joka kuukausi niin 

se on vähän pelottava skenaario.” 
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”… Paljonhan se on sitä, että sulla on pakko olla nopsat jalat, että saat palloja kiinni ja se 

perustuu puolestaan siihen, että on pakko olla kokemusta. Mitään formaalia oppimispolkua 

ei ole.” 

 

Tiedon vaihdanta 

 

Tiedon transaktioiden analysoimiseksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan verkoston sekä 

muodollisia että epämuodollisia vuorovaikutuskanavia, tiedon liikkumisen symmetriaa sekä 

vaikuttamista verkostossa. Kvantitatiivinen arvio tiedon symmetriasta (väite h, liite 2) sai 

haastateltavilta keskiarvon 3,64 asteikolla 1-5 ja vaihteluvälillä 2-5. Keskusyksikön vastauk-

set olivat hieman kriittisemmät kuin liiketoimintayksiköiden. Kommunikaatio on siis melko 

symmetristä, mutta edelleen se koetaan liian usein ylhäältä – alas –tyyppisenä tiedon jaka-

misena, ei niinkään aitona tiedon vaihdantana. Toisaalta organisaatiokulttuurin koettiin 

muuttuneen myönteisesti tiedon jakamisen ja rikastamisen näkökulmasta (väite g, KA 4,14). 

 

Verkoston nykyisiä muodollisia vuorovaikutusfoorumeja pidettiin pääsääntöisesti toimivina 

ja kommunikaatiota kehittävinä. Spontaanisti näin vastasi neljä ja kysyttäessä suoraan lä-

hes kaikki. Niissä nähtiin myös paljon potentiaalia tulevaisuudessa. Viisi haastateltavaa 

nosti esiin näihin foorumeihin osallistumisen pakollisuudesta, johtuen siitä, että tällä hetkellä 

kaikki liiketoimintayksiköt eivät välttämättä aina osallistu aktiivisesti yhteiseen keskusteluun. 

Myös systemaattisen sparrauskulttuurin puute sai useamman maininnan. Sparrausta ei joh-

deta organisaatiossa tällä hetkellä eikä se kuulu systemaattisesti toimenkuviin millään or-

ganisaatiotasolla. Se nähtiin kuitenkin tärkeänä ei-muodollisena tapana jakaa tietoa ja 

luoda uutta tietoa. Nykyinen sparrauskulttuuri perustuu vahvoihin ja usein pitkäikäisiin hen-

kilösuhteisiin ja jokaisen henkilökohtaiseen sparrausverkostoon.  

 

Verna Alleen (2003) arvoverkostoajatusta mukaillen alle on kerätty haastatteluissa esille 

tulleita verkoston tiedon vaihdantaan liittyviä ominaispiirteitä kolmesta eri näkökulmasta: 

vaihdantojen kaavan, vaikutuksen ja arvonluonnin. 

 

Verkoston vaihdantojen kaava: 

• Verkosto on osittain reseptiivinen ja siinä toimivat saavat tiedon jakamiselle 

myös vastatransaktioita.  

• Kehitystyön tekemisen näkökulmasta vaihdannan ei tarvitse olla täysin sym-

metristä. 
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• Tiedon vaihdannan pullonkaulat liittyvät ylhäältä alas –viestintään, jossa ei 

ole reseptiivistä elementtiä sekä kulttuuriin, johon ei ole sisäänkirjoitettuna 

asioiden kyseenalaistamista ja haastamista. 

• Toinen vaihdannan pullonkaula liittyy kirjallisen viestinnän osaamiskuiluun, 

joka ilmenee vajavaisesti analysoituna tietona ja liian suurena tiedon mää-

ränä, jolloin laatu kärsii. 

• Uuden tiedon ja arvonluonnin kannalta tulisi pystyä purkamaan siiloja ja kup-

pikuntia ja avaamaan uusia kommunikaatiokanavia toimijoiden välille. 

• Parhaiden käytäntöjen jakamiselle tulisi luoda systemaattinen tapa. 
 

”…meillä on se tieto olemassa, jos pääsisi kertomaan niitä parhaita juttuja... että johdetusti 

ei päätetä, että mistä asioista meidän kannattaisi puhua…” 

 

Transaktioiden vaikutus toimijoihin: 

• Tiedon vaihdannan foorumit ovat muuttuneet aktivoivampaan ja vaikutta-

vampaan suuntaan. 

• Kulttuurin viime vuosien muutos alkaa näkyä kasvaneena responsiivisuu-

tena verkostossa.  

• Halutaan ottaa kantaa, vaikuttaa ja sparrata aktiivisemmin, mutta esimerkiksi 

benchmarkingia tai sparrausta ei johdeta systemaattisesti verkostossa, joten 

vaikuttavuus jää potentiaalia matalammalle tasolle. 

• Tiedon vaihdannassa pyritään vaikuttamaan verkoston toimijoiden ajatte-

luun syvällisemmin luomalla näkemystä ja ymmärrystä myös heikkojen link-

kien päähän.  

• Transaktioiden vaikuttavuus perustuu toistoon ja monikanavaisuuteen. 

• Tiedon vaihdantaa ei vielä nähdä vahvasti osana tietämyspääoman ja osaa-

misen kehittämistä, mutta kehitys on siihen suuntaan. 

 

”… En ymmärrä miksi normaaliin johtamisjärjestelmään ei kuulu sparraus. Ei siihen mitään 

formaalia kannata rakentaa, sen merkitys pitäisi ymmärtää.” 

 

Arvonluonti verkostossa: 

• Erityisesti arvokkaan kokemustiedon jakaminen koetaan verkostossa haas-

tavaksi eikä sitä juuri johdeta systemaattisesti 

• Yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen luomiseen vaadittu tietämys ei virtaa 

verkostossa optimaalisesti. 
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• Tiedon transaktioilla verkostossa nähdään olevan iso arvopotentiaali (esi-

merkiksi rankingit ja parhaat käytännöt) 

• Kustannus/hyötysuhde –näkökulmasta verkostossa virtaa myös turhaa ja 

huonosti analysoitua tietoa, joka ei lisää arvoa. 

• Arvonluonnin näkökulmasta tulisi ratkaista tiedon määrän ja laadun –di-

lemma (määrä ei korvaa laatua). 

• Tiedon arvonluonnin esteenä on usein aika ja kiire. Ei ehditä perehtyä vas-

taanotettuun tietoon tarpeeksi perusteellisesti, jotta siinä oleva arvo realisoi-

tuisi verkostoon. 

 

”… tämä on yksi verkoston vahvuus, että me nähdään mitä muualla tapahtuu, mitä rankin-

gissa tapahtuu, mutta heikkous siinä on se, että meillä ei ole aikaa käydä asioita sillä lailla 

läpi, että johtajat istuis tutkimuksen äärellä ja katsoisi sitä ohjatusti prosessin läpi... perataan 

olennainen ja päätetään tehdä jotain” 

 

Verkostossa realisoituu jatkuvasti paljon tiedon vaihdannasta tulevaa arvoa jokapäiväi-

sessä tekemisessä, vaikkakin systemaattisempi ote tiedon vaihdantaan ja oppimiseen puut-

tuu. Asia on ikään kuin noteerattu ja sen eteen on tehty oikeansuuntaisia toimenpiteitä, 

mutta muutos on vasta alussa. Verkostosta tunnistetaan valtavaa potentiaali tiedon ja tie-

tämyksen paremmassa hyödyntämisessä, uuden tiedon luomisessa.  

 

 

4.3. Johtaminen ja sitoutumisen dynamiikka 
 

Työn yksi tavoitteista oli kuvata verkoston kehitystoiminnan dynamiikkaa. Tätä lähdettiin 

tutkimaan kolmen erillisen, mutta toisiinsa nivoutuvan, osa-alueen avulla. Kulttuuri ja ra-

kenne edustavat organisaation historiasta kumpuvia elementtejä, joiden muutos tapahtuu 

hitaasti. Luvun aluksi keskitytään näihin inertiatekijöihin. Johtamisfilosofia kumpuaa kulttuu-

rista ja ilmenee jokapäiväisenä tekemisenä verkostossa vaikuttaen verkoston kehittymiseen 

nyt ja tulevaisuudessa. Johtamista käsittelevässä luvussa keskitytään eri toimijoiden johta-

misrooleihin ja mahdollisiin pullonkauloihin johtamisessa. Luvun lopuksi kuvataan kehitys-

työn ja innovoinnin dynamiikka verkostossa sitoutumisen, yhteisten tavoitteiden ja kehitys-

työn prosessin näkökulmasta. 
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4.3.1. Organisaatiokulttuuri ja rakenne 

 

Koska tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kehitystyön pullonkauloja, esitettiin kulttuuria ja ra-

kennetta koskeva kysymys muodossa ”Onko kulttuurissa ja rakenteessa asioita, jotka hi-

dastavat yhteisen kehittymisen läpiviemistä?” Sen vuoksi vastauksissa keskityttiin lähinnä 

nimenomaan hidasteena tai esteenä oleviin tekijöihin, joskin esiin nousi myös kehitystyötä 

edistäviä kulttuurisia ja rakenteellisia näkökulmia. Taulukossa 8 on esitelty haastatteluissa 

esiin tulleita esteitä tai hidasteita verkoston kehittymiselle. 

 

Lähes kaikki (9/11) haastateltavat ilmaisivat suoraan tai välillisesti, että verkostossa on tar-

peetonta muutosvastarintaa, joka hidastaa kehitystyötä. Muutosvastarinta näkyy esimer-

kiksi riskinkarttamisena ja turhana varoivaisuutena ja oman intressin korostamisena pää-

töksenteossa ja toiminnassa. Useampi haastateltava nosti esiin myös virheiden ja epäon-

nistumisten käsittelyn verkostossa. Virheitä on vaikea hyväksyä eikä niitä analysoida tar-

peeksi syvällisesti oppimismielessä. Epäonnistumiset myös toisinaan vaietaan tai niitä se-

litellään perusteettomasti.  

 

Rakenteellisista asioista esiin nousivat ylätasolla se, että organisaation muodollinen ra-

kenne itsenäisine liiketoimintayksiköineen on sinällään omiaan luomaan esteitä ja hidas-

teita kehitystyölle. Päätöksentekoprosessi on osittain rakenteen vuoksi toisinaan liian pitkä, 

osittain siihen vaikuttaa jopa vahvemmin kulttuuriset tekijät, kuten varmistelu ja muutoksen 

periaatteellinen vastustaminen. Rakenteen nähtiin myös ruokkivan sooloilua, jota sinänsä 

ei nähty pelkästään huonona asiana vaan myös mahdollisuutena erilaistaa toimintaa toi-

mintaympäristön mukaan. Toiminnan organisoituminen siilomaisesti nähtiin hidastavana te-

kijänä, mutta siilojen nähtiin myös purkautuneen pikkuhiljaa viimeisten vuosien aikana. 

 

”…Osa porukkaa haluaa, että tutkitaan vielä tätä asiaa, lasketaan vielä, pitää tehdä sem-

monen selvitys. Se on välillä kuin eduskunnan huutoäänestys, perustetaan aina joku komi-

tea selvittämään.” 

 

Muutama haastateltavaa nosti esiin asenteellisia tekijöitä, kuten toisten arvostamisen ja 

auttamisen sekä käytöksen. Heidän mukaansa verkostossa esiintyy jopa epäasiallista käyt-

täytymistä esimerkiksi käsiteltäessä epäonnistuneita kehityshankkeita. Käytös ilmenee 

syyttelynä, epäasiallisena keskusteluna ja oman edun valvomisena toisten kustannuksella. 

Eri toimintoja ei myöskään koeta arvostettavan verkostossa samalla tavalla, joka johtaa 

siihen, että tiettyjen toimintojen kehityshankkeet saattavat jäädä toisen toiminnon jalkoihin. 
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Yksi henkilö nosti esiin ylhäältä alas –kulttuurin, jonka hän näki istuvan tiukassa kaikilla 

organisaatiotasoille ja jonka muuttaminen vaatii isoja muutosjohtamisen ponnisteluja. 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös useita kulttuuriin ja rakenteeseen liittyviä kehitystyötä 

edistäviä asioita. Useampi totesi rakenteen olevan verkostolle myös vahvuus, vaikka se 

asettaakin haasteita kehitystyölle. Itsenäisesti toimivat liiketoimintayksiköt pystyvät sopeut-

tamaan toimintaansa oman toimintaympäristön mukaisesti ketterämmin kuin esimerkiksi 

keskusjohdetussa konsernissa. Verkostosta saatava vertailutieto nähtiin myös erittäin tär-

keänä kehitystä edistävänä asiana. Kulttuurin myös koettiin kehittyneet kehitysmyönteisem-

pään ja avoimempaan suuntaan viime vuosien aikana ja verkostossa koettiin vallitsevan 

melko hyvä keskustelukulttuuri, vaikkakin enemmän toivottiin toisten haastamista ja toimin-

tamallien kyseenalaistamista. Pari haastateltavaa totesi myös, että verkoston rakenteen ja 

kulttuurin yhdistelmä on kestävä kilpailuetu, koska sitä on erittäin vaikea kenenkään jälji-

tellä. Voidaankin todeta, että verkoston rakenteessa ja kulttuurissa on suuri hyödyntämätön 

potentiaali, joka voidaan realisoida huomioimalla niihin liittyvät pullonkaulat, joista osa esi-

telty alla taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Kulttuurisia ja rakenteellisia esteitä ja hidasteita verkoston kehitystyölle. 

