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1 JOHDANTO
Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen taustaa, keskeiset käsitteet, tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite ja rajaukset sekä tutkimusmenetelmät. Lisäksi käydään läpi
tutkimuksen viitekehys.

Tausta
Tutkimuksessa tutkitaan kuinka naisverkostossa toimiminen mahdollistaa äitien aineettoman pääoman kehittymisen. Tutkimuksessa keskitytään inhimilliseen pääomaan, sosiaaliseen pääomaan, henkilökohtaiseen tietojohtamiseen sekä naisten urakehitykseen. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja antaa näkökulman naisverkoston toiminnasta aineettoman pääoman kehittymiseen, ja sitä kautta äitien ja naisten urakehitykseen ja työllistymiseen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on noussut pinnalle työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, ja enenevässä määrin yhteiskunta on alkanut kiinnittämään huomiota
perheen ja työn yhteensovittamisen edistämiseen. Suomessa vanhemmilla on mahdollisuus jäädä pitkillekin vanhempainvapaille lapsen synnyttyä, ja äidit jäävät yleisimmin kotiin
hoitamaan lapsiaan perhevapaille, joka puolestaan katkaisee heidän työuransa joksikin
aikaa. Aineettomalla pääoman kehittämisellä on äideille merkitystä, koska kehittämällä
omaa aineetonta pääomaansa, äidit pysyvät työelämän muutoksissa mukana, ja heillä on
valmiudet olla osana työelämää hyvinkin nopeasti. Äitien ollessa perhevapailla aineettoman pääoman kehittäminen tukee ja helpottaa työelämään siirtymistä. Äitien on hyvä kasvattaa verkostoaan, ja ylläpitää työelämätaitojaan sekä kerryttää uutta osaamista, ja tietoja
ja taitoja, jotka hyödyttävät heitä työllistymiseen tai työpaikan vaihtoon.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kansainvälisessä lehdistössä on ollut kirjoituksia
suomalaisen tasa-arvoisesta työelämästä ja kulttuurista, muun muassa The Guardissa
Graham-Harrison on esimerkiksi 14.12.2019 kirjoittanut Suomen tasa-arvoisesta tilanteesta perheen ja työn yhteensovittamisen suhteen. Siltikin tarvitaan yhteiskunnallista vaikuttamista, jotta naisten asema työelämässä parantuu. (Graham-Harrison, 2019)

Tällä hallituskaudella on tarkoitus tehdä perhevapaauudistus, ja erilaisia malleja on kehitelty tätä varten. Näiden mallien tarkoitus on jakaa perhevapaat tasaisemmin äitien ja isien
kesken sekä äidit halutaan nopeammin työelämään. (Eduskunta kirjasto, 2019)
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Mothers in Business ry (MiB) on ollut mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Järjestön tavoitteena onkin tuoda esiin, että järjestö kannattaa perhevapaauudistusta, joka on
tasa-arvoinen, vapaat jakautuvat tasavertaisesti molempien vanhempien kanssa ja se on
joustava. (Moore, 2019)

Tässä tutkimuksessa tutkitaan aineettoman pääoman, ja tarkemmin inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymistä naisverkostossa, case organisaationa Mothers in Business
(MiB) ry. Tutkimuksessa tutkitaan myös mikä merkitys aineettoman pääoman kehittymisellä on äitien urakehitykseen, sekä miten henkilökohtaisella tietojohtamisella on vaikutusta inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan sekä urakehitykseen. Aineetonta pääomaa
tarkastellaan yleensä kolmesta näkökulmasta, jotka ovat inhimillinen pääoma, sosiaalinen
pääoma ja rakenteellinen pääoma. Tästä tutkimuksessa ei tutkita rakenteellista pääomaa,
sillä se käsittelee aineetonta pääomaa organisaation näkökulmasta.

Inhimillinen pääoma sisältää henkilön tiedot, taidot, innovatiivisuuden, suorituskyvyn, organisaation arvot ja kulttuurin (Edvinsson & Malone 1997, 11). Sosiaalinen pääoma koostuu sekä verkostosta että resursseista, jotka voidaan ottaa käyttöön kyseisen verkoston
kautta (Nahapiet & Ghoshal 1998, 243). Sosiaalinen pääoman käsite on moninainen, ja
eräässä mallissa se on määritelty osana suhdepääomaa, kun taas toisen mallin mukaan
suhdepääoma on korvattu käsitteellä sosiaalinen pääoma (Lönnqvist, Kujansivu & Antola
2005, 23). Tässä tutkimuksessa teoriaosuudessa käytetään myös suhdepääoma käsitettä,
ja sillä tarkoitetaan sosiaalista pääomaa. Henkilökohtaisessa tietojohtamisessa keskitytään henkilön omaan tapaan löytää, yhdistää, oppia ja tutkia tietoa (Pauleen 2009, 221).

Yksilöiden ja organisaatioiden on erittäin tärkeää ymmärtää, että aineettoman pääoman
johtaminen ja kehittäminen takaavat yksilön ja organisaation kilpailukyvyn. Yksilöiden ja
organisaatioiden tulee myös ymmärtää, että verkostot edesauttavat aineettoman pääoman
kehittymistä. (Edvinsson 2013; Bontis 1999.) Kun inhimillinen pääoma ja sosiaalinen pääoma otetaan käyttöön organisaatioissa, se vahvistaa ja muuttaa vallitsevaa tietoa Subramaniam & Youndt, (2005).

Sosiaalinen pääoma edistää inhimillistä pääomaa (Coleman 1988). Organisaation aineettomat ja piilotetut arvot organisaation osaamisista kehittyvät nopean oppimisen, verkostoitumisen ja suhteiden rakentamisen ympärille organisaatiossa (Edvinsson 2000). Inhimillinen pääoma on tärkeä urakehityksen tai ylenemisen kannalta, mutta hyödytön ilman sosiaalista pääoman tuomia mahdollisuuksia käyttää sitä. Sosiaalinen pääoma on ominaisuus,
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joka on luotu ihmisten välillä ja inhimillinen pääoma on yksilön oma ominaisuus. (Burt
1998, 6-7.)

Sosiaalisella pääomalla on vaikutusta uuden aineettoman pääoman kehittämiseen ja organisaatiot ovat ympäristöjä, jotka edistävät sosiaalisen pääoman kehitystä (Nahapiet &
Ghoshal 1998). Sosiaalinen vuorovaikutus lisää ja parantaa tiedon luomista, ja naiset verkostoituvat sosiaalisista syistä, mikä viittaa siihen, että heillä on paremmat mahdollisuudet
luoda tietoa (Durbin 2011). Sosiaalista pääomaa käsitellään tutkimuksessa verkoston rakenteen ja sosiaalisten resurssien suhteen. Nämä vaikuttavat uran onnistumiseen verkoston hyödyillä, jotka ovat tiedon saatavuus, resurssien saatavuus ja uran sponsorointi. (Seibert, Kraimer & Liden 2001.) Jokaisella verkostolla on oma erillinen sosiaalisen pääoman
ulottuvuus. Tiedon jakamisen taso riippuu näiden verkostojen sosiaalisen pääoman ulottuvuuksien olosuhteista. Päästäkseen tehokkaaseen tiedon kulkuun on panostettava sosiaalisen pääomaan. (Inkpen, & Tsang 2005.)