Haastattelumainintoja Vastausten lkm. 
Verkostossa esiintyy vahvaa perusteetonta muutosvastarintaa 9/11 
Kehitystyötä hidastavat riskinkarttaminen ja turha varoivaisuus 8/11 
Rakenne ja organisoituminen hidastavat kehitystyötä 5/11 

Yhteistä näkemystä ja tavoitteita ei kunnioiteta tarpeeksi 
koko verkostossa 4/11 
Rakenne ruokkii sooloilua 3/11 

Päätöksenteon hitaus ja aktiivisuuden puute  
hidastavat yhteistä kehitystä 3/11 
Virheitä ei analysoida eikä niistä opita niin paljon kuin voisi 3/11 
Verkostossa esiintyy joskus jopa epäasiallista käytöstä 2/11 
Virheitä ei hyväksytä 2/11 
Siilot lisäävät oman intressin tavoittelua 2/11 
Oma menestys menee toisen auttamisen edelle 2/11 
Kaikkia toimintoja ei arvosteta samalla tavalla 2/11 
Toisinaan päätöksiä tehdään väärin perustein 2/11 
Epäonnistumiset haudataan tai niitä selitellään perusteettomasti 2/11 
Ylhäältä alas -kulttuuri on syvässä koko verkostossa 1/11 

 

 



 
 
 

54/86 

4.3.2. Johtaminen 

 

Johtamista koskeva kysymys oli muotoiltu siten, että sillä pyrittiin kartoittamaan, millaista 

johtamista yhteisten kehityshankkeiden läpivieminen verkostossa vaatii ja lisäksi liiketoi-

mintayksiköiden edustajilta kysyttiin, miten he kehitystä omassa yksikössään johtavat. Vas-

tauksissa tuli siten esille sekä kuvauksia nykytilanteesta että muutostarpeita johtamisjärjes-

telmässä ja –filosofiassa. Spontaanit maininnat haastatteluista on koottu taulukkoon 9.  

 

Eniten spontaaneja mainintoja sai tarve muutoksesta kohti ihmisten johtamista ja osallista-

vaa johtamista (5/11). Tämä tarve liitettiin osaksi johtamisvaatimusten meneillään olevaa 

muutosta, johon osassa verkostoa on jo reagoitu, mutta osassa ei. Kolme haastateltavaa 

nosti esiin ambidekstrisen johtamisen merkityksellisyyden nykypäivän kilpailussa. Johdon 

tulisi olla yhtä aikaa rohkea ja radikaali ja toisaalta samaan aikaan johtaa perusprosesseja 

tehokkaasti. Muutama haastateltava nosti esiin johtamisen fundamentteja, kuten avoimuus, 

vaikuttaminen ja yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen luominen. Näissä kaikissa koettiin 

olevan haasteita verkostossa. Nykyistä johtamisjärjestelmää pidettiin yleisesti hyvänä ja 

siinä tapahtunutta muutosta kehitysmyönteiseen suuntaan positiivisena. Kolme haastatel-

tavaa mainitsi erityisesti, että johtamisjärjestelmä on selkeyttänyt roolijakoa verkoston ke-

hittämisessä. 

 

Johtamisjärjestelmän ja –filosofian haasteita tuli haastatteluissa ilmi useita. Päätöksenteon 

ja toimeenpanon hitaus nousi spontaanisti esille neljän haastateltavan kanssa. Kaksi haas-

tateltavaa kaipasi johtamisjärjestelmään yhteistä tapaa käsitellä asioita ja tehdä päätöksiä. 

Koska tällaista ei ole, tehdään päätöksiä joskus epäolennaisin perustein. Myös mittarointiin 

toivottiin muutoksia, jotka kannustaisivat yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelussa ny-

kyistä paremmin. Innovaatiojohtamisen näkökulmasta kehitystyöhön ja johtamisjärjestel-

mään pitäisi integroida myös ulkopuolisia toimijoita nykyistä enemmän. Liiallinen keskiar-

voon tuijottaminen kehitystoiminnassa nousi esiin kahdessa haastattelussa. Siinä taustalla 

oli ajatus, että kun tehdään päätöksen keskiarvon tai normaalijakauman keskikohdan mu-

kaan, jää hajonta ja jakauman ääripäät kokonaan huomioimatta. Keskiarvo ei välttämättä 

ole optimaalinen kenellekään. Myös kehityshankkeiden jalkauttamismallien puute ja syste-

maattisuus sai kaksi mainintaa. 
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Ylimmän johdon rooli korostui johtamisesta puhuttaessa. Organisaation kulttuuri ja johta-

misfilosofia on ylimmän johtonsa näköinen. Tämän ymmärtämisestä keskusteltiin muuta-

massa haastattelussa pitkään. Ylin johto luo puitteet toiminnan menestykselle omalla per-

soonallaan ja tämä pitäisi tunnistaa paremmin koko verkostossa.  

 

”…Kulttuuri on aina johtajansa näköinen. En tiedä tunnistaako ne edes itse sitä miten vah-

vasti ne ovat sen kulttuurin luojia.” 

 

Edellä esitettyjen asioiden lisäksi esiin nousi muutamia muita yksittäisiä asioita, kuten vies-

tinnän rooli johtamisessa ja sparrauskulttuurin johtaminen ja ranking-johtaminen.  

 

Taulukko 9. Johtamiseen liittyviä mainintoja verkoston kehittämisestä. 

Haastattelumainintoja Vastausten lkm. 
Verkosto tarvitsee enemmän ihmisten johtajia ja osallistamista 5/11 
Johtamista vaivaa päätöksenteon ja toimeenpanon hitaus 4/11 

Johtamisessa on kyse vaikuttamisesta yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen 
luomiseksi 4/11 

Nykyisessä johtamismallissa roolijako liiketoimintayksikön  
ja keskusyksikön välillä on selkeä 3/11 
Johtamiskulttuuri on ylimmän johdon näköinen 3/11 

Johtamisjärjestelmään ja kehitystyöhön pitäisi integroida enemmän ulkopuoli-
sia yhteistyökumppaneita 3/11 
Viestinnän tulee tukea muutosjohtamista joka vaiheessa 3/11 
Verkosto tarvitsee ambidekstrista johtamista 3/11 
Puuttuu yhteinen tapa tarkastella asioita ja tehdä päätöksiä 2/11 

Johdon mittarointi ei tue täysimääräisesti yhteisten  
tavoitteiden eteen työskentelyä 2/11 
Johtamisessa tärkeintä on avoimuus  2/11 

Johtamisjärjestelmästä puuttuu kehityshankkeiden  
jalkauttamisen mallit 2/11 
Johtamisen vaatimukset ovat juuri nyt isossa murroksessa 2/11 
Päätöksiä tehdään liikaa keskiarvon mukaan 2/11 
Ranking-johtaminen pitäisi olla ryhdikkäämpää 1/11 
Verkostossa johdetaan joskus epäolennaisia asioita 1/11 
Sparrausta pitäisi johtaa systemaattisesti 1/11 
Johtamisen teemat vaihtuvat liian usein 1/11 
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4.3.3. Kehitystyön dynamiikka verkostossa 

 

Kehitystyön ja innovaatiotoiminnan dynamiikkaa lähestyttiin kahdesta näkökulmasta. En-

sinnäkin haluttiin tutkia ovatko yhteiset tavoitteet verkostossa aidosti yhteisiä ja miten niihin 

sitoudutaan. Toiseksi haluttiin selvittää, millainen dynamiikka verkostossa ilmenee kehitys-

työn edetessä.  Taulukkoon 10 on kerätty kehitystyön dynamiikkaan liittyvät haastattelumai-

ninnat vastausfrekvensseineen.  

 

Suurin osa (7/11) haastateltavista totesi spontaanisti, että isot tavoitteet verkostossa ovat 

aidosti yhteisiä ja niihin sitoutuminen on vahvaa. Rakenne ja organisoituminen luo kuitenkin 

maaperän pienempien tavoitteiden ristiriitaisuudelle, kun itsenäiset liiketoimintayksiköt te-

kevät alueellisia päätöksiään perustuen omaan toimintaympäristöönsä. Tämä ristiriita ver-

koston yhteisten tavoitteiden kanssa nähtiin sekä positiivisena että negatiivisena. Ristiriitoja 

pidettiin toisaalta kehityksen ja innovoinnin lähteenä ja muutosvalmiuden ylläpitämisenä 

verkostossa, mutta toisaalta niiden nähtiin aiheuttavan verkostoon tehottomuutta ja talou-

dellisia tappioita, kun samaa työtä tehdään useassa eri paikassa. Kenenkään haastatelta-

van kommenteista ei kuitenkaan saanut sellaista kuvaa, että verkostossa pitäisi vallita to-

taalinen konsensus, vaan verkostoon kaivattiin myös eriäviä näkemyksiä ja erilaisia toimin-

tatapoja, kunhan ne eivät vesitä koko verkoston yhteisiä tavoitteita tai aiheuta tehotto-

muutta. Kuten luvussa 4.1.2. todettiin, heterogeenisyyttä haetaan myös, kun kasataan ke-

hitysryhmiä erilaisten hankkeiden ympärille. Niihin pyritään valitsemaan henkilöitä eri ko-

koisista yksiköistä erilaisin taustoin sekä huomioimaan verkostossa olevien henkilöiden eri-

tyisosaaminen kyseisestä aiheesta. Yksi haastateltava totesi, että on havainnut kriittisim-

pien ja radikaalimpaa innovointia suosivien yksiköiden tai henkilöiden jäävän verkostotason 

keskustelussa helposti altavastaajiksi, mutta lähteneet silti toteuttamaan valitsemaansa lin-

jaa, usein saavuttaen verkoston keskiarvoa parempia tuloksia kriittisissä mittareissa. 

 

Sitoutumisen asteeseen vaikuttavia tekijöitä haastatteluissa tuli esille useita. Liiketoimin-

tayksikön taloudellinen tilanne, elinkaaren vaihe ja liiketoimintaportfolio nähtiin kaikki mer-

kittävinä vaikuttavina tekijöinänä. Sitoutumisen nähtiin myös olevan vahvasti henkilöityvää 

ja esimerkiksi tiettyjen henkilöiden siirryttyä liiketoimintayksiköstä toiseen, muuttui näiden 

yksiköiden sitoutumisen aste välittömästi. Ehkä eniten kriittistä keskustelua syntyi hyö-

tynäkökulmasta: pitäisikö yhteisessä hankkeissa ensisijaisesti priorisoida koko verkoston 

vai oman liiketoimintayksikön hyöty? Haastattelujen perusteella oma hyöty menee usein 

koko verkoston hyödyn edelle, joka hidastaa tai vesittää kokonaan kehitystyön etenemisen.  

Sitoutumiseen vaikuttava keskeinen elementti on luottamus keskusyksikön tekemiseen. 
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Vaikka sen mainitsi spontaanisti vain kolme haastateltavaa, oli asia esillä jollain tapaa kai-

kissa haastatteluissa. Luottamus koettiin melko vahvaksi tällä hetkellä, mutta samalla to-

dettiin, että se rapautuu osittain historiansa vuoksi todella helposti ja nopeasti, mikäli kes-

kusyksikön tekemisessä on pienintäkään epävarmuutta tai uskottavuusongelmaa.  

 

Sitoutumattomuus ilmenee muun muassa osallistumattomuutena ja passiivisuutena koko 

verkoston kehittämisessä, kun taas sitoutuminen näkyy aktiivisuutena, luottamuksen osoi-

tuksena ja aloitteellisuutena. Kaksi haastateltavaa mainitsi myös, että vaikka tavoite saat-

taakin olla kaikille yhteinen, eivät kaikki ole valmiita ponnistelemaan sen eteen yhtä paljon, 

varsinkin, jos tavoitteen saavuttaminen vaatii omassa yksikössä suuria muutoksia. Eli niin 

sanottua näennäistä sitoutumistakin verkostossa on: ollaan yhtä mieltä tavoitteista, muttei 

olla valmiita muuttumaan käytännössä. Sitoutumisen aikaan saaminen vaatii usein myös 

useita käsittelykierroksia ja vie siten paljon aikaa. Käsittelykierrosten ja kommunikoinnin 

määrää ei kuitenkaan haastatteluissa kritisoitu, muutoin kuin tilanteessa, jossa uusi kierros 

tai keskustelu ei tuo asiaan enää mitään lisäarvoa.  Osan liiketoimintayksiköistä koettiin 

olevan jopa jarruna tai esteenä koko verkoston kehittämisessä päätöksenteon ja toimeen-

panon hitautensa vuoksi.  