Henkilökohtaista tietojohtamista ja yksilön näkökulmaa on tutkittu vähän tietojohtamisessa. Henkilökohtainen tietojohtaminen määritetään yksilön omista tarpeista lähtevään
systemaattiseen tapaan jäsentää ja hallita tietoa (Pauleen 2009; Efimova 2005 ja Cheong
& Tsui 2011). Sosiaalinen media ja sen työkalut edistävät henkilökohtaisen tietojohtamisen
hallintaa ja kehittymistä (Razmerita, Kirchner, & Sudzina 2009 ja Cheong & Tsui 2011).
Sosiaalisella medialla ja sen työkaluilla on monipuolinen vaikutus kommunikoinnissa, yhteistyön tekemisessä, tiedon jakamisessa ja hallinnoinnissa (Razmerita et al. 2009).

Sosiaalisen pääoman verkostojen muodot vaihtelevat verkostojen rakenteen mukaan. Yritysten sisäisissä verkostoissa naisilta puuttuu tarvittava jäsenyys verkostoissa ja sosiaalista pääomaa ylenemiseen. Naiset kuitenkin voivat yletä lainatun eli esimiehen esimiehen
sosiaalisen pääoman avulla. (Burt 1998.) Naisten on hyvä verkostoitua urakehityksen kannalta keskenään, ja naisten on hyvä kuitenkin olla osa organisaatioiden miesten verkostoja, koska organisaation sisäisissä verkostoissa miehillä on valta (Linehan 2001). Organisaation sisällä toimiva naisverkosto epäonnistui, ja siihen vaikuttavat naisten omat asenteet, osallistuminen ja patriarkaalinen yrityskulttuuri. Tulokset ovat ristiriidassa alkuperäisten naisten auttamista koskevien aikomusten kanssa. (Bierema 2005.) Uralla etenemisen
näkökulmasta yrityksen sisäinen verkosto liitetään negatiivisesti naisiin, jotka ovat äitejä,
kun taas positiiviesti naisiin, jotka eivät ole äitejä. Lisäksi lasten saaminen heikentää työhön käytettävää aikaa sekä sitä kautta etenemismahdollisuuksia johtoasemaan. (Metz
2005.) Organisaatiot itsessään tuottavat naisille rajoitteita, jolloin heidän verkostonsa
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poikkeavat rakenteen ja ominaispiirteiden suhteen miesten verkostoista. Organisaation
kontekstin oletetaan vaikuttavan henkilökohtaiseen verkostoon, ja miten henkilö hallinnoi
omaa verkostoaan. (Ibarra 1993.)

Positiivinen palaute edistää itseohjautuvuutta ja sosiaalisen pääoman hyödyntämistä sekä
johtaa sosiaalisen pääoman luomiseen (Parker, Halgin & Borgatti 2016). Sosiaalinen pääoma vallitsee verkostossa olevissa resursseissa (Lin 1999), ja työntekijät hyötyvät verkostossa saadusta tiedosta ja sosiaalisen pääoman kautta saaduista vaikutusmahdollisuuksista (Mouw 2003). Verkostoitumisen ja sosiaalisen pääoman vaikutuksia urakehitykseen
ovat tutkineet muun muassa (Fryczynska & Ivanova 2019; Gibson, Hardy & Buckley 2013
ja Forrett & Dougherty 2004).

Verkostoa käytetään epävirallisisiin suhteisiin, työn ja perheen yhteensovittamiseen ja ystävät ja sukulaiset otetaan mukaan verkostoon. Yritystä aloittaessaan naiset tarvitsevat
henkistä ja psykologista turvaa verkostoltaan. (Paoloni & Dumay 2015.) Naisyrittäjät ovat
tekemisissä naispuolisten ja perheenjäsenten kanssa, jotka eivät ole kumppaneita. Naisyrittäjät verkostoituvat naisten kanssa ja miesyrittäjät miesten kanssa. Miehet ja naiset
saavat emotionaalista tukea, kun taas naiset tarjoavat sitä todennäköisemmin. (Klyver
2011.)

Naisten ja miesten uria tulee tutkia eri tavalla, sillä naiset ja miehet kokevat työelämän ja
uran eri tavalla. Organisaatiokulttuurien tulee muuttua perheystävälliseen suuntaan sekä
miesten että naisten kohdalla, jotta ennakkoluulot muuttuvat kodista huolehtimisen suhteen. (Mavin 2001.) Naisten urakehitykseen liittyviä tekijöitä, jotka edistävät urakehitystä
ja tekijöitä, jotka estävät urakehityksen sekä erilaisia kokemuksia naisten urakehitykseen
ovat tutkineet muun muassa (Vanhala 2012; Ekonen 2012; Lämsä 2012 ja Puttonen 2012).
Aviomiehet, jotka ovat valmiita muuttamaan perinteisiä sukupuolien rooleja, ja jotka antavat vaimoilleen tukea, on positiivinen vaikutus vaimojensa urakehitykseen (Heikkinen,
Lämsä & Hiillos 2014).

Tässä tutkimuksessa onkin mielenkiintoista tutkia kuinka verkostossa toimiminen kehittää
inhimillistä ja sosiaalista pääoma ja mikä merkitys niillä on urakehitykseen, sekä miten
henkilökohtaisella tietojohtamisella voi edistää inhimillistä pääomaa, sosiaalista pääomaa
sekä urakehitystä. Inhimillistä pääomaa, sosiaalista pääomaa, naisverkostoja ja naisten
urakehitystä on tutkittu paljonkin, ja henkilökohtaista tietojohtamista vähän. Tutkimusta,
jossa nämä kaikki kohtaavat ei ole.
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Tutkimuksen keskeiset käsitteet
Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat inhimillinen pääoma ja sosiaalinen pääoma.
Inhimillistä pääomaa tarkastellaan yksilön taitojen ja tietojen näkökulmasta ja sosiaalista
pääomaa verkostoitumisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaista tietojohtamista ja urakehitystä.

Aineeton pääoma koostuu inhimillisestä pääomasta, suhdepääomasta ja rakennepääomasta. Inhimillinen pääoma, suhdepääoma ja rakennepääoma käsittävät pääomat, jotka
ilmenevät ihmisissä, verkostossa olevissa suhteissa sekä organisaation rutiineissa. (Bontis 1999, 440). Inhimilliseen pääomaan kuuluvat erilaiset organisaatioiden henkilöihin liittyvät asiat, kuten osaaminen, henkilön omat ominaisuudet, asenne, tieto ja koulutus. Inhimillinen pääoma on henkilön itsensä omistamaa, jota organisaatio ei voi hallita. Suhdepääomaan kuuluvat organisaatiota ja sen ulkopuolisia sidosryhmiä koskevat aineettomat
tekijät. Suhdepääoma on organisaation omistamaa, ja kuitenkin siihen liittyvät aineettomat
resurssit ovat yksittäisten henkilöiden luomia, kuten asiakassuhteet. Rakennepääomaan
sisältyvät organisaatiossa olevat asiat, kuten arvot ja kulttuuri, työilmapiiri, prosessit, dokumentoitu tieto sekä immateriaalioikeudet. Rakennepääoman osa-alueet ovat organisaation omistamia, ja ne ovat useimmiten työntekijöiden luomia. (Lönnqvist et al. 2005, 31).

Inhimillinen pääoma edustaa ihmisnäkökulmaa organisaatioissa. Tämä on yhdistelmä
älykkyyttä, taitoja ja asiantuntijuutta, ja se erottaa organisaation selkeästi muista. Organisaatioissa oppiminen, muutokset, innovatiivisuus ja luovuus edistävät organisaation olemassaoloa pitkällä tähtäimellä. (Bontis 1999, 443.)

Eri tutkijat ovat erimieltä siitä miten sosiaalinen pääoma määritellään, vaikka he ovat samaa mieltä siitä, että suhteilla on merkitystä sosiaalisessa toiminnassa. Baker (1990), näkee sosiaalisen pääoman pelkkänä suhteiden struktuurina verkostossa. Bourdieu (1986,
1993) ja Putnam (1995) määrittävät sosiaalisen pääoman käsitteellistämiseen todelliset
tai potentiaaliset resurssit, joita voidaan käyttää verkostojen kautta. Kirjoittajat määrittävät
sosiaalisen pääoman yksittäisten tai sosiaalisten yksiköiden omistamien verkostojen todellisten ja potentiaalisten resurssien summana. Sosiaalinen pääoma koostuu sekä verkostosta että resursseista, jotka voidaan ottaa käyttöön kyseisen verkoston kautta. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 243.) Sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisista kontakteista verkostossa. Se on investointi sosiaalisiin suhteisiin, joissa on odotettavissa oleva tuotto. Yksilöt
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osallistuvat vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen tuottaakseen itselleen voittoa. (Lin
1999, 28, 30, 31.)

Dynaaminen aineeton pääoma määritetään organisaatiossa tiedon syntymisenä henkilöiden välisessä kanssakäymisessä, ja organisaation kykyyn vaikuttaa, kehittää ja muuttaa
aineettomat tekijät arvoa tuottaviksi. (Kianto 2007, 344).

Verkosto muodostuu joukosta tekijöitä tai yhtymäkohtia sekä siteitä, kuten ystävyyssuhteita, jotka yhdistävät henkilöitä. Yhtymäkohdat yhdistyvät muodostaen polkuja, jotka yhdistyvät epäsuorasti. (Borgatti & Halgin 2011, 1169.) Sosiaalinen verkosto nähdään tiettyjen tekijöiden välisinä linkkeinä, ja sosiaalisena kanssakäymisenä. Verkoston voi muodostaa ihmiset, organisaatiot, ryhmät ja yhteisöt. (Seufert, von Krogh & Bach 1999, 182.)

Verkostoituminen määritetään toimintana samanlaisesti ajattelevien kanssa, joiden
kanssa on tarkoitus pitää yhteyttä, ystävystyä ja saada tukea (Durbin 2011, 99).

Henkilökohtainen tietojohtaminen on vielä suhteellisen tutkimaton tutkimuksenala, ja
sillä on tärkeä rooli yksilö-, organisaatio- ja sosiaalisella tasolla (Cheong & ym. 2011, 175).
Pauleenin (2009, 221), mukaan henkilökohtainen tietojohtaminen auttaa yksilöitä olemaan
tehokkaampia yksilö-, organisaatio – ja sosiaalisella tasolla. Siinä keskitytään henkilön
omaan tapaan löytää, yhdistää, oppia ja tutkia tietoa.

Perinteisesti ura on määritelty järjestelmällisenä kehitysjaksona, jossa henkilön tehtävät
asteittain kasvavat vastuullisemmiksi ja vastuullisempiin rooleihin (Mavin 2001, 184). Hierakisten urien tilalle on tullut näkemys vapaammista ja erilailla kehittyvistä urista, joissa
huomioidaan henkilökohtainen ja ammatillinen elämä (Ekonen 2012, 38).

Hiljainen tieto käsittää intuition, näkemykset, uskomukset ja arvot, joita henkilö käyttää
kokemuksen myötä (Saint-Ongen 1996, 10). Hiljainen tieto on henkilön omaa ominaisuutta, jota on vaikea viestiä ja laittaa muotoon. Hiljainen tieto pohjautuu toimintaan ja
sitoutumiseen tietyssä yhteydessä. (Nonaka 1994, 16-17.)

Psykologinen turva tarkoittaa, että tiimissä vallitsee turvallinen ilmapiiri, ja jossa voi ilmaista omia mielipiteitään ja ottaa puheeksi asioita (Edmondson 1999, 350).
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Tutkimuksen tavoite, teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymys, tutkimusmenetelmät ja rakenne

1.3.1. Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena on tutkia, kuinka verkoston toimintaan osallistumalla äitien aineeton pääoma
kehittyy. Tutkimuksessani paneudun inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan sekä henkilökohtaiseen tietojohtamiseen, ja mikä merkitys verkostolla on ollut yksilöiden aineettoman
pääoman kehittymiseen ja urakehitykseen. Case kohteena on Mothers in Business ry
(MiB), jonka tarkoituksena on auttaa äitejä työn ja perheen yhteensovittamisessa tarjoamalla verkoston, jossa äidit voivat kehittää itseään perhevapaiden aikana. Verkoston toiminnan tarkoituksena on tukea jäsenten aineettoman pääoman kehittymistä, ja samalla
tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, ja vaikuttaa yhteiskuntaan. (Mothers in Business ry,
2019.) Jäsenet ovat pääasiassa työelämän ulkopuolella perhevapailla, ja heillä on tarve
yllä pitää erilaisia työelämän taitoja ja tietoja osallistumalla verkoston toimintaan. Case –
kohteen verkosto on suhteellisen nuori ja ainutlaatuinen Suomessa, ja tällä gradulla saadaan tietoa, miten verkoston toiminta auttanut äitien aineettoman pääoman kehittymistä ja
urakehitystä.

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka naisverkoston toimintaan
osallistumalla äitien aineeton pääoma kehittyy. Tässä vaiheessa aineettoman pääoman
kehittyminen kuvataan verkostossa inhimillisen pääoman ja sosiaalisen pääoman avulla.
Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaisen tietojohtamisen merkitystä inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymiseen, ja urakehitykseen.

1.3.2 Viitekehys
Tutkimuksessa tarkastellaan äitien aineettoman pääoman kehittymistä nimetyssä naisverkostossa, ja miten se on mahdollistanut urakehityksen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös
henkilökohtaista tietojohtamista, mikä merkitys sillä on ollut inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymiseen sekä urakehitykseen. Tästä tutkimuksessa ei tutkita rakennepääomaa yhtä aineettoman pääoman elementeistä, koska rakenteellinen pääoma käsittää organisaation näkökulman, kuten prosessit, järjestelmät ja kulttuurin.
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Teoriaosuudessa käydään läpi aineettoman pääoman käsitettä ja sen kehittämisen tarkoitusta. Sen jälkeen teoriaosuudessa käydään läpi mitä inhimillinen ja sosiaalinen pääoma
ovat. Lisäksi käsitellään henkilökohtaista tietojohtamista sekä naisten urakehitystä.

Alla tutkimuksen viitekehys.

Urakehitys
Naisverkostot

Henkilökohtainen tietojohtaminen

Aineeton pääoma: inhimillinen pääoma ja sosiaalinen pääoma

Kuvio 1. Viitekehys.