 

Edellä jo todettiin, että kehitystyön dynamiikkaa verkostossa kuvaa hyvin aaltomainen ete-

neminen. Seitsemän haastateltavaa sanoi kehityksen aaltojen olevan hyvin ennakoitavissa 

ja ne noudattelevat kutakuinkin edellä esitettyjen sosiometristen karttojen kolmea vyöhy-

kettä. Aivan yleistäen ei voida sanoa kaiken kehityksen menevät näiden vyöhykkeiden mu-

kaisesti läheltä kauas, vaan aallot ovat kontekstisidonnaisia ja riippuvaisia siitä, mistä alku-

peräinen idea on lähtöisin. Kaiken kaikkiaan kehitys kuitenkin etenee tyypillisesti kolmessa 

aallossa, ja etenemiselle on kriittistä saada ensimmäiseen aaltoon mukaan tarpeeksi monta 

liiketoimintayksikköä, jotta saadaan näyttöä kehityshankkeen hyödyistä. Tämän jälkeen si-

toutuu toinen aalto ja myöhemmin asiaan kriittisimmin suhtautuneet, joiden kanssa käydään 

asiasta useampi sparrauskierros perusteluineen ja näyttöaineistoineen. Verkostossa näyt-

tää olevan selkeästi kahden ääripään kulttuuria kehitykseen suhtautumisessa: toisessa ää-

ripäässä ovat kokeilijat, jotka sietävät epävarmuutta ja korjaavat toimintaa prosessin ede-

tessä ja toisessa päässä ovat varmistelijat, jotka haluavat kaiken mahdollisen tiedon ja to-

disteet ennen kehityshankkeeseen sitoutumista. 

 

Sitoutumisen asteen nähtiin muuttuvan kehityshankkeiden edetessä. Tämä ilmeni esimer-

kiksi siten, että tiettyyn yhteiseen kehityshankkeeseen on sitouduttu sitä käsittelevällä foo-

rumilla ja kehityshanke alkaa suunnitellusti ja tyypillisesti aalloittain, kuten edellä kuvattiin. 
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Prosessin edetessä saattaa kuitenkin tulla esille liiketoimintayksikön tilanteeseen liittyviä 

seikkoja, jotka hidastavat hankkeen etenemistä tai jopa estävät muutoksen toteutumisen. 

On ollut tapauksia, joissa osa liiketoimintayksiköistä on vetäytynyt yhteisesti sovitusta muu-

toksesta kesken sen jalkauttamisen. Toisaalta onnistumiset kehityksen ensimmäisestä aal-

losta ovat puolestaan lisänneet alun perin kriittisemmin suhtautuneiden sitoutumista. Sitou-

tuminen on siis dynaamista ja muuttuu kehitystyön edetessä. Tämä näkyy myös väitteen 

”Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen muuttuu usein kehitystyön edetessä” melko korkeassa 

arvosanassa 3,91 (vaihteluväli 2-5). Dynaamisuutta pidettiin kuitenkin pääsääntöisesti luon-

nollisena ja hyvänäkin asiana kehitykselle, kunhan se ei hidasta liikaa koko verkoston ke-

hittämistä eikä aiheuta tehottomuutta. 

 
Taulukko 10. Kehitystyön dynamiikkaan liittyviä tekijöitä. 
Haastattelumainintoja Vastausten lkm. 
Isot tavoitteet ovat aidosti yhteisiä ja niihin sitoudutaan vahvasti 7/11 

Kehitystyö etenee verkostossa ennakoitavissa  
olevissa aalloissa 7/11 

Liiketoimintayksiköiden erilainen elinkaaren vaihe ja muutosvalmius  
vaikuttaa sitoutumisen asteeseen 6/11 
Osa liiketoimintayksiköistä toimivat jarruna verkoston kehitykselle 6/11 
Sitoutuminen näkyy aktiivisuutena, luottamuksena ja aloitteellisuutena 5/11 
Sitoutumattomuudesta ja hitaudesta aiheutuu taloudellisia tappioita 5/11 
Sitoutuminen kehityshankkeisiin muuttuu usein hankkeen aikana 5/11 

Sitoutumiseen vaikuttaa vahvasti oman yksikön  
hyötynäkökulma ja konteksti 4/11 
Rakenne ja alueellisuus luo verkostoon ristiriitaisia tavoitteita 4/11 

Sitoutuminen vaatii usein useita käsittelykierroksia  
ja vie (liian) paljon aikaa 4/11 
Sitoutuminen on hyvin henkilöityvää 4/11 

Kehitysryhmät pyritään rakentamaan mahdollisimman  
heterogeenisesti yksilöiden asiantuntijuuden perusteella 3/11 
Luottamus keskusyksikön tekemiseen rapautuu erittäin helposti 3/11 
Sitoutumattomuus näkyy osallistumattomuutena ja passiivisuutena 2/11 

Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ei olla valmiita tekemään 
kaikkea tarvittavaa koko verkostossa 2/11 
Kehittyäkseen verkostossa pitää olla ristiriitoja ja "lipunheiluttajia" 2/11 
Kriittiset innovaattorit jäävät usein verkostossa altavastaajiksi 1/11 
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5. Johtopäätökset 
 

Tässä luvussa käsitellään tutkimustulosten teoreettisia ja käytännön implikaatioita. Lisäksi 

pohditaan tulosten hyödyntämistä ja mahdollisia jatkotutkimushaasteita. Teoreettiset ha-

vainnot käsitellään työn taustateorian rakenteen mukaisesti kolmen tietämyksenhallinnan 

teoreettisen näkökulman kautta: verkostoteoria, uuden tietämyksen luominen ja hyödyntä-

minen ja innovaatiojohtaminen ja vedetään yhteen absorptiivisen kapasiteetin käsitteen 

avulla. Käytännön havainnoissa tuodaan esille kohdeorganisaation innovoinnin ja kehitys-

työn haasteet ja pullonkaulat sekä esitetään näihin mahdollisia ratkaisuja.  

 

5.1. Reflektio taustateoriaan 
 

Työ toteutettiin teoriaohjaavana fenomenologis-hermeneuttisena tutkimuksena, jossa ana-

lyysivaihe perustui tutkijan tulkintaan teorian toimiessa analyysia ohjaavana ja linjaavana 

tekijänä. Myös haastattelukysymykset noudattelivat tiettyä teoreettista johdonmukaisuutta. 

Teoreettiset havainnot on käsitelty tässä luvussa hyödyntäen samaa rakennetta kuin taus-

tateorian esittelyssä.  

 

5.1.1. Verkoston ei-muodollinen rakenne 

 

Verkoston ei-muodollisesta rakenteesta löytyi paljon yhteyksiä verkostoteoreettiseen näkö-

kulmaan. Kohdeorganisaation verkosto muodostuu niin tiheistä kuin harvoista verkoston 

osista ja sieltä voidaan tunnistaa sekä vahvoja että heikkoja linkkejä. Jos verkostoa reflek-

toidaan Burt – Coleman –debattia vasten (mm. Rost 2011), voidaan todeta, että verkos-

tossa on iso innovaatiopotentiaali, sillä siinä on isoja rakenteellisia aukkoja ja paljon vahvoja 

linkkejä. Kehitystyö perustuu pääosin vahvojen linkkien hyödyntämiseen, mutta isojen ra-

kenteellisten aukkojen ylittäminen koetaan selvästi vaikeaksi. Pääsääntöisesti vahvojen 

linkkien hyödyntämistä heikkojen sijaan voidaan myös pitää pienenä riskinä mielen piilo-

jäykkyyksien vahvistumisesta, jos olemassa olevia ajatusrakenteita ei uskalleta tai osata 

järkyttää tarpeeksi.  

 

Smedlundin mukaan (2009) optimaalinen verkoston rakenne riippuu tiedon lajista ja kon-

tekstista. Kohdeorganisaation verkoston voidaan kehitystyön näkökulmasta katsoa olevan 

pääasiassa keskitetty (keskusyksikkökeskeinen), mutta jossa on hajautetun verkoston ele-
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menttejä myös. Rakenne siis toimisi Smedlundin mukaan hyvin eksplisiittisen tiedon jaka-

misessa ja luomisessa, osittain myös hiljaisen. Potentiaalisen eli hyödyntämättömän tiedon 

virtaukseen verkoston rakenne ei vaikuttaisi olevan optimaalinen, sillä se vaatii ei-keskitet-

tyä verkostoa. Toisaalta verkostossa tapahtuu myös innovointia ja kehitystyötä, joka ei ole 

keskusyksikköjohtoista ja lähtee liikkeelle verkoston osista, joissa vallitsee ei-keskitetty ra-

kenne, kuten tilanteessa, jossa tietyt liiketoimintayksiköt alkavat kehittää toimintaa ensin 

keskenään ja sen jälkeen vasta keskusyksikön kautta. Näissä tapauksissa voitaneen to-

deta, että kehittyminen tapahtuu nimenomaan uuden ja aiemmin hyödyntämättömän tiedon 

tunnistamisen ja hyödyntämisen kautta. Verkoston ei-muodollinen tietovirtoihin perustava 

rakenne on siis pääasiassa keskitetty, mutta hajautetuin ja ei-keskitetyin ”osaverkostoin” 

vahvistettuna.  

 

Verkoston muoto on selvästi kontekstiriippuvainen: vähittäiset kehittämistoimet tehdään 

keskistetyssä verkostossa, mutta radikaalimmat innovaatiot vähintäänkin lähtevät liikkeelle 

ei-keskistetyssä osaverkostossa. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että vähittäi-

nen peruskehittäminen tapahtuu erityisesti keskusyksikön ja lähimpien liiketoimintayksiköi-

den välillä ja mitä lähempänä yksikkö on, sitä tiheämpi verkosto on ja sitä vahvempia ovat 

linkit. Kauempana olevia liiketoimintayksiköitä puolestaan luonnehdittiin muun muassa kriit-

tisiksi, edelläkävijöiksi ja oman tien kulkijoiksi. Innovoinnin näkökulmasta kävi ilmi, että mo-

net verkoston isommat kehitysaskeleet ovat lähteneet liikkeelle juuri näistä kauemmista yk-

siköistä. Ne ovat ensin samanhenkisten liiketoimintayksiköiden kanssa vieneet kehitystä 

eteenpäin omassa ei-keskitetyssä osaverkostossaan, kunnes koko verkosto on mahdolli-

sesti valmis tekemään vastaavan muutoksen, jolloin prosessi siirtyy keskitetysti johdetuksi. 

 

Taulukossa 11 on esitelty teoreettisesta näkökulmasta, miten erilaiset etäisyydet ilmenevät 

verkostossa. Innovoinnin ja kehitystyön näkökulmasta voidaan todeta, että verkostossa il-

menee kaikkia teoriaosuudessa esiteltyjä etäisyyksiä pois lukien ehkä maantieteellinen 

etäisyys, jolla ei tuntunut olevan suurta merkitystä verkoston kehittämisessä. Erityisen ko-

rostuneesti etäisyyteen näyttivät vaikuttavat kulttuuriset, sosiaaliset ja kommunikatiiviset te-

kijät. Hyvin mielenkiintoista oli myös keskustelu temporaalisiin tekijöihin liittyen. Moni haas-

tateltava mainitsi kehitystyön dynamiikkaan ja etäisyyksiin vaikuttavan vahvasti verkoston 

osapuolten erilaisen suhtautumisen tulevaisuuden muutostarpeisiin sekä erilaisen elinkaa-

ren vaiheen, jota ei välttämättä osata aina tunnistaa, kun muutosta pyritään ajamaan ver-

kostossa läpi. Innovoinnin ja kehitystyön näkökulmasta tulee muistaa, että läheisyys ei ole 

verkostossa mikään itseisarvo, vaan etäisyyksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen avaa-

vat uusia mahdollisuuksia koko verkoston kehittämiselle. 
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Taulukko 11. Erilaiset etäisyydet verkostossa. 

Etäisyyden tyyppi Miten ilmenee? Mistä johtuu? 

Kognitiivinen etäisyys Erilaisia oppimistyylejä ei osata tunnistaa. 
Uutta tietoa ei synny, koska tietovirrat eivät kohtaa. 

Kommunikatiivinen etäisyys 
Tietoa ei osata avata oikein. 
Hyvä keskinäinen kommunikointi lähentää. 

Organisatorinen etäisyys 
Tiedonjakamista ei johdeta. Tietoa jopa pimitetään. 
Rakenne ja osittain epäselvä organisoituminen kasvatta-
vat etäisyyttä. 

Funktionaalinen etäisyys 
Integroidut toiminnot lähentävät. 
Siilomainen toiminta kasvattaa etäisyyttä 

Sosiaalinen etäisyys 
Luottamuksen määrä vaihtelee verkoston eri osissa 
Henkilösuhteiden merkitys iso etäisyyden synnyssä 
Passiivisuus vs. aktiivisuus vaikuttaa. 