1.3.3 Tutkimuskysymys
Tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkastellaan miten äitien inhimillinen ja sosiaalinen
pääoma on kehittynyt yhdessä naisverkostossa, sekä miten henkilökohtainen tietojohtaminen vaikuttaa inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymiseen ja urakehitykseen. Lisäksi miten verkostoon osallistuminen on mahdollistanut äitien urakehityksen. Empiirisessä osiossa tarkastellaan kymmenen äidin omakohtaisia kokemuksia verkoston toimintaan osallistumisesta. Empiirisen tutkimuksen päämääränä on vastata tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymykset koostuvat yhdestä päätutkimuskysymyksestä ja
neljästä apututkimuskysymyksestä, jotka ovat esitetty alla olevassa taulukko 1:ssa.

17

Päätutkimuskysymys:
Miten äitien aineeton pääoma on kehittynyt naisverkostossa?
Apututkimuskysymykset:
Miten äitien inhimilli-

Miten äitien sosiaali- Miten äitien henkilö- Miten naisverkosto

nen pääoma on

nen pääoma on ke- kohtainen tietojohta- on

kehittynyt?

hittynyt?

mahdollistanut

minen on vaikuttanut urakehityksen?
inhimilliseen

pää-

omaan, sosiaaliseen
pääomaan ja urakehitykseen?

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset.

1.3.4 Tutkimusmenetelmät
Tutkimus tehdään kvalitatiivisena tutkimuksena, joka suoritetaan yhtenä tapaustutkimuksena. Aineiston hankintamenetelmänä on puolistrukturoitu teemahaastattelu, sillä tutkittavasta ilmiöstä halutaan saada syvällistä tietoa. Haastatteluiden kohderyhmä rajataan
case-organisaation aktiivijäseniin tai jäseniin, jotka ovat olleet toiminnassa mukana.

Tiedonhankinnan strategiana käytetään yksittäistä tapaustutkimusta, Mothers in Business
(MiB) ry:n verkostoa. Tämän laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiana on tapaustutkimus, joka määritellään empiiriseksi tutkimukseksi. Tapaustutkimus tutkii tämänhetkistä tapahtumaa tai ihmisen toimintaa tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimus voidaan
määritellä myös toiminnassa olevan tapahtuman tutkimiseksi. Tapaus voi olla mikä tahansa, kuten yksilö tai ryhmä. (Metsämuuronen 2001, 16-17).

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat inhimillinen pääoma ja sosiaalinen pääoma.
Inhimillistä pääomaa tarkastellaan yksilön taitojen ja tietojen näkökulmasta ja sosiaalista
pääomaa verkostoitumisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan naisten urakehitystä ja
henkilökohtaista tietojohtamista. Rakenteellinen pääoma rajataan pois. Tutkimusmenetelmänä on teorialähtöinen sisällönanalyysi
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1.3.5 Tutkimuksen rakenne
Ensimmäinen luku koostuu johdannosta, jossa käydään läpi tutkimuksen taustaa, käsitteitä, tavoitteita, viitekehystä, rajauksia, tutkimuskysymyksiä ja tutkielman rakennetta.

Toinen luku koostuu teoriaosuudesta, jossa perehdytään tutkimuksen teoreettiseen taustaan. Siinä käydään läpi teoriaa aineettoman pääoman, inhimillisen pääoman, sosiaalisen
pääoman, henkilökohtaisen tietojohtamisen ja urakehityksen näkökulmasta.

Kolmas kappale koostuu tutkimusmenetelmistä, jossa käydään läpi case-organisaatio, tutkimusprosessi, tutkimusmenetelmät, tiedonhankinnan strategia ja aineiston hankinta ja
analysointi.

Neljäs kappale koostuu tutkimuksen empiirisisistä tuloksista. Ensin kerrotaan vastaajien
taustatiedot ja sen jälkeen tulokset käsitellään teemojen mukaan, sosiaalinen pääoma ja
inhimillinen pääoma, henkilökohtainen tietojohtaminen ja urakehitys.

Viidennessä kappaleessa käydään pohdintaa aikaisempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista.

Kuudennessa kappaleessa tehdään yhteenveto tutkimuksesta ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Lisäksi käydään läpi miten tutkimusta voi jatkossa hyödyntää, sen rajoituksia sekä
mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.

Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne.
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2 TEORIATAUSTA
Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen teoriaa sekä aikaisempia tutkimuksia.

Aineeton pääoma
2.1.1 Aineeton pääoma käsitteenä
Aineeton pääoma jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat inhimillinen pääoma, suhdepääoma
ja rakennepääoma. Organisaatioissa aineeton pääoma käsittää tekijät, jotka eivät ole sen
fyysistä tai taloudellista omaisuutta. Aineetonta pääomaa voidaan käsitellä yksilön, organisaation tai valtion näkökulmasta. Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan organisaation eifyysisiä asioita, joilla tuotetaan hyötyjä tulevaisuudessa. Se koostuu ei-fyysisitä tekijöistä,
jotka liittyvät työntekijöiden kykyihin, organisaatioiden resursseihin ja tapoihin toimia sekä
sidosryhmien suhteisiin. Aineettomat resurssit ovat aineettomaan pääomaan kuuluvia yksittäisiä tekijöitä, kuten henkilöstön osaaminen. (Lönnqvist et al. 2005, 12,18.)

Aineettoman ja fyysisen pääoman erot on kuvattu alla olevassa taulukossa 2.

Aineeton pääoma

Fyysinen pääoma

Konkreettisuus

Abstraktia

Konkreettista

Omistajasuhteet

Vaikeasti määriteltävissä

Selkeästi määriteltävissä

Myyminen ja ostaminen Useasti mahdotonta
Käyttö samanaikaisesti

Mahdollista

Hyödynnettävissä eri tar- Sidottuna yhteen käyttökoituksissa samanaikai- tarkoitukseen
sesti

Taulukko 2. Aineettoman ja fyysisen pääoman erot. (Lönnqvist et al. 2005, 19).

Aineeton pääoma on abstraktia ja sitä on hankala konkretisoida, kuten esimerkiksi henkilöstön osaaminen. Fyysinen pääoma taas on konkreettista ja määriteltävissä olevaa. Toinen ero näiden pääomien välillä on omistajasuhteissa. Fyysisen pääoman resurssi on
helppo määrittää. Aineettomien resurssien suhteen on vaikea määrittää kuka omistaa resurssin. Organisaatiolla voi olla runsaasti inhimillistä pääomaa henkilöstön osaamisen
muodossa. Organisaatio ei kuitenkaan omista tätä resurssia, vaan osaaminen kuuluu henkilölle itselleen. Fyysistä pääomaa on helppo myydä ja ostaa, ja resurssin omistajuus
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vaihtuu. Aineettomaan pääomaan liittyvien resurssien myyminen ja ostaminen on vaikeampaa. Osaamista voidaan hankkia organisaatioon joko rekrytoimalla tai kouluttamalla,
tällöinkin on huomioitava, että osaaminen on henkilön omaa. Fyysisiä resursseja käytetään samaan aikaan vain yhteen tarkoitukseen. Aineettomia resursseja voidaan käyttää
samaan aikaan eri tarkoituksiin, esimerkiksi organisaation imagoa voidaan hyödyntää eri
kanavien mainoksissa samanaikaisesti. (Lönnqvist et al. 2005, 19-20.).

Alla olevassa taulukossa 3 on jaoteltuna aineettoman pääoman osa-alueet.
Inhimillinen pääoma

Suhdepääoma

Rakennepääoma

Osaaminen

Suhteet asiakkaisiin

Arvot ja kulttuuri

Henkilöominaisuudet

Suhteet muihin sidosryh- Työilmapiiri
miin

Asenne

Maine

Prosessit ja järjestelmät

Tieto

Brändi

Dokumentoitu tieto

Koulutus

Yhteistyösopimukset

Immateriaalioikeudet

Taulukko 3. Aineettoman pääoman osa-alueet (Lönnqvist et al. 2005, 31).

Inhimillinen pääoma, suhdepääoma ja rakennepääoma käsittävät pääomat, jotka ilmenevät ihmisissä, verkostossa olevissa suhteissa sekä organisaation rutiineissa. (Bontis,
1999, 440). Inhimilliseen pääomaan kuuluvat erilaiset organisaatioiden henkilöihin liittyvät
asiat, kuten osaaminen, henkilön omat ominaisuudet, asenne, tieto ja koulutus. Inhimillinen pääoma on henkilön itsensä omistamaa, jota organisaatio ei voi hallita. Suhdepääomaan kuuluvat organisaatiota ja sen ulkopuolisia sidosryhmiä koskevat aineettomat tekijät. Suhdepääoma on organisaation omistamaa, ja kuitenkin siihen liittyvät aineettomat
resurssit ovat yksittäisten henkilöiden luomia, kuten asiakassuhteet. Rakennepääomaan
sisältyvät organisaatiossa olevat asiat, kuten arvot ja kulttuuri, työilmapiiri, prosessit, dokumentoitu tieto sekä immateriaalioikeudet. Rakennepääoman osa-alueet ovat organisaation omistamia, ja ne ovat useimmiten työntekijöiden luomia. (Lönnqvist et al. 2005, 31.)
Edvinsson & Malone, (1997, 3 – 5) mukaan Steven M.H. Wallman on määrittänyt, ettei
aineeton pääoma ole vain älykkyyttä vaan myös brändejä ja tavaramerkkejä. Muut tutkijat
ovat määrittäneet aineettoman pääoman muun muassa teknologisena johtajuutena, työntekijöiden kouluttamisena ja asiakaspuheluihin vastaamisen nopeutena.

William
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Davidowin määrityksen mukaan muun muassa markkinapositio, asiakkaiden lojaalius ja
laatu määrää organisaation arvoa. Thomas S. Johnssonin mukaan aineeton pääoma on
paljon muutakin kuin organisaation kyky oppia ja mukautua. Mitä määritystä aineettomasta
pääomasta käytetäänkään, niin sen arvo maailmantaloudessa on merkittävä. Charles
Handy on määrittänyt, että aineeton pääoma on kolme tai neljä kertaa arvokkaampi kuin
organisaation kirjanpitoarvo.

Aineeton pääoma voidaan määrittää myös puu metaforan kautta. Organisaatio on elävä
organismi, jota tulee hoitaa kuten puuta, jotta se kasvaa ja pysyy elossa. Puun juuret ovat
näkymättömissä oleva osa, ja ymmärtämällä juurien tärkeys ja niitä hoitamalla saadaan
terveempi puu tulevaisuudessa. Aineettomasta pääomasta tekee arvokkaan – juuret, organisaation piilossa olevat muuttuvat tekijät. (Edvinsson & Malone, 1997, 10-11.)

Aineettomat hyödykkeet jaetaan kolmeen osaan: työntekijöiden osaaminen; sisäinen rakenne; kuten patentit, mallit, organisaatio, tietokoneet sekä ulkoinen rakenne; kuten asiakas- ja toimittajien suhteet sekä organisaation imago. (Sveiby 1997, 18.)

Aineeton pääoma on nähty varastona ja organisoituna tietotona, jota käyttämällä voidaan
tuottaa jotakin (Edvinsson & Sullivan, 1996, 357). Aineettoman pääoman kehittäminen on
kestävän liiketoiminnan tavoitteena, ja johtajien tulee ymmärtää minkälainen vaikutus aineettomalla pääomalla on yritysten tulokseen. Aineettoman pääoman hallinta on seuraaviin vuosikymmeniin vaikuttavin johtamisen teko. (Bontis 1999, 454 – 455.)

Aineeton pääoma syntyy tiedon ja kokemuksen yhdistelmänä yhdessä eri toimijoiden
kanssa, ja on tällöin riippuvainen toimijoiden välillä tapahtuvasta tiedon ja kokemuksen
vaihdosta. Tiedon vaihtoa tapahtuu, kun olosuhteet ovat siihen otolliset. Siihen tarvitaan,
objektiivista, ja kollektiivisessa muodossa olevaa sosiaalista tietoa, tiedon tulee tuottaa
arvoa osapuolille ja motivaatiota. (Nahapiet & Ghoshal, 1998, 248.)

Inhimillinen pääoma on yksilön omaa, ja sosiaalinen pääoma on vuorovaikutuksessa rakennettua. Sosiaalinen pääoma kuvastaa, riippumatta henkilön senioriteetistä, koulutuksesta tai älykkyydestä; henkilön sosiaalista asemaa hierarkiassa. Inhimillinen pääoma kuvaa henkilön kyvykkyyttä, ja sosiaalinen pääoma kuvaa mahdollisuuksia. (Burt, 1998, 7.)
(Edvinsson & Malonen 1997, 145 – 146) mukaan Hubert Saint-Onge ja Charles Armstrong
ovat kehittäneet aineettoman pääoman arvoalustan. Ajatus mallissa on, että yrityksen
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arvon on kaikkien kolmen aineettoman pääoman osa-alueen (inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma ja rakennepääoma) vuorovaikutuksen tulos. Kaikkien osa-alueiden tulee
olla yhtä voimakkaita, muuten organisaatioilla ei ole mahdollisuutta hyötyä aineettoman
pääoman tarjoamasta arvosta, ja tämän lisäksi tietoa tulee johtaa tietojohtamisen keinoin.

Kuvio 3. Aineettoman pääoman arvo-alusta. (Edvinsson & Malone 1997, 146).

2.1.2 Verkostotaso
1990-luvulla taloudessa siirryttiin teollisesta taloudesta palvelevaan talouteen. Tällainen
talous perustuu pitkälle aineettomaan pääomaan, ja yhteiskuntien tulee löytää arvon luonnille oma logiikkansa. Palvelutalous keskittyy kanssakäymiseen ja uudistumiseen, ja nykyään voidaankin puhua kokemustaloudesta tai innovaatioekologiasta. (Edvinsson 2013,
165.)