Kulttuurinen etäisyys 

Liiallinen oma tekeminen ja sooloilu etäännyttävät.  
Osassa verkostoa erittäin kriittinen kulttuuri yhteistä kehit-
tämistä kohtaan. Oma intressi yhteisen edelle. 
Liian hidas päätöksenteko ja toimeenpano etäännyttävät. 

Maantieteellinen etäisyys Ei suurta merkitystä etäisyyksiin. 

Temporaalinen etäisyys 
Muutosvalmius liiketoimintayksiköissä hyvin eri tasolla. 
Riskinottotaso vaihtelee verkostossa paljon. 
Liiketoimintayksiköt elinkaaren eri vaiheissa. 

 

Kuten luvussa 4.1.3. todettiin, verkostosta voidaan tunnistaa ei-muodollisia välittäjiä. Osa 

näistä toimii aktiivisina sisäisessä verkostossa etsien uusia mahdollisuuksia ja rakentaen 

siltoja rakenteellisten aukkojen yli ja osa puolestaan on erityisen aktiivisia uuden tiedon ul-

koisessa hankinnassa ja sisäistämisessä verkoston käyttöön. Verkoston kehittämisen te-

hokkuuden lisäämisen näkökulmasta näitä sisäisiä muutosagentteja tulisi tunnistaa ny-

kyistä paremmin ja pyrkiä integroimaan heidät vielä tiukemmin koko verkoston kehittämis-

työhön. Keskusyksikön rooli on myös toimia yhtenä välittäjänä verkostossa ja tuoda yhteen 

ihmisiä verkoston eri aukkojen laidoilta erilaisiin ryhmiin. Tämä toiminta verkostossa toimii 

jo hyvin, tosin tiedostamatta varsinaista välittäjätoimintoa. Jos kyseisten henkilöiden roolia 

vielä kirkastettaisiin ja valtuutettaisiin toimimaan muutosagentteina nykyistä systemaatti-

semmin, voitaisiin liian suuria rakenteellisia aukkoja saada pienemmiksi ja saatettaisiin yh-

teen uusia ryhmiä ja ristipölytettäisiin erilaisia ajatuksia. 

 

5.1.2. Uuden tietämyksen luominen ja hyödyntäminen 

 
Oppimista ja tietämyksen luomista tapahtuu verkostossa sekä muodollisilla oppimisen ja 

tietämyksen vaihdon areenoilla että ei-muodollisissa kohtaamisissa ja vuorovaikutustilan-

teissa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että muodolliset foorumit ja areenat toimivat 

melko hyvin ja osaamista osataan kehittää ainakin yksilötasolla hyvin. Toisaalta vaikuttaa 



 
 
 

62/86 

siltä, että Alleen (2003) arvoverkoston mukaisia käytännön yhteisöjä ei verkostosta aktiivi-

sesti etsitä tai tunnisteta ainakaan oppimisen näkökulmasta eikä eri ryhmien välille aktiivi-

sesti luoda uusia linkkejä uuden tietämyksen luomiseksi. Siilomainen organisoituminen lie-

nee yksi syy tähän ja toinen iso vaikuttava tekijä on organisaatiokulttuuri, joka ei ole vielä 

kehittynyt siten, että jokainen verkoston jäsen kokisi velvollisuudekseen luoda ja jakaa tie-

toa aktiivisesti.  

 

Laajennettu SECI-malli (Nonaka et al. 2000) yhdistää jatkuvan spiraalimaisen oppimispro-

sessin, tietämysresurssit, oppimisen areenat ja johtamisen (kuva 2). Tästä näkökulmasta 

voidaan todeta kohdeorganisaation tietämysresurssien olevan melko hyvällä tasolla, jos-

kaan tietämyspääomaa ei vielä osata tunnistaa ja kehittää aktiivisesti siten, että se olisi 

aidosti osa johtamisjärjestelmää. Organisaation strategia kuitenkin noteeraa osaamisen ja 

kyvykkyydet tärkeänä elementtinä tavoitteiden saavuttamiseksi ja osaaminen on pääsään-

töisesti hyvällä tasolla, ainakin yksilön näkökulmasta. Tietämysresurssit on siis noteerattu, 

vaikkei systemaattisesti määriteltyinä. Strategia linjaa ainakin epäsuorasti tietämysvision ja 

tietämyksen luomiselle voidaan katsoa olevan sekä muodollisia että ei-muodollisia areen-

oja. Pullonkaulat laajennetun SECI-mallin näkökulmasta liittyvät tämän tutkimuksen tulos-

ten mukaan johtamiseen eli tietoresurssien aktiiviseen kehittämiseen ja oppimisareenojen 

luomiseen ja energisointiin. Tietoresurssien kehittäminen vaatii tutkimustulosten mukaan 

enemmän diversiteettiä, tietämyspääoman ymmärtämistä kilpailuetuna sekä oppivan orga-

nisaation kulttuurin luomista esimerkiksi työnkiertoa lisäämällä tai tiedon jakamiseen kan-

nustamalla. Tietämyksen luomisen areenoiden energisointi vaatii käytännön yhteisöjen tun-

nistamista ja systemaattisempaa johtamista. Sparrauksen systematisointi on yksi esimerkki 

tällaisesta muutoksesta. 

 

Alleen (2003) arvoverkostomallin mukaan tiedon vaihdantaa verkostossa tulee tarkastella 

kolmesta näkökulmasta: vaihdannan kaavan, vaikutuksen ja arvonluonnin. Vaihdantojen 

kaavan näkökulmasta kohdeorganisaation verkosto on osittain reseptiivinen, mutta tiedon 

vaihdanta ei ole täysin symmetristä. Huomioiden organisaation muodollinen rakenne, jossa 

kehitystoiminnan koordinointi on keskitetty, tiedon täydellinen symmetria ei ole edes tavoi-

teltavaa. Tiedon vaihdannan ja symmetrian pullonkauloja verkostossa aiheuttavat liiallinen 

ylhäältä alas –viestintä sekä kirjallisen viestinnän jonkinlainen osaamiskuilu. Ylhäältä alas 

–viestintää tapahtuu sekä keskusyksiköstä liiketoimintayksiköihin että liiketoimintayksi-

köissä johdolta henkilöstölle. Näissä kaavoissa kaksisuuntaisuus joko puuttuu kokonaan tai 

se on ei ole täysin balanssissa.  
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Vaihdantojen vaikutuksen näkökulmasta tarkasteltuna organisaation kulttuurin voidaan to-

deta muuttuneen myönteiseen suuntaan viime vuosina ja muutos näkyy esimerkiksi vaikut-

tavimpina tiedon jakamisen foorumeina, responsiivisuuden lisääntymisenä verkostossa 

sekä aktiivisuuden kasvamisena. Vaikuttamisen pullonkaulat näyttävät liittyvän puutteena 

tavoissa jakaa hyviä käytäntöjä ja luoda yhteistä näkemystä. Organisaatiosta näyttäisi myös 

puuttuvan yhteinen tapa käsitellä informaatiota ja tietämystä ja yhteinen näkemys siitä, mikä 

informaatio ja tietämys on millekin ryhmälle ja missä tilanteessa relevanttia. Selkeää ei 

myöskään aina ole se, kenelle tietyistä asioista pitäisi viestiä, jotta asia etenisi. Ratkaisuna 

tähän haastateltavat tarjosivat esimerkiksi monikanavaista viestintää, jolla vaikutetaan kes-

kusyksiköstä käsin liiketoimintayksiköiden eri tasoille, samalla viestillä, mutta hieman eri 

tavoin.  

 

Tiedon arvonluonnin esteenä verkostossa vaikuttaa olevan erityisesti ajan puute, turhat tie-

don transaktiot ja tiedon liiallinen määrä. Tiedon jakamista tehtäessä ei välttämättä pohdita 

transaktion arvonluontia vaan siirretään vain tieto eteenpäin, jotta se on pois omalta työ-

pöydältä. Kiire aiheuttaa siis huonosti analysoidun tiedon jakamista, jolloin arvon luonnin 

sijaan tiedon jakaminen itseasiassa syö arvoa, kun huonosti analysoitu tai jopa turha tieto 

lähetetään aina vain laajenevalle verkostolle organisaatiossa. Näin kumuloituva määrä hen-

kilöitä käyttää aikaa saman asian äärellä ja jokainen tekee siitä omat johtopäätöksensä ja 

toimii niiden mukaisesti. Näin alkuperäinen ajatus tiedon liikkeellelaskijalta todennäköisesti 

katoaa matkan varrella. Tietovirrat eivät siis toimi optimaalisesti ja arvoa luovasti, vaikka 

tiedon transaktioiden arvopotentiaali selvästi on noteerattu.  

 

5.1.3. Innovaatiojohtaminen 

 

Innovaatiojohtaminen on jatkuvaa tasapainoilua tehokkuuden ja joustavuuden tai vakauden 

ja muutoksen välillä. Kohdeorganisaatiossa tämä vaikutti olevan hyvin tiedossa, sillä haas-

tatteluissa nostettiin asian tiimoilta esille muun muassa ambidekstrinen johtaminen, ihmis-

ten vs. asioiden johtaminen ja tasapainoilu rohkeuden ja prosessitehokkuuden välillä. Sa-

malla kävi kuitenkin ilmi, että kaikissa näissä oli puutteita ja useat muutostarpeet johtami-

seen ja kulttuuriin liittyivät nimenomaan tämän tasapainoilun ratkaisemiseen. Taulukossa 

12 esitellään kohdeorganisaation tämän hetkinen tilanne innovaatiojohtamisen tilasta hyö-

dyntäen Trottin (2011) listaamia edellytyksiä tehokkaalle innovaatiotoiminnalle (edellä tau-

lukko 2). 
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Taulukko 12. Innovaatiotoiminnan edellytysten ilmeneminen kohdeorganisaatiossa. 
Tehokkaan innovaatiotoiminnan 
edellytykset 

Huomioita kohdeorganisaatiosta 

Perimä- ja kokemustieto innovoin-
nista 

Innovointi ja toiminnan kehittäminen on organisaation historian valossa 
ollut aina osa organisaation toimintaa ja sen taustasta löytyy merkittä-
viäkin innovaatioita. Kokemustietoa siis on, mutta sitä ei vielä osata ja-
kaa tarpeeksi tehokkaasti. Historian epäonnistumisista ei myöskään olla 
osattu ottaa kaikkea oppia. 

Kasvuorientaatio Organisaatio on erittäin orientoitunut pitkän aikavälin kasvuun. 

Sitoutuminen T&K- ja teknologiain-
tensiivisyyteen 

Organisaatiossa on kasvava halukkuus tehdä pitkän aikavälin teknolo-
giainvestointeja.  

Riskien hyväksyminen 

Organisaatiossa on riskinkarttamisen kulttuuria, joka saattaa johtaa esi-
merkiksi syyttelyyn epäonnistuneissa hankkeissa.  
Osassa verkostoa riskinottamisen taso on korkeampi ja muutenkin kult-
tuurin voidaan olla muutoksessa kohti riskejä hyväksyvämpää. Tarvi-
taan vielä lisää rohkeutta. 

Toimintojen välinen yhteistyö ja 
koordinointi organisaatioraken-
teessa 

Yhteistyö eri toimintojen välillä ei toimi ongelmitta ja innovointia häiritsee 
siilomainen toiminta ja oman edun tavoittelu. 

Reseptiivisyys 

Ulkoisen tiedon suhteen reseptiivisyys on hyvällä tasolla.  
Sisäisessä verkostossa reseptiivisyys ei toimi joka kohdassa, siten että 
herkkyys tiedon transaktioille olisi oppimisen ja kehittämisen kannalta 
optimaalinen. 

Tilaa luovuudelle 

Organisaatiossa on periaatteessa vapaus toimia eri tavoilla, kunhan 
kunnioitetaan yhteisiä tavoitteita. Tiukat yhteiset pelisäännöt saattavat 
kuitenkin rajoittaa tätä vapautta ja viedä tilaa luovuudelta. Toisaalta yh-
teiset pelisäännöt myös takaavat toiminnan tehokkuuden. Luovuuden ja 
tehokkuuden dilemmaa ei hallita täysin, mikä aiheuttaa ristiriitoja ja si-
toutumattomuutta verkostossa. 
Yksilön tasolla luovuudelle ei juuri ole tilaa vaan toiminnassa edellyte-
tään ohjeiden mukaan toimimista. 
Verkostossa on joitain hyviä esimerkkejä luovuuden vaalimisen lisäämi-
sestä ja siten saaduista tuloksista. 

Innovaatiosuuntautunut strategia Organisaation strategia sisältää muutosohjelmia, jotka ovat osittain hy-
vin innovaatiosuuntautuneita. 

Erilaiset tieto-taito –yhdistelmät 
Organisaatiossa on paljon erilaisia tieto-taito –yhdistelmiä. Haasteena 
on näiden yhdistelmien tunnistaminen ja täysimääräinen hyödyntämi-
nen. 