Tietoa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta menneisyydessä tai tulevaisuudessa,
ja aineettoman pääoman näkökulmassa tietoa tarkastellaan tulevaisuuden näkökulmasta.
Yksi merkittävä näkökulma modernissa tietotaloudessa on myös suhde- tai verkostoulottuvuudet. Johtajuudessa on keskityttävä näiden ulottuvuuksien keskinäisiin riippuvuuksiin.
(Edvinsson 2013, 165.)
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Edvinssonin (2013, 166 - 168) mukaan Peter Russell on (1982) kuvannut maailman yhtenä
globaalina aivona, joka koostuu kasvavasta määrästä erilaisia verkostoyhteyksiä. Tämä
näkemys on erittäin ajankohtainen tänä päivänä, sillä tietotyö tulee globaalisti verkostoitumaan erilaisten verkostojen kautta. Organisaatioihin syntyy uusia rakenteita, kun arvoa
tuottava yhteistyö on verkostoituneissa innovatiivisissa yhteisöissä. Pilvipalvelut ja sosiaalinen media ovat tärkeässä asemassa uudessa sosiaalisessa rakenteessa. Organisaatioissa kriittisenä kysymyksenä voidaan pitää tiedon vaihtumisen kulkua, mikä on yhteys
yrityksen sisäisen tiedon, inhimillisen pääoman, ja ulkoisen tiedon, suhdepääoman välillä.
Tiedon vaihtamisen nopeus ja innovointi ovat myös merkittäviä.

Yritysten tulee ymmärtää verkostojen, suhdepääoman, merkitys. Aineettoman pääoman
hyödynnettävyydessä on valtavaa potentiaalia. Verkostossa toimivia yrityksiä ovat esimerkiksi Google, IKEA ja Apple. Ymmärtämällä syvällisemmin inhimillisen pääoman, organisaatiopääoma voidaan laajentaa suhdepääoman avulla koskemaan koko maailmanlaajuista verkostoa. Markkinatalous 4.0 perustuu uusiin näkökulmiin arvoista ja suhteista,
jotka aineettoman pääoman ja sosiaalisen innovoinnista fuusioitumisesta kehittyvät sosiaaliseksi pääomaksi ja kansalliseksi hyvinvoinniksi. (Edvinsson 2013, 170, 171.) Nykyisten
tutkimusten mukaan innovaatio korreloi tietoa ja aineetonta pääomaa sekä tieto ja aineeton pääoma auttaa innovointia. (Subramaniam & Youndt, 2005, 450.)

2.1.3. Organisaatiotaso
Organisaatioiden aineeton pääoma muodostuu pienistä osa-aluista. ja organisaatioissa on
useita eri tapoja jakaa aineeton pääoma näihin osa-alueisiin. Eri kirjoittajien mallit perustuvat eri lähtökohtiin ja aineeton pääoma luokitellaan malleissa eri perustein. Mallien ja
viitekehysten avulla organisaatiot ymmärtävät mitä aineettomalla pääomalla tarkoitetaan.
(Lönnqvist A. et al. 2005, 24.) Aineeton pääoma on edelleen joillekin epämääräinen käsite,
joillekin se on mittaamisen väline ja toiselle taas enenevässä määrin strateginen ekosysteemi, jonka avulla rakennetaan pohjaa kestävälle arvon luonnille (Edvinssonin 2013,
164).

Keskittymällä aineettoman pääoman kehittämiseen, antaa se yritykselle mahdollisuuden
hallita ja kehittää toimintaansa, sekä tuoda esiin piiloon jäävät elementit (Edvinsson 1997,
366, 368.) Useimmat tutkimukset linkittävät organisaation tiedon ja innovoinnin yleisellä
tasolla, syvempää tietoa miten tuo linkki syntyy, on vaikeampi saada. Yleisesti
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organisaatioissa innovaatioiden tuloksia ovat muun muassa uudet tuotteet ja patentit.
(Subramaniam & Youndt, 2005, 450.)

Arvon tuottaminen yrityksissä on innovaatioiden, tiedon ja informaation muotoilua, jotka
määritetään ”älylliseksi tiedoksi”. Enenevässä määrin yrityksille arvoa tuottavat ulkopuoliset kumppanit tai asiantuntijat. Kasvavassa liiketoiminnassa vuorovaikutuksellisuus ja
maailmanlaajuiset verkostot työllistävät ja sitouttavat ihmisiä. Arvoa tuotetaan muokkaamalla uusia ideoita, vaihtamalla tietoa globaalisti ja toimimalla verkostoissa nopeassa tahdissa. Yrityksillä tulee olemaan kova kilpailu osaajista, ja heidän tuleekin keskittyä johtamisessa organisaationallista ja sosiaalista kiinnostavuutta. (Edvinsson 2000, 13, 14.)

Inhimillinen, organisaatio ja sosiaalinen pääoma otetaan käyttöön organisaatioissa vahvistaen ja muuttaen vallitsevaa tietoa. Yksilöt käyttävät kriittistä osaa innovaatioon tarvittavista tiedoista ja taidoista. Vaikka keksinnöt ja ideoiden luominen on lähtöisin yksilöstä,
innovointi on yhteisöllistä toimintaa. Organisaatiot omaksuvat ja integroivat tietoa, helpottamalla sen viestintää, jakamista ja siirtämistä yksilöiden välillä ja tukemalla ryhmien ja
verkostojen välistä kommunikointia. (Subramaniam & Youndt 2005, 451.) On huomioitavaa, että aineettomat resurssit, kuten osaaminen on oltava riittävällä tasolla organisaatiossa, jotta siitä on hyötyä organisaatiolle. (Lönnqvist A. et al. 2005, 19). Aineettomat tai
piilossa olevat organisaation osaamisen arvot kehittyvät nopealla oppimisella, organisaatiotasoisella verkostoitumisella ja suhteiden solmimisena (Edvinsson 2000, 16).

2.1.4 Yksilötaso
Dynaaminen aineeton pääoma määritetään organisaatiossa tiedon syntymisenä henkilöiden välisessä kanssakäymisessä, ja organisaation kykyyn vaikuttaa, kehittää ja muuttaa
aineettomat tekijät arvoa tuottaviksi. (Kianto 2007, 344).

Taulukossa 4 kuvataan staattinen ja dynaaminen näkemys aineettomasta pääomasta ja
yrityksen olemassaolon ytimestä

Tieto ymmärretään

Staattinen näkemys

Dynaaminen näkemys

Varastona, resurssina

Sosiaalisesti

rakennet-

tuina ja uusina prosesseina
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Tiedon muoto

Eksplisiittistä, mitä

Hiljaista tietoa, miten

Päätavoite

Tunnistaa

Kyvykkyys käyttää, ke-

Teoreettinen

lähesty-

minen

ja

arvottaa

olemassa olevat tieto

hittää ja muokata tietoa

Sijoitukset, ip-oikeudet,

Yrityksen kyky soveltaa

inhimillinen pääoma, ra-

ja kehittää tietoa

kennepääoma,

suhde-

pääoma
Johdon lähestyminen

Tiedon lisääminen

Kyvykkyyksien

kehittä-

minen ja luominen
Juuret

Liiketalous ja kirjanpito

Strateginen johtaminen
ja organisaatiotiede

Mittaaminen keskittyy

Olemassa oleva statis-

Sosiaaliset prosesseihin

tiikkaan

ja organisaation ominaisuuksiin

Mittaaminen

Helppoa

Vaikeaa

Taulukko 4. Staattisen ja dynaamisen näkemys aineettomasta pääomasta. (Kianto 2007,
345).

Staattinen näkemys kuvastaa yrityksessä tiedollista näkökulmaa, jonka mukaan tietoa voidaan hallita ohjeilla, toimintapolitiikalla ja kuvatuilla toimintatavoilla. Dynaaminen näkemys
taas kuvastaa tiedon rakenteellista näkökulmaa, jonka mukaan tietoa ei voi kontrolloida,
vaan sille voidaan luoda olosuhteet, jotka edistävät tietoa. Se kuvastaa tietopohjaista yritysnäkemystä, jossa keskitytään, kuinka resurssit on koordinoitu ja käytetty, ei niinkään
mitä resurssit ovat. (Kianto 2007, 345-346.)

Tieto-orientoituneille organisaatioille ei riitä, että työntekijät ovat taitavia ja koulutettuja,
vaan tärkeää on, että organisaatiossa työskennellään yhdessä, miten heidän työnsä sulautuva yhteen ja miten yksilöiden tieto integroidaan tuottamaan arvoa yritykselle. Dynaamisen pääoman luominen ja vaikuttavuus eivät tule yksilön taitojen myötä, vaan kyvyn
toimia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja tietovirtojen myötä. Kilpailijat voivat kopioida
innovaatiot, mutta innovatiivisuutta he eivät voi. Innovatiivisuus ilmenee organisaatiossa
tiettyinä sosiaalisina käytänteinä. (Kianto 2007, 346.)

Dynaaminen aineeton pääoma jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: arvonluominen, toimintatavat sekä muutoskyky (Kianto 2007, 347).
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Arvonluomisen

Toimintatavat

Muutoskyky

prosessit
Dynaamisen ai-

Resurssien vuo-

Toimintatavat,

Muuttuvien

neettoman pää-

rovaikutus arvon-

joissa aineetto-

neettomien teki-

oman tulkinta

luonnin

mat tekijät de-

jöiden prosessi

Staattisen

ai-

proses-

sissa

monstroidaan

Resurssit

Järjestetyt tieto-

Olemassa olevat

resurssit

aineettomat teki-

neettoman pääoman tulkinta
Ideaali

organi-

ai-

jät
Johdon kyky ja-

Kyky toimia tie-

Kyky

saation ominai-

kaa

totyön ehdoilla

oppimiseen ja in-

suudet

noida resursseja,

ja

koordi-

jatkuvaan

novointiin

jotta arvon luonti
voidaan

maksi-

moida
Tutkimuksen

Miten strategiset

Tiettyihin toimin-

Organisaation

keskittyminen

polut

tatapoihin, jotka

ominaisuuksiin,

joissa syy-yhteys

vaikuttavat

ai-

jotka mahdollis-

yhdistyvät ja tuot-

neettomiin

re-

tavat muutoksen

tavat arvoa

sursseihin

Resurssit vaikut-

Käytännönosaa-

Aineeton

tavat yhdessä tu-

minen on aineet-

oma kehittyy jat-

loksiin syyepäsel-

toman pääoman

kuvasti

vyyksillä

oleellinen tekijä

malla ja innovoi-

Taustaoletukset

ja

polut,

pää-

oppi-

malla
Tausta-aineisto

Resurssipohjai-

Yrityksen

tieto-

Dynaaminen ky-

nen strategiajoh-

pohjainen näke-

vykkyys, innova-

taminen

mys, organisaa-

tiivisuus, organi-

tiotiede

saation oppiminen ja muutos

Taulukko 5. Dynaamisen aineettoman pääoman osa-alueet. (Kianto 2007, 347).

Organisaation resurssit, joita käytetään yhtenä kombinaationa luovat arvoa. Resurssit
tuottavat arvoa vain, kun ne ovat yhteydessä muihin resursseihin. Tärkein näkökulma on
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tuottaa organisaatiokohtaista tietoa, joka määrittää yrityksen kannalta tärkeimmät resurssit
suorituskyvyn kannalta ja joka parantaa päätöksentekokykyä. (Kianto 2007, 348.) Toinen
dynaamisen aineettoman pääoman näkökulma on organisaation toimintatavat ja käytännöt. Tieto tulee ymmärtää toiminnan sosiaalisena prosessina. Toimintatavat, jotka luovat
yhteyksiä resurssien välille, on merkittävä rooli arvon tuottamiselle. (Kianto 2007, 349.)
Kolmas dynaamisen aineettoman pääoman näkökulma on organisaation muutoskyky. Organisaatioiden on opittava ja innovoitava, jotta ne voivat ylläpitää ja mukauttaa tietämystään uudelleen. Organisaation muutoskyky luo pitkällä aikavälillä merkittävän kilpailukyvyn
organisaatioille. Näkökulma keskittyy ymmärtämään mitkä resurssit ja prosessit luovat kilpailuetua nopeassa muutoksessa. Organisaation uudistaminen tulee ymmärtää koko organisaation laajuisesti, työntekijöillä ja keskijohdolla on myös tärkeä rooli organisaation
uudistamisessa. (Kianto 2007, 351.)

Dynaamisen aineettoman pääoman näkökulma on tulevaisuuteen keskittyvä näkökulma,
jossa johtajuudelta odotetaan tiedon jakamisen suhteen tietovirtojen hallinnan ja oppimisen ja innovoinnin helpottamista (Kianto 2007, 353).

Inhimillinen pääoma
2.2.1. Inhimillinen pääoma käsitteenä
Inhimillinen pääoma edustaa ihmisnäkökulmaa organisaatioissa. Tämä on yhdistelmä
älykkyyttä, taitoja ja asiantuntijuutta, ja se erottaa organisaation selkeästi muista. Oppiminen, muutokset, innovatiivisuus ja luovuus edistävät organisaation olemassaoloa pitkällä
tähtäimellä. Inhimillinen pääoma ilmenee yksilötasolla perimästä, koulutuksesta, kokemuksesta ja asenteesta elämää ja työtä kohtaan. (Bontis 1999, 443, 446.) Inhimillinen
pääoma sisältää tiedot, taidot, innovatiivisuuden, suorituskyky, organisaation arvot ja kulttuuri. Organisaatio ei voi omistaa inhimillistä pääomaa. (Edvinsson & Malone 1997, 11.)

Organisaatioissa, joissa on kulttuuri, joka tukee innovointia ja yhteistyötä, tulisi ymmärtää,
että se edistää yrityksen kilpailuetua ja kehittymistä. Kulttuuri koostuu uskomuksista, arvoista, ja asenteesta, ja joka näkyy ihmisten kielenkäytössä, käyttäytymisessä ja ajatuksissa. (Bontis 1999, 450.)
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Yritykset kehittävät uusia mahdollisuuksia dynaamisessa ympäristössä organisaatiotasolla strategisen inhimillisen pääoman hyödyntämisen sekä muutosprosessien avulla. Yritysten tulee kehittää inhimillisen pääoman ominaisuuksia, jotta tulevaisuudessa kilpailuedut voidaan toteuttaa. (Wang, Jang & Tsai 2012, 1150, 1154.)

2.2.2 Tieto
Tiedon määritykselle ei ole saatu yhteisymmärrystä siitä mitä se on. Kreikan kielessä tieto
on episteme, joka tarkoittaa absoluuttista totuutta. Muuten sana tieto / tietämys on määritelty monella eri sanalla riippuen asiayhteydestä. Se voi tarkoittaa muun muassa informaatiota, tietoisuutta, kokemusta, kykyjä, näkemyksiä, osaamista, tieto-taitoa, käytännöntaitoja, kyvykkyyttä, oppimista, viisautta, varmuutta. Sveiby itse määrittää tiedon, kykynä toimia. (Sveiby 1997, 29, 37.)