Kommunikaatiokanavat 
Tietovirrat eivät ole täysin avoimia läpi organisaation. Erilaisia kanavia 
ja foorumeja tiedon jakamiselle on paljon, mutta kanavissa on pullon-
kauloja, jotka aiheuttavat tiedon epäsymmetriaa ja jopa vääriä tulkintoja. 

Ambidekstrisuus 

Organisaatiossa ei vallitse ambidekstrinen tila läpi verkoston. Johtami-
sessa painottuu tehokkuus ja tuloshakuisuus luovuuden ja innovoinnin 
kustannuksella.  
Erilaisia oppimistapoja ei tunnisteta tehokkaasti tiedon jakamisen tehos-
tamiseksi.  

Päätöksentekovalta ja päätöksen-
teko 

Päätöksenteossa haetaan verkoston konsensusta, kun kyse on yhtei-
sestä kehitystyöstä. Päätöksentekovalta on oikein jaettu ja toimii hyvin. 

Painotus aikaansaannoksiin 

Organisaation kulttuuri on vahvasti toimeenpanoa ja aikaansaannoksia 
korostava. Aikaansaannoksia rajoittaa kuitenkin edelleen erilaiset pro-
seduurit ja byrokratia, vaikka sitä on onnistuttu huomattavasti karsimaan 
lähivuosina. 

Joustava työskentely 

Työn joustavuuteen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota, mutta edel-
leen työsuoritteen johtamista vaivaa liiallinen muottiin asettaminen sil-
loinkin, kun se ei ole toiminnan menestyksekkään toteuttamisen vuoksi 
tärkeää. 
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Organisaatiossa vallitsee pääsääntöisesti hyvät edellytykset tehdä tehokasta innovaatio- ja 

kehitystoimintaa. Organisaatiolla on paljon perimystietoa innovoinnista, vahva kasvuorien-

taatio, strategia on innovaatio-orientoitunut, verkostossa on paljon erilaisia tieto-taito –yh-

distelmiä ja päätöksentekovalta on oikein jaettu. Haasteet innovoinnin näkökulmasta orga-

nisaatiossa liittyvät kulttuurisiin tekijöihin, kuten riskinkarttaminen, siilomaisuus, liiallinen 

painotus tehokkuuteen luovuuden kustannuksella ja ambidekstrisuuden puute koko verkos-

ton tasolla. Kommunikaatiokanavien haasteita käsiteltiin edellisessä luvussa. 

 

Kulttuurin johtaminen kohti avoimempaa, riskejä sietävämpää ja luovuutta vaalivampaa 

suuntaa vahvistaisi organisaation innovaatio- ja kehitystoiminnan maaperää, osallistaisi 

koko verkostoa innovaatiotoimintaan ja kehittäisi samalla myös kommunikointia verkos-

tossa. Pelkkä ambidekstrisuus innovaatiojohtamisessa ei välttämättä ole ratkaisuna tähän, 

vaan ambidekstrinen toiminta ja ajattelu tuli pystyä juurruttamaan koko verkostoon, jolloin 

jokainen työntekijä tasapainoilisi jokapäiväisessä työssään vakauden ja muutoksen välillä 

joskus painottaen työssään luovuutta, toisinaan taas tehokkuutta. 

 

5.1.4. Absorptiivinen kapasiteetti 

 

Kohdeorganisaation absorptiivista kapasiteettia käsiteltiin tässä tutkimuksessa sen sisäis-

ten ja johtamiseen liittyvien edellytysten sekä aiemman tietämyksen näkökulmasta. Tarkas-

telu keskittyi siten tiedon hankkimiseen, sisäistämiseen, transformaatioon ja hyödyntämi-

seen organisaation sisäisessä verkostossa. Verkostosta voidaan tunnistaa niin sanottuja 

portinvartijoita, jotka toimivat tiedon hankkijoina ulkoa tai tiedon tuottajina verkoston sisällä. 

Keskeistä tiedon arvoketjun toteutumiseksi on keskinäinen kommunikaatio verkostossa, 

joka vaatii verkoston yksilöiden osittain päällekkäistä ja osittain eriävää tietämystä. Kohde-

organisaatiosta tällaista osittaista päällekkäisyyttä löytyy, joka indikoi ainakin mahdolli-

suutta tehokkaaseen kommunikaatioon ja tiedon muuntumiseen. Verkoston keskenään 

kommunikoivilla jäsenillä on tyypillisesti samantyyppinen taustakoulutus ja –kokemus, 

mutta erilaisuutta on myös tarpeeksi, jotta verkostoon hankittu tieto saa uusia tulkintoja. 

Keskeiseksi tekijäksi ja osittain pullonkaulaksi tässä kommunikaatiossa saattavat nousta 

edellä käsiteltyjen kommunikointikanavien puutteet sekä rakenteen aiheuttamat jäykkyydet. 

Potentiaali rikkaalle kommunikaatiolle on kuitenkin olemassa ja sitä myös verkostossa ta-

pahtuu.  
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Organisaatio ambidekstrisuuteen liittyen verkostosta on myös havaittavissa sekä AAE- että 

ATE –tyyppisiä oppimispolkuja, kuitenkin niin, että oppiminen painottuu AAE –oppimiseen 

ja inkrementaaleihin muutoksiin. Tämä ilmenee esimerkiksi riskinkarttamisena ja muutos-

vastarintana. Verkoston radikaalimpi muuttuminen vaatisi paremman tasapainon löytämistä 

oppimisen eri tasojen välillä. Absorptiivisen kapasiteetin kehittämistä voitaisiin saavuttaa 

esimerkiksi laajentamalla ja rohkeasti muokkaamalla organisaation tietämysresursseja 

sekä kiinnittämällä huomiota kommunikoinnin laatuun verkostossa esimerkiksi tiedon ar-

vonluonnin näkökulmasta. 

 

Absorptiivisen kapasiteetin tehokkuustekijä eli sosiaalinen integraatiomekanismi ilmenee 

verkostossa monella eri tapaa. Keskusyksikkö itsessään toimii muodollisena mekanismina 

verkostossa ja välittää uutta (ulkoisesti tai sisäisesti) hankkimaansa tietoa verkostoon sel-

laisessa muodossa, jossa se olisi mahdollisimman helppo sisäistää ja hyödyntää. Verkos-

ton muodollinen organisoituminen toimii myös integraatiomekanismina, sillä se määrittelee 

suurimmassa osassa tapauksia, kuka tietty henkilö liiketoimintayksikössä kunkin tiedon 

keskusyksiköstä vastaanottaa ja välittää edelleen eteenpäin oman yksikön osaverkostossa. 

Tämän muodollisen tiedon koordinoinnin voidaan todeta toimivan verkostossa melko hyvin 

ylhäältä alas -prosessina. Ei-muodollisten mekanismien haasteet ja pullonkaulat ovat tulleet 

esille jo aiemmin ja ne liittyvät tiedon muuntumisen käytäntöjen puutteeseen ja kulttuurisiin 

tekijöihin. Kun uusi tieto syntyy muualla kuin keskusyksikössä, vaatii sen muuntuminen, 

siirtäminen ja hyödyntäminen eri tyyppistä mekanismia kuin ylhäältä alas, jotta tiedon arvo 

saadaan realisoitua koko verkostoon. Tällöin ratkaisevaa on verkoston ei-muodollinen toi-

minta ja tietovirrat, joiden toimivuutta ja haasteita on edellä kuvattu eri näkökulmista. Osit-

tain sosiaalinen mekanismi verkostossa toimii erittäin hyvin ja uusi tieto saadaan hankittua 

ja ymmärrettyä ja sen jälkeen verkostossa sisäistettyä ja hyödynnettyä. Usein kuitenkin käy 

niin, että uusi tieto jää vain jonkin osaverkoston tietoon tai käyttöön johtuen kulttuurin, ra-

kenteen ja osaamisen pullonkauloista. Haastatteluissa tuli esille useaan otteeseen yhteisen 

näkemyksen ja ymmärryksen puute ja toimeenpanon hitaus yhteistä kehitystyötä tehtäessä. 

Sen perusteella haasteita on sekä uuden tiedon ymmärtämisessä että etenkin sen sisäis-

tämisessä ja hyödyntämisessä. Yhteisen näkemyksen kasvattaminen vahvistaisi sosiaa-

lista integraatiomekanismia ja nopeuttaisi samalla päätöksentekoa ja toimeenpanoa. Jos 

näkemys puuttuu, ei ymmärtämistä ja sisäistämistä tapahdu ja tiedon arvo jää realisoitu-

matta. 

 

Yhteenvetona tutkimuksen teoreettisista havainnoista ja absorptiivisesta kapasiteetin käyt-

tämisestä teoriaa kasaavana elementtinä voidaan todeta, että valittu teoreettinen viitekehys 
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sopii hyvin kohdeorganisaation verkostomaisen kehitystyön dynamiikan tarkasteluun. Ab-

sorptiivisen kapasiteetin sisäisten ja johtamisen edellytysten ja organisaation aiemman ko-

kemuksen käyttäminen otsikkotasoina jäsentämään kolmea tietämyksenhallinnan näkökul-

maa toimi hyvin. Tarkastelusta saatiin tällä teoreettisella viitekehyksellä monipuolinen ja 

näkökulmien osittain päällekkäin menevät teemat mahdollistivat teoreettisten näkökulmien 

keskinäisen keskustelun. 

 

5.2. Käytännön havainnot 
 

Tutkimuksen käytännön havainnoissa on keskitytty verkoston kehitystyössä ilmenneisiin 

pullonkauloihin ja niiden poistamisen vaadittuihin muutoksiin organisaatiossa.  

 

5.2.1. Tietovirrat ja oppiminen 

 

Kohdeorganisaation osaaminen on pääsääntöisesti hyvällä tasolla, mutta sitä kehitetään 

lähinnä yksilötasolla substanssiosaaminen edellä. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että kohde-

organisaation verkostossa tietovirrat eivät liiku täysin vapaasti eikä tiedonvaihdanta välttä-

mättä aina rikasta tietoa tai luo arvoa. Kun näin tapahtuu, organisaation oppiminen kärsii 

eikä tietovirrat ja kommunikointi ole toimintaa kehittävää. Tietämyspääoma ja tietoresurssit 

kyllä tiedostetaan tärkeäksi kilpailukykyä tuottavaksi tekijäksi, mutta niitä ei johdeta tai ke-

hitetä kovin tietoisesti ja systemaattisesti. Tutkimustulosten perusteella voidaan myös to-

deta, että verkoston viestintäosaamisessa on isoja puutteita. Nämä puutteet näkyvät muun 

muassa huonosti analysoidun tiedon jakamisena (vaikea sisäistää ja ymmärtää), erilaisten 

oppimistapojen ymmärtämättömyytenä ja viestintäkanavien puutteellisena käyttönä.  

 

Uuden tietämyksen luomisen ja oppimisen suurimmat potentiaalit ovat tämän tutkimuksen 

mukaan viestintätaitojen kehittämisessä ja verkoston ei-muodollisen rakenteen ymmärtä-

misessä. Liian suuren rakenteellisen aukon yli on turha yrittää siirtää tietoa, jos aukon toi-

sella laidalla oleva tiedon vastaanottaja ei puhu samaa ammattikieltä tai ymmärrä miksi hän 

jonkin tietyn tietotransaktion vastaanottaa, toisin sanoen etäisyys on liian pitkä ja linkki liian 

heikko. Verkoston kaavan ja muodon esille tuonti laajemmalle joukolle voisi laventaa myös 

viestinnällistä ymmärrystä ja tiedon transaktioita voitaisiin tarkentaa osuvimmiksi. Oppimi-

sen ja muutokseen sitoutumisen näkökulmasta olennaista tietotransaktioita tehtäessä olisi 

muistaa ainakin seuraavat vaikuttavan viestinnän perusperiaatteet (Bishop, 2006, ss 217-

221): selkeys, relevanttius, oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, totuudenmukaisuus, perus-
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teellisuus, kattavuus, saavutettavuus ja reagointi palautteisiin. Näitä periaatteita noudatta-

malla voidaan välttää epäluottamuksesta ja riittämättömästä viestinnästä aiheutuvaa muu-

tosvastarintaa. Tulee myös pitää mielessä, että konflikteja ei kommunikoinnissa tule välttää 

vaan ne pitäisi nähdä oppimisen mahdollisuutena. 

 

Eräs tutkimuksessa esiin noussut osaamiseen ja uuden tietämyksen luomiseen liittyvä riski 

liittyi johdon ja muiden päätöksentekijöiden liian homogeeniseen ajattelutapaan, johtuen 

samantapaisista taustoista ja pitkistä työurista samassa tehtävässä. Uuden tietämyksen 

luomisen kannalta homogeenisuudessa on riski siitä, että tietyssä vuorovaikutusverkos-

tossa vallitsee liian samantapainen tapa käsitellä asioita ja ajatella, että kehittymiseen ja 

innovointiinkin tähtäävä keskustelu ei muuta verkoston jäsenten kognitiivisia rakenteita. 

Saatetaan niin sanottuun mental-lock-in –tilanteeseen, jonka lopputuloksena saadaan radi-

kaalin innovaation sijaan vain vähittäistä kehitystä. Systemaattinen diversiteetin lisääminen, 

työnkierto ja heterogeenisten sparrausryhmien perustaminen voisi toimia yhtensä ratkai-

suna tähän haasteeseen. Erityisesti sparraus tuntui tapahtuvan verkostossa jokaisen 

omassa lähipiirissä, jolloin vaarana on, että piiriin valikoituu samalla tavalla maailmaa jä-

sentäviä henkilöitä. 

 

Haastatteluissa nousi esille erityisesti liiketoimintayksiköiden taholta huoli ylimmän johdon 

ja keskijohdon osaamisen kehittämisestä. Organisaation henkilöstön kehittäminen keskittyy 

pitkälti esimiesten ja työntekijöiden kehittämiseen, mutta ei systemaattisesti keskijohdon ja 

ylimmän johdon kehittämiseen. Toki näitäkin ryhmiä kehitetään, mutta yhteinen tavoite tältä 

kehittämiseltä puuttuu. Lisäksi puuttuu myös osaamis- ja kyvykkyysvaatimukset näihin 

ylempiin tehtäviin. Ylimmän ja keskijohdon osaamisen kehittämiseksi tulisi ainakin määri-

tellä kunkin tehtävän osaamis- ja kyvykkyysvaatimukset, tehdä verkostotasoiset kartoituk-

set nykytilasta ja laatia henkilökohtaiset oppimispolut, jotta kyvykkyydet vastaavat vaati-

muksia. 

 

5.2.2. Sitoutumisen dynamiikka 

 

Sosiometrisilla kartoilla arvioitiin erityisesti yhteiseen kehittämiseen sitoutumista, joten si-

toutumisen asetetta liiketoimintayksiköittäin voidaan osittain arvioida suoraan etäisyyden 

avulla, mutta sitoutumisen käsitettä on hyvä pohtia myös muista näkökulmista, kun puhu-

taan kehittämisestä ja innovoinnista. Etäisyyksiä arvioitaessa lähimmäksi sijoitettiin haas-

tatteluissa ne, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen, ovat halukkaita pilotoimaan, 

kokeilemaan ja kestävät erehdy ja opi –tyyppistä kehittämistä parhaiten. Lähimpänä olivat 
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tyypillisesti yhteisesti sovittuja pelisääntöjä tiukasti noudattavat yksiköt, jotka myös osaavat 

hyödyntää tehokkaasti verkoston tapaa toimia kehitystyössä. Keskimmäiselle vyöhykkeelle 

sijoitettiin pääsääntöisesti sellaiset yksiköt, joiden koettiin olevan melko sitoutuneita ja 

melko hyviä toimeenpanijoita, mutta jotka eivät välttämättä ole kovin aloitteellisia kehittämi-

sen suhteen. Verrattuna lähimpiin tämä sektori näyttäytyy selkeästi seuraajina. Kauimpana 

puolestaan ovat kriittiset innovaattorit, jotka kyllä kokevat olevansa sitoutuneita, mutta sel-

keästi omalla tavallaan. Tällöin sitoutuminen näkyy ensisijaisesti oman liiketoimintayksikön 

kehittämisenä ja omien parhaiden käytäntöjen jakamisena. Jos yhteiset tavoitteet ovat ris-

tiriidassa omien tavoitteiden kanssa, omat menevät edelle ja toimintaa kehitetään niiden 

näkökulmasta. Toisaalta juuri tältä vyöhykkeeltä tuntui nousevan eniten uusia ideoita, jopa 

radikaaleja innovaatioita. Siitä näkökulmasta puolestaan voidaan ajatella, että näiden ky-

seisten liiketoimintayksiköiden kehitystyön rooli verkostossa on myös vahvasti sitoutunut, 

mutta tulevaisuusorientoidummalla tavalla. Tässä hetkessä katsottuna se näkyy tietynlai-

sena tehottomuutena ylimääräisine resursseineen ja yhteisten päätösten kyseenalaistami-

sineen, joka puolestaan haittaa tämän hetken kehittämistyötä koko verkoston näkökul-

masta.  

 

Kehitystyö ja muutos tapahtuvat verkostossa aaltomaisesti, tyypillisesti kolmessa eri aal-

lossa. Muutoksen luonteesta riippuen aalloissa olevat liiketoimintayksiköt vaihtelevat, mutta 

ensimmäisessä ja viimeisessä aallossa on tuloksien mukaan tietty kaava, osa lähtee teke-

mään muutosta saman tien, tai on jo aloittanut muutokseen valmistautumisen, kun taas osa 

jää seurailemaan ja jopa odottamaan tilannetta, että muutos on pakko tehdä ja vasta sitten 

ryhtyy toimeen. Aalloittainen eteneminen on kyseisen kohdeorganisaation kannalta hyvä 

tapa tehdä kehitystyötä, sillä ensimmäisestä aallosta voidaan ottaa opit seuraavaan ja näin 

muutosprosessi hioutuu hankkeen edetessä. Verkostossa tapahtuva sparraus on myös tyy-

pillisesti aktiivisimmillaan silloin, kun jokin muutos on meneillään osassa liiketoimintayksi-

köitä ja seuraavien aaltojen yksiköt sparraavat kokemuksia ensimmäisestä aallosta. Näin 

syntyy luontevaa vuorovaikutusta myös ”lähimpien” ja ”kauimmaisten” yksiköiden kesken, 

jota ei välttämättä aina muuten synny. Tämän mekanismin voidaan katsoa lisäävän organi-

saation absorptiivista kapasiteettia tiedon jakamisen, ymmärtämisen ja sisäistämisen kas-

vattajana.  

 

Tutkimuksessa tuli vahvasti esille eräs kehitystyön dynamiikkaan vaikuttava merkittävä te-

kijä - luottamus keskusyksikön ja liiketoimintayksiköiden välillä. Roolinsa mukaisesti kes-

kusyksikön tehtävänä on kehittää organisaation prosesseja, hankkia relevanttia tietoa or-
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ganisaation ulkopuolelta ja muuntaa se sisäistettävään muotoon. Lisäksi muutoshankkei-

den seuranta kuuluu tyypillisesti keskusyksikön tehtäviin. Luottamuspulaa keskusyksikön 

ja liiketoimintayksiköiden välille vaikuttaa aiheuttavan erityisesti historian taakka ja menneet 

epäonnistumiset. Tällä hetkellä luottamus vaikuttaa olevan hyvällä tasolla, mutta haastatte-

luissa tuli esille suoraan tai välillisesti useaan otteeseen se, että vaikka luottamus on pää-

sääntöisesti hyvällä tasolla, menetetään se edelleen erittäin helposti. Näin ollen menestyk-

sekäs kehitystyö ja muutoksen aikaansaaminen verkostossa vaatii keskusyksiköltä vahvoja 

näyttöjä muutoksen tarpeellisuudesta ja kehityshankkeen tulevista hyödyistä verkostolle. 

Näiden näyttöjen aikaansaaminen puolestaan vaatii ensimmäisen aallon liiketoimintayksi-

köiden vahvaa sitouttamista muutokseen, jotta saadaan mitattavia tuloksia ja näyttöjä seu-

raavien aaltojen yksiköille. Niin sanotun ”kriittisen massan” saaminen muutoshankkeen 

taakse sen alkumetreillä on kehitystyön etenemisen kannalta kohdeorganisaatiossa tär-

keää. Tämä massa tarkoittaa eri hankkeissa eri määrää ja eri liiketoimintayksiköitä riippuen 

yksiköiden koosta, portfoliosta ja muutoksen tarpeellisuudesta. Luottamuksen ja uskotta-

vuuden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää keskusyksikön ja liiketoimintayksiköiden vä-

lillä, sillä luottamuspula saattaa ajaa yksiköt tekemään omia ratkaisujaan, sooloilemaan ke-

hitystyön painopisteissä ja siten yliresurssoimaan kehitystyöhön käytettävät panokset. 

 

Roolit kehitystyössä keskusyksikön ja liiketoimintayksiköiden välillä tuntuivat olevan melko 

selkeät ja selkiytyneet viimeisinä vuosina. Jatkuvaa pohdintaa vaatinee se, mitä kannattaa 

tehdä keskitetysti ja mitä alueelliset erilaisuudet huomioiden liiketoimintayksiköittäin. Tä-

män tutkimuksen perusteella tietynlainen adaptiivinen malli voisi sopia moniin yhteisiin ke-

hityshankkeisiin hyvin tiukan linjan suhteen. Käytännössä toiminta onkin tällaista tällä het-

kellä, mutta sitä ei ikään kuin joka kohdassa hyväksytä. Osaan toiminnoista tällaista so-

peuttamista on sovellettu jo. Jos adaptiivisuus olisi osa verkoston kehittämisen dynamiik-

kaa, voisi päätöksenteko ja toimeenpanokin nopeutua. Adaptiivisuus voisi tarkoittaa tietty-

jen määriteltyjen rajojen sisällä toimimista, mutta toiminnan muokkaamista liiketoimintayk-

sikön toimintaympäristön ja kulttuurin mukaisesti. Jotta yhteiset tavoitteet ja tavat toimia 

kuitenkin säilyisivät toimintaa linjaavina, tulisi sopeuttamisen kanssa olla varovainen ja ra-

jojen olla yhteisesti hyväksyttyjä eli yhteisellä päätöksentekotavalla saavutettuja. Koska 

käytäntö jo on yhteisiä tapoja soveltava, voisi sen kääntää entistä vahvemmin verkoston 

eduksi ja kehittää toimintaa sen mukaisesti. Keskusyksikön näkökulmasta se vaatisi jokai-

sen kehityshankkeen kohdalla liiketoimintayksikkökohtaista tarkastelua ja hankeen sopeut-

tamista yksikön tilanteeseen nykyistä paremmin. On myös hyvä tunnistaa, että on myös 
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kehityshankkeita ja toiminnan inkrementaalista jatkuvaa kehittämistä, jossa tällainen so-

peuttava toiminta johtaa tehottomuuteen ja taloudellisiin menetyksiin. Tällaisissa tapauk-

sissa tiukempi linja tulee kyseeseen. 

 

Kaiken kaikkiaan yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisen dynamiikassa on paljon rakenteesta ja 

toiminnan luonteesta johtuvia etuja, joita voitaisiin hyödyntää vielä entistäkin tehokkaam-

min. Liiketoimintayksiköiden erilaisten roolien parempi ymmärtäminen koko verkoston hyö-

dyksi on yksi kehitettävä asia. Aaltomaiseen kehitystyön etenemiseen sisältyy myös paljon 

potentiaalia muun muassa vuorovaikutuksen kasvattamisen ja oppimisen näkökulmasta, 

kuten edellä todettiin. Keskusyksikön ja liiketoimintayksiköiden roolien kirkastaminen enti-

sestään vähentää turhaa työtä ja nopeuttaa muutoksien läpivientiä. 

 

5.2.3. Johtaminen ja organisaatiokulttuuri 

 

Verkoston yhteisen kehittämisen ja innovoinnin näkökulmasta isoimmat pullonkaulat näyt-

tävät liittyvän vahvoihin kulttuurisiin ristiriitoihin liiketoimintayksiköiden välillä. Osa yksi-

köistä kokee, että verkostossa on tarpeetonta muutosvastarintaa, joka hidastaa koko ver-

koston kehittämistä. Oman edun tavoittelu ohi yhteisten tavoitteiden vaikutti olevan myös 

iso kulttuurinen pullonkaula yhteisen kehittämisen näkökulmasta. Organisaatiorakenteen 

koettiin entisestään vahvistavan sooloilun mahdollisuuksia verkostossa. Myös päätöksen-

teko koettiin liian hitaaksi. Kulttuuri on aina johtajansa näköinen ja ”syö strategian aamupa-

laksi”, kuten eräs haastateltava totesi. Kulttuurimuutoksen voidaankin katsoa lähtevän joh-

tamisen muutoksesta, jotta verkoston kehittämisen dynamiikka saadaan paremmin hyödyn-

nettyä. 

 

Päätöksenteon ja toimeenpanon tehostamiseksi organisaatiossa voitaisiin ottaa käyttöön 

yhteisiä systemaattisempia tapoja tehdä päätöksiä ja malleja toimeenpanolle. Tutkimuksen 

perusteella voidaan tulkita, että organisaatiossa ei ole yhteistä tapaa ajatella eikä yhteisiä 

periaatteita päätöksenteolle ole. Ei olla esimerkiksi määritelty, mille tasolle muutostarpeiden 

taustoja tulee selvittää ja millainen riskitaso on hyväksyttävä innovoinnissa ja kehitystyössä. 

Toimeenpanomalleja organisaatiossa on kehitetty, mutta edelleenkään ne eivät tue tar-

peeksi vahvasti kehityshankkeiden juurruttamista liiketoimintayksiköissä. Yksi haastatel-

tava mainitsi tärkeimmäksi kehityskohdaksi verkostossa ylimmän ja keskijohdon yhteisen 

päätöksentekoprosessin mallintamisen ja mallin kouluttamisen ja juurruttamisen koko ver-

koston päättäville henkilöille. Tätä ajatusta jalostaen ja tämän tutkimuksen valossa kohde-
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organisaation päätöksentekoa ja toimeenpanoa voitaisiin tehdä huomattavasti ketteräm-

mäksi, jos kyettäisiin ensin sopimaan yhteiset päätöksentekokriteerit ja johtamaan tähän 

pääsemiseksi tarvittavat muutokset ylimmässä ja keskijohdossa. Kriteeristön tulisi sisältää 

myös tavan käsitellä muutokseen liittyvää tietoa, sen jalostamista ja jakamista ja ennen 

kaikkea tulisi määritellä, että mikä tieto on missäkin kohtaa relevanttia ja mihin kysymyksiin 

muutoksissa tulee vastata koko verkostossa. Lyhyesti voidaan todeta, että yhteisiin tavoit-

teisiin sitoutuminen vaatisi ennen niiden tekemistä sitoutumista yhteiseen tapaan tehdä 

päätöksiä ja käsitellä muutosten taustalla olevaa tietoa. Vasta sen jälkeen kehitystyö voi 

myös edetä verkostossa ketterämmin ja yhteisin tavoitteisiin sitoutuen. Mittaroinnin tulisi 

myös tukea yhteisten hankkeiden juurruttamista organisaatioon. 

 

Tulevaisuuden muutoshaasteita johtamiselle tuli haastatteluissa ilmi paljon. Esimiestyön 

kehittäminen kohti ihmisten johtamista ja johtamisen ambidekstrisuuden kehittäminen olivat 

muutostarpeiden pääteemat. Ylimmän johdon ja keskijohdon jatkuva kehittäminen nousi 

myös esiin yhtenä muutostarpeena. Tutkimuksen perusteella kohdeorganisaation verkosto 

kaipaa kehittyäkseen kohti yhteisiä tavoitteita lisää rohkeutta johtamiseen ja ”manager as a 

coach” –tyyppistä johtamista ja esimiestyötä. Ylhäältä alas –johtamiseen tottunut organi-

saatio tulee opettaa pois puhtaasta toimintaohjekulttuurista kohti osallistavaa ja sitouttavaa 

kulttuuria, jossa saa esimerkiksi asiakastilanteiden ratkaisemiseksi käyttää omaa tervettä 

järkeä, tiukkaan ohjeistukseen nojaamisen sijaan.  

 

Matka ambidekstriseksi organisaatioksi on pitkä ja muutos vaatimuksissa esimiestyölle ja 

johtamiselle iso. Toiminnan kehittäminen on jo osittain menossa muutoksen vaatimaan 

suuntaan, mutta rohkeutta vaaditaan lisää, jotta muutos tapahtuu. Johtamisen muutos asi-

oiden johtamisesta ja tiukasta tulosorientoitumisesta ihmisten sisäistä motivaatiota liikutte-

levaan johtamiseen ei ole helppo, mutta siinä onnistuminen luo kohdeorganisaatiolle uu-

denlaista kilpailuetua esimerkiksi työvoiman saatavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin pa-

rantumisena. Kun tähän muutokseen yhdistetään vielä tietämyksen rooli strategian toteut-

tamisen välineenä, saavutetaan entistä vahvempaa kilpailuetua. 

 

5.3. Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimushaasteet 
 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat ensisijaisesti hyödyllisiä kohdeorganisaatiolle. Menetel-

mää ja periaatteita voidaan kuitenkin hyödyntää myös tietyin ehdoin muissa organisaa-

tioissa. Kohdeorganisaation rakenne on poikkeuksellinen, joten yleistettävinä tuloksia ei 

voida pitää. 
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Organisaatiossa on meneillään muutos kohti tietoperusteisempaa organisaatiokulttuuria ja 

johtamistapoja. Organisaatio on selvästi ”herännyt” tiedon ja tietämyksen tärkeyden äärelle 

ja muutoksen tapahtumiseksi on käynnistetty erilaisia muutoshankkeita ja –ohjelmia. Tä-

män tutkimuksen tavoitteena oli nostaa esille tietämyksen eri roolit kehitystyössä ja inno-

vaatiotoiminnassa. Tätä tavoitetta vasten tulosten hyödyntäminen liittyy juuri tietämyksen 

eri ilmenemisten ymmärryksen syventämiseen. Työ muodostaa kokonaiskuvan kohdeorga-

nisaation verkoston kehittämistyöstä ja innovaatioista ja siitä ilmenee kehitystyön pullon-

kauloja ja niihin mahdollisia ratkaisuja. Työn tärkein hyödyntämisnäkökulma kohdeorgani-

saatiossa on kuitenkin herättää keskustelua kohdeorganisaation kehitystyön dynamiikasta 

ja sen myötä lisätä vuorovaikutusta ja kannustaa mahdollisten konfliktien ratkaisuun. 

 

Tutkimuksen luonne ja laajuus huomioiden siinä pystyttiin antamaan ainoastaan yleisku-

vaus kohdeorganisaation kehitystyön ja sisäisen innovaatiotoiminnan tilasta tietämyksen-

hallinnan eri näkökulmia hyödyntäen. Jatkotutkimushaasteet liittyvät kunkin näkökulman 

tarkempaan tutkimiseen, kuten verkoston tietovirtojen ja vuorovaikutuksen kehittymiseen, 

yhteisten kehityshankkeiden dynamiikan tarkempaan tutkimiseen tai organisaatiokulttuurin 

muutokseen. Nämä kaikki tutkimusnäkökulmat vaativat ajallisesti pitkän ajan, jotta saadaan 

luotettavia tuloksia. Samoin mielenkiintoista olisi tutkia pitkällä aikajanalla kohdeorganisaa-

tion absorptiivisen kapasiteetin kehittymistä työssä käytetyssä viitekehyksessä. Tämä vaa-

tisi mittariston kehittämistä absorptiivisen kapasiteetin eri elementtien arvioinniksi.  

 

Yksi mielenkiintoinen ja melko helposti toteutettava jatkotutkimushanke olisi tutkia kohde-

organisaation kannustinjärjestelmän mittaristoja koko verkostossa. Tutkimuksessa kävi sel-

keästi ilmi, että mittaristo ja siihen liittyvä kannustinjärjestelmä ei tue yhteisen tavoitteen 

eteen työskentelyä vaan saattaa ohjata toiminnan painopistettä täysin eri suuntaan. Tämä 

jatkotutkimus olisi toteutettavissa nopeasti. 

 

Tutkimuksessa käytetty toiminnallinen metodi oli sosiometriset kartat. Fyysisten artefaktien 

käyttö sitoutumisen ja etäisyyksien pohdinnassa rikasti selvästi haastatteluja. Pelinappuloi-

den asettelu ja siirtely keskustelun edetessä helpotti osittain aika abstraktiin aiheeseen si-

sälle pääsyä ja rohkaisi ilmaisemaan myös kriittisiä näkökulmia, kun esimerkiksi luonneh-

dittiin tiettyjen liiketoimintayksiköiden sitoutumista. Pelkkä keskustelu ei oletettavasti olisi 

tuottanut yhtä hyvää haastatteluaineistoa. Metodia voi suositella tilanteisiin, jossa aihe on 

haastateltavalle vaikea ja halutaan kaivaa esille myös vaikeita asioita. 
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6. Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kohdeorganisaatiossa tunnistettu haaste yhteisiin ta-

voitteisiin sitoutumisessa ja verkoston yhtenäisessä kehittämisessä. Lisäksi päätöksente-

koprosessi koettiin liian pitkäksi ja toimeenpano liian hitaaksi. Organisaatiossa tunnistettiin 

myös olevan tehottomuutta päällekkäisinä resursointeina kehitys- ja innovaatiotoimintaan. 

Tästä lähtökohdasta haluttiin lähteä selvittämään missä kohtaa verkostoa on kehittämisen 

esteenä tai hidasteena olevia pullonkauloja ja miten niitä voisi poistaa. Erityinen painopiste 

annettiin kulttuuriselle ja johtamisfilosofiselle tarkastelulle. Tavoitteena kohdeorganisaa-

tiossa on kehittää kehitystoimintaa ketterämpään ja yhtenäisempään suuntaan. 

Koska haasteet organisaatiossa liittyivät kulttuuriin, johtamiseen, verkostomaisen kehityk-

sen dynamiikkaan ja osaamiseen ja tavoitteena oli kehitystoiminnan ketteryys ja yhtenäi-

syys, päädyttiin teoreettisena taustana käyttämään tietojohtamisen liikkeenjohdollista nä-

kökulmaa ja tarkastelu rajaamaan tietämyksenhallintaan. Teoreettinen tausta perustuu kol-

meen tietämyksenhallinnan osa-alueeseen: verkostoteoriaan organisaation rakenteen 

vuoksi, organisaation oppimiseen tietovirtojen selvittämiseksi ja innovaatiojohtamiseen joh-

tamis- ja kulttuurinäkökulman vuoksi. Koska organisaation haasteena oli isossa kuvassa 

tietämyksen jakaminen, sisäistäminen ja hyödyntäminen, teoreettinen tarkastelu vedettiin 

yhteen absorptiivisen kapasiteetin käsitteen avulla. Näin teoreettisena kattoteemana toimi 

organisaation absorptiokyky uuden tiedon hankinnasta hyödyntämiseen ja sitä tarkasteltiin 

edellä mainittujen kolmen eri teoreettisen näkökulman kautta. 

Menetelmällisesti päädyttiin käyttämään aineiston keruussa puolistrukturoituja haastatte-

luja sekä verkoston muodon hahmottamiseksi sosiometrista karttaa, jossa hahmotettiin fyy-

sisillä apuvälineillä verkoston etäisyyksiä ja muotoa. Haastattelut toteutettiin kahtena eri 

kierroksena, josta ensimmäisellä kierroksella haastateltiin organisaation keskusyksikön 

vastuuhenkilöitä ja toisella liiketoimintayksikön edustajia. Aineisto analysoitiin abduktiivi-

sella sisällönanalyysilla. 

Työn tavoitteena oli kuvata verkostomaisesti toimivan kohdeorganisaation ei-muodollinen 

kehittämisen dynamiikan mukainen verkoston muoto. Tätä muotoa ja muotoon liittyviä syitä 

hyödyntäen tavoitteena oli nykytilan mukainen kuvaus organisaation oppimisen dynamii-

kasta sekä innovaatiotoiminnan edellyttämästä johtamisen ja kulttuurin tilasta. Työn tär-

keänä kontribuutiona oli näiden eri osa-alueiden päällekkäisyyksien osoittaminen ja esille 

nostaminen, jotta organisaatiossa voitaisiin paremmin tunnistaa, kehittää ja hyödyntää 

siellä olevaa tietämystä. 
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Kohdeorganisaation kehitystyön dynamiikkaa voidaan tutkimustulosten perusteella tarkas-

tella ensinnäkin sen etenemisen näkökulmasta. Kehitystyö etenee verkostossa aalloittain, 

tyypillisesti kolmessa aallossa, jossa ensimmäisessä aallossa kehityksen vaatimaan muu-

tokseen sitoutuvat tietyt liiketoimintayksiköt, ja niiden saamien kokemusten perusteella läh-

tee toinen aalto melko pian. Kolmas aalto saattaa lähteä mukaan vasta selvästi myöhem-

min, kun nähdään, millaisia tuloksia muutoksella on aikaan saatu. Eri aalloissa olevia liike-

toimintayksiköitä luonnehtivat erilaiset roolit verkoston kehitystyössä. Tyypillisesti viimei-

sessä aallossa ovat paitsi pienet liiketoimintayksiköt, joille ei muutoksesta synny skaala-

etuja, myös sellaiset yksiköt, jotka ovat verkostossa niin sanottuja veneen heiluttajia, kriiti-

koita ja keskimääräistä rohkeampia toimijoita. Ensimmäisessä aallossa olevat ovat proak-

tiivisia, nopeita ja yhteiseen tekemiseen vahvasti sitoutuneita yksiköitä, joissa kulttuuri tu-

kee kokeilemista ja epäonnistumisia siedetään hyvin. Toiseen aaltoon sijoittuvat seurailijat, 

jotka eivät näyttäydy kovin aktiivisessa roolissa kehitystyössä. Ihan jokaiseen kehityshank-

keeseen tämä dynamiikka ei päde, mutta pääsääntöisesti kehitys etenee verkostossa näin. 

Toiseksi kehitystyöstä voitiin erottaa ainakin kolme erilaista kehitys- tai innovaatioprosessia 

siitä lähtökohdasta, mistä alkuperäinen idea on lähtöisin. Idea voi syntyä strategialähtöisesti 

keskusyksiköstä, yksilön ambitiosta tai jonkin liiketoimintayksikön lähtökohdista. Riippuen 

idean synnystä, sen jalostamisprosessi innovaatioksi tai muutoshankkeeksi on erilainen. 

Lähes poikkeuksetta hyviksi todetut prosessit päätyvät levitykseen koko verkostossa tai vä-

hintään sen osissa.  

Uuden tietämyksen luomisessa havaittiin pullonkauloja verkoston tietovirroissa. Kulttuuri ei 

tue ei-muodollista aktiivista tiedon jakamista ja muodollisista tiedon jakamisen foorumeista 

puuttuu vielä toimiva interaktiivisuus. Vuorovaikutuksen kehittäminen sekä kulttuurin että 

välineiden avulla kehittäisi organisaation oppimista ja osaaminen ymmärrettäisiin enemmän 

kuin yksilön osaamisena. Tietämyspääoma ymmärretään organisaatiossa, mutta sitä ei ke-

hitetä systemaattisesti. Sen kehittämisessä piilee valtava potentiaali ja organisaatiossa vai-

kuttaa olevan kehittämiselle hyvä maaperä. 

Johtamisesta, kulttuurista ja rakenteesta löydettiin tutkimuksessa useita yhteisen kehittämi-

sen pullonkauloja. Organisaatiossa on osittain perusteettomaksikin koettua muutosvasta-

rintaa sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumattomuutta. Muutosvastarinta hidastaa päätöksen-

tekoa ja toimeenpanoa ja sitoutumattomuus puolestaan tehottomuutta ja taloudellisia me-

netyksiä. Riskin karttaminen ja epäonnistumisen pelko jarruttavat myös kehittämis- ja inno-

vaatiotoimintaa. Rakenne omalta osaltaan ruokkii siilomaista ja oman edun tavoittelun mu-

kaista toimintaa. Toisaalta tutkimuksesta kävi ilmi, että rakennetta ja kulttuuria voidaan pitää 
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myös organisaation vahvuutena, koska se on ainutlaatuinen ja mahdollistaa muun muassa 

tehokkaan keskusvetoisen kehityksen, vertailutietojen käytön ja sparrauksen. Kehitystyön 

dynamiikan kehittämiseksi organisaation tulisikin kiinnittää vielä enemmän huomiota sen 

rakenteen ja kulttuurin mahdollisuuksiin. 

Pullonkaulojen poistamiseksi yhteisen kehityksen tieltä organisaatiossa tulee vahvemmin 

ymmärtää tietämys strategian toteuttamisen välineenä ja rakentaa tietoisesti tietämysinten-

siivisempää organisaatiokulttuuria. Muutos ei tapahdu hetkessä ja sitä nopeuttamaan orga-

nisaatiossa voitaisiin pohtia esimerkiksi kannustinjärjestelmän perusteena olevan johdon ja 

keskijohdon mittariston yhtenäistämistä, erilaisten kyvykkyyksiin perustuvien oppimispolku-

jen määrittämistä sekä yhteisen päätöksentekokriteeristön rakentamista. Esimerkiksi tällai-

silla konkreettisilla muutoksilla yhtenäistettäisiin näkemystä siitä, mihin toiminnan kehittä-

misessä tulee keskittyä ja mitä priorisoida. Täydellinen yhtenäisyys ja samankaltainen ajat-

telu ei ole innovaatiotoiminnan edellytysten mukaista, mutta diversiteetti tulisi ilmetä muissa 

kuin toiminnan fundamentissa kehitystyössä. 

Jatkotutkimusideat kohdeorganisaation näkökulmasta liittyvät tässä tutkimuksessa kartoi-

tettujen asioiden seurantaan ajassa. Tietovirtojen ja uuden tietämyksen luomisen kehitty-

misen seuranta, kannustinjärjestelmien mittareiden tutkiminen ja organisaatiokulttuurin ke-

hittymisen seuraaminen indikoivat kaikki muutoksen etenemistä. Tietojohtamisen tutkimus-

kentän näkökulmasta jatkotutkimusta tarvittaisiin organisaatioiden sisäisten verkostojen 

avoimuuden ja sitoutumisen dynamiikan saralta. Avoimuus ja avoin innovaatio liittyvät tie-

teellisessä kirjallisuudessa useimmiten ulkoisten yhteistyöverkostojen tarkasteluun, mutta 

organisaatioiden sisäisestä dynamiikasta tietämyksenhallinnan näkökulmasta on vähänlai-

sesti tutkimuksia. Tämä työ kontribuoi tähän aukkoon tutkimuskentässä. 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 
 
Haastattelurunko diplomityöaineiston keräämistä varten / keskusyksikön haastattelut 
Tutkimuksen tekijä: Tiina Savia 
Luottamuksellinen 
 
Haastattelun etukäteispohdintana olisi hyvä palauttaa mieleen yksi onnistunut oman vastuualueen verkoston 
yhteinen projekti/muutos vs. yksi epäonnistunut/ei niin sujuvasti mennyt verkoston yhteinen projekti/muutos. 
 
Toiminnallinen osio: 
 
Kommunikaation laadun ja yhteistyön näkökulmasta kognitiivinen / emotionaalinen etäisyys omasta yksiköstä 
liiketoimintayksiköihin/yhteistyöhenkilöön. Tehdään ”etäisyyskartta” käyttäen apuvälineitä. Tarkempi ohjeistus 
haastattelutilanteessa. 
 
Haastattelu (kysymyksiä avataan tarvittaessa tarkemmin haastattelutilanteessa): 
 

1. Miten sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin näyttäytyy lähellä / kaukana? Ovatko tavoitteet aidosti yhtei-
siä? 

2. Avoimuudesta: onko avoimuus yhteisiin kehityshankkeisiin staattista vai dynaamista? Miten mahdolli-
nen dynaamisuus ilmenee?  

3. Onko verkoston organisaatiokulttuurissa asioita, jotka mielestäsi hidastavat yhteisten tavoitteiden to-
teutumista? 

4. Oletko havainnut verkostossa erityisen hyviä johtamiseen ja tiedon kulkuun/rikastamiseen liittyviä 
toimintatapoja tai työkaluja, joiden haluaisit leviävän organisaatiossa? Roolit/henkilöt? 

5. Onko verkostossa tarpeeksi oikeanlaista osaamista oikeissa paikoissa, jotta yhteisten kehityshank-
keiden jalkautuminen voi tapahtua tavoitteiden mukaisesti? 

6. Onko organisaatio mielestäsi proaktiivinen vai reaktiivinen? 
 

7. Miten arvioisit asteikolla 1-5 (1 = ei pidä lainkaan paikkansa, 5 = pitää täysin paikkansa) seuraavien 
asioiden toteutumista organisaation verkostossa: 

 
a. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen on vahva koko verkostossa 
b. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen muuttuu usein kehitystyön edetessä 
c. Verkostossa on tarpeeksi oikeanlaista osaamista yhteisten kehityshankkeiden läpivie-

miseksi 
d. Verkostossa on helppo saada oma näkökanta tehokkaasti esille 
e. Olen toisinaan turhautunut siihen, miten hitaasti ja heterogeenisesti kehitystyö verkostossa 

tapahtuu 
f. Pystyn viestimään vaikuttavasti oman yksikköni asioista relevantille verkostolle 
g. Tiedon jakamisen ja rikastamisen näkökulmasta organisaatiokulttuuri on kehittynyt myöntei-

sesti viimeisten muutaman vuoden aikana 
h. Kommunikaatio yhteistyöhenkilöideni kanssa on molemminsuuntaista ja tasapuolista tiedon 

ja osaamisen rikastamisen näkökulmasta 
 

8. Arvoverkoston toimivuuden ja ’elinvoimaisuuden’ analysointiin liittyy kolme tärkeää aihealuetta. Ole-
tetaan, että verkostossa liikkuva tieto on arvokasta. Pohditaan tietoa kolmesta näkökulmasta: 

a. Vaihdanta-analyysi: Miten tiedonvaihdanta tapahtuu yleisellä tasolla verkostossa? Mitä 
tietojen vaihto-operaatioita verkostossa tapahtuu?  

b. Vaikutusanalyysi: Mikä vaikutus kullakin tietotransaktiolla on verkoston kuhunkin osallistu-
jaan? Millaisia hyötyjä ja transaktiokustannuksia kustakin inputista eri verkoston jäsenille?  

c. Arvonluontianalyysi: Mikä on paras tapa luoda, laajentaa ja siirtää arvoa (l. tietoa) verkos-
tossa?  
 

9. Tuleeko mieleen joitain avainhenkilöitä verkostosta, jotka edesauttavat tiedon kulkua ja yhteisten ta-
voitteiden toteutumista? 
 

10. Onko organisaatio mielestäsi proaktiivinen vai reaktiivinen? 
 

11. Onko jotain muuta aiheeseen liittyvää lisättävää?    

(jatkuu) 

 



 
 
 

(liite 2 jatkoa) 
 

Haastattelurunko diplomityöaineiston keräämistä varten 
2. haastattelukierros / Liiketoimintayksiköt 
Tutkimuksen tekijä: Tiina Savia 
 
Luottamuksellinen 
 
Kysymykset: 
 

1. Vahvuudet: Mitkä ovat mielestäsi organisaatioverkoston vahvuudet? 
 

2. Yhteiset tavoitteet: Ovatko tavoitteet aidosti yhteisiä verkostossa? Miten ilmenee? Jos tavoitteissa on 
ristiriitaa (yhteiset vs. liiketoimintayksikön omat) kumpaa priorisoitte? Mihin mahdollinen ristiriita vai-
kuttaa? 

 
3. Yhteistyö keskusyksikön kanssa: Miten luonnehtisit keskusyksikön roolia kehitysyksikkönä alue-

osuuskaupan näkökulmasta? 
 

4. Avoimuus ja sitoutuminen: Onko avoimuus ja sitoutuminen yhteisiin kehityshankkeisiin staattista vai 
dynaamista? Muuttuuko sitoutuminen matkan aikana? Miten ilmenee?  

 
5. Organisaatiokulttuuri: Onko verkoston organisaatiokulttuurissa asioita, jotka mielestäsi hidastavat 

yhteisten tavoitteiden toteutumista? Tukeeko kulttuuri kehitystä/innovointia/oppimista? 
 

6. Johtaminen: Millä johtamismenetelmillä / -filosofialla te toteutatte verkostoa koskevia kehityshank-
keita ja –prosesseja?  

 
7. Osaaminen: Onko verkostossa mielestäsi tarpeeksi oikeanlaista osaamista oikeissa paikoissa, jotta 

yhteisten kehityshankkeiden jalkautuminen voi tapahtua tavoitteiden mukaisesti? Jos ei ole, missä on 
aukkoja? Puhutaanko samaa kieltä? 

 
8. Tieto pääomana: Ymmärretäänkö tieto verkostossa pääomana (erityisesti implisiittinen tieto)?  

 
9. Tiedon liikkuminen ja jakaminen: Onko tiedon vaihtaminen symmetristä? Luodaanko kommunikaa-

tiolla lisäarvoa? Onko sinulla tietyt sparrikumppanit, joiden kanssa jaatte ja rikastatte tietoa? Osallis-
tuuko osuuskauppanne aktiivisesti verkoston eri foorumeihin, tapaamisiin ja keskusteluihin? 

 
10. Muutostarpeista: Millaisia johtamiseen, osaamiseen ja kulttuuriin liittyviä muutoksia pitäisi tapahtua, 

jotta verkoston kehittäminen olisi ketterämpää ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin parempaa? 
 

11. Onko verkosto mielestäsi proaktiivinen vai reaktiivinen? 
 

12. Miten arvioisit asteikolla 1-5 (1 = ei pidä lainkaan paikkansa, 5 = pitää täysin paikkansa) seuraavien 
asioiden toteutumista organisaation verkostossa: 

 
a. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen on vahva koko verkostossa 
b. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen muuttuu usein kehitystyön edetessä 
c. Verkostossa on tarpeeksi oikeanlaista osaamista yhteisten kehityshankkeiden läpivie-

miseksi 
d. Verkostossa on helppo saada oma näkökanta tehokkaasti esille 
e. Olen toisinaan turhautunut siihen, miten hitaasti ja heterogeenisesti kehitystyö verkostossa 

tapahtuu 
f. Pystyn viestimään vaikuttavasti oman yksikköni asioista relevantille verkostolle 
g. Tiedon jakamisen ja rikastamisen näkökulmasta organisaatiokulttuuri on kehittynyt myöntei-

sesti viimeisten muutaman vuoden aikana 
h. Kommunikaatio yhteistyöhenkilöideni kanssa on molemminsuuntaista ja tasapuolista tiedon 

ja osaamisen rikastamisen näkökulmasta 
 

13. Jotain muuta aiheeseen liittyvää, joka olisi hyvä huomioida? 
 

 