Yksilön osaaminen perustuu tietoon. Tiedolla tarkoitetaan kokemusten, arvojen, informaation ja oivallusten sekoitusta. Tieto muuttuu toiminnaksi silloin kun sen haltija osaa soveltaa sitä. Tieto voidaan jakaa hiljaiseen tietoon ja eksplisiittiseen tietoon. (Lönnqvist et al.
2005, 36.) Yrityksen kykyyn jakaa ja luoda tietoa vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten hiljaisen
tiedon jakamisen takaavat käytännöt ja niiden sujuvuus; organisointiperiaatteet, joiden mukaan yksilöt tekevät yhteistyötä ja organisaation olemus sosiaalisena yhteisönä. (Nahapiet
& Ghoshal 1998, 242.)

Tiedon luomisen prosessi voidaan erotella hiljaiseen tietoon ja eksplisiittiseen tietoon. Eksplisiittistä tietoa voidaan ilmaista sanoilla ja se siirrettävissä numeroina ja muodollisella,
järjestelmällisellä kielellä. Hiljainen tieto on henkilön omaa ominaisuutta, jota on vaikea
viestiä ja laittaa muotoon. Hiljainen tieto pohjautuu toimintaan ja sitoutumiseen tietyssä
yhteydessä. Hiljainen tieto sisältää sekä kognitiivisia ja teknisiä elementtejä. Kognitiivisilla
toimintamalleilla tarkoitetaan yksilöiden toimintamalleja, joissa eri näkökulmat ja uskomukset antavat eri näkökulmia, jotka auttavat yksilöiltä ymmärtämään ja määrittämään asioita.
Teknisillä elementeillä tarkoitetaan konkreettista tieto-taitoa, ammattitaitoa ja taitoa. Hiljaisen tiedon siirtymisessä ihmisten välille syntyy yhteinen ymmärrys asiasta. Eksplisiittinen
tieto on tallennettuna muun muassa kirjoihin ja datavarastoihin. (Nonaka 1994, 16-17.)

Hiljainen tieto käsittää intuition, näkemykset, uskomukset ja arvot, joita henkilö käyttää
kokemuksen myötä (Saint-Ongen, 1996, 10). Hiljainen tieto on tietoa ja osaamista, joka
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kertyy kokemuksen kautta. Sitä on vaikea ilmaista sanoin. (Otala 2008, 344.) Hiljaisen
tiedon uusiminen merkitsee oppimista. Se merkitsee mielikuvien muuttumista koskien asiakkaita, työntekijöitä ja ympäristöä kohtaan. Uudistumisen ajatusmalli sisältää ihmisten
motivointia ja tilan antamista ihmisille. (Saint-Ongen 1996, 13.)

2.2.3 Tiedon siirtyminen osaamiseksi
Inhimillinen tieto on hiljaista, se liittyy toimintaan, ja perustuu sääntöihin, se on henkilökohtaista ja se muuttuu jatkuvasti. Inhimillistä osaamista ei voida kopioida toiselle tarkasti.
Jokaisella yksilöllä on oma osaamisensa – riippuen koulutuksesta, kokemuksesta, tehdyistä virheistä, ajattelusta ja toistamisesta. Inhimillinen tieto voi olla ainutlaatuista, ja sitä
on vaikea siirtää muille. (Sveiby 1997, 35, 39.)

Tieto-orientoituneessa organisaatiossa voidaan kompetenssi jakaa neljään eri osa-alueeseen: ammattilaiset, hallinnoijat, tukihenkilöstö ja johtajat. Ammattilaiset ovat hyvin sitoutuneita omaan työhönsä ja ovat hyviä ongelmanratkaisijoita. Hallinnoijat pystyvät organisoimaan ja hallinnoimaan ja pitävät työskentelystä ihmisten kanssa. Tukihenkilöt tukevat
ammattilaisia ja hallinnoijia. Heillä ei ole omaa erityisosaamista annettavaksi organisaatiolle. Johtajat ovat henkilöitä, joita ihmiset haluavat seurata. Johtajat päättävät mihin suuntaan organisaatiota menee ja muut seuraavat perässä. (Sveiby 1997, 63.)

Yksilön osaaminen voidaan jakaa eksplisiittiseen tietoon; yksilö tuntee faktat, kykyihin; yksilöllä on käytännönosaamista, kokemukseen; yksilö oppii virheistään ja osaa hyödyntää
sitä, arvoihin; yksilön uskoon mikä on oikein ja sosiaaliseen verkostoon; yksilön suhteisiin.
(Sveiby 1997, 35.)

Inhimillinen pääoma on tärkeää, sillä se on innovoinnin ja strategisen uusiutumisen lähde,
ja se voi ilmentyä esimerkiksi aivoriihenä tutkimuslaboratoriossa tai henkilökohtaisten taitojen kehittämisenä. Inhimillisen pääoman ydin on organisaation jäsenten älykkyys. (Bontis & Fitz-enz 2002, 225). Inhimillisessä pääomassa on otettava huomioon myös älykkään
organisaation dynamiikka muuttuvassa kilpailuympäristössä. Esimerkiksi tiedot ja taidot,
jotka työntekijät hankkivat, ottavatko organisaatiot ne käyttöönsä tuottaakseen arvoa organisaatiolleen. Jakavatko vanhat työntekijät tietojaan muille organisaatiossa. Inhimillinen
pääoma sisältää myös luovuuden ja innovoinnin, miten usein organisaatiossa otetaan uudet ideat käytäntöön. (Edvinsson & Malone 1997, 34-35.)
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Tietotyö on enenevässä määrin virtuaalisempaa kuin aikaisemmin. Miten tietotyöläisen inhimillistä pääomaa tulisi mitata? Skandialla kehitettiin mittari myös inhimillisen pääoman
mittaamiseen. Kirjoittajat pohtivat, että onko mittari tarpeeksi määrittelemään organisaation inhimillisen pääoman tilaa. Ei ehkä kokonaan, mutta osittain kyllä. Ihmisten käyttäytymisen ja motivaation tarkastelu on vaikeaa. Organisaatioiden tulee ymmärtää dynaamisuus, jossa ihmisnäkökulma vaikuttaa asiakkaisiin, prosesseihin, talouteen sekä uusiutumiseen ja kehittymiseen. (Edvinsson & Malone 1997, 126,131,136.)

Inhimillinen pääoma on kykyä, osaamista ja tietoa, joita organisaatioiden työntekijöillä on.
Yritysten on ymmärrettävä, onko yrityksessä oikeanlaista inhimillistä pääomaa ja tietotaitoa suorittamaan sisäistä prosesseja strategian mukaisesti. Jollain tehtävillä on suurempi
vaikutus strategiaan kuin toisilla. (Kaplan & Norton 2004, 53, 54,55.)

2.2.4 Osaaminen
Yksittäisen ihmisen näkökulmasta osaaminen on perusta, jonka mukaan hän onnistuu ja
kehittyy omassa tehtävässään ja työyhteisössään. Osaaminen on ihmiselle merkityksellistä, ja mitä enemmän ihminen osaa, sitä paremmin hän selviytyy työtehtävistään. Osaamisen myötä yksilö saa arvostusta, joka vaikuttaa hänen asemaansa sosiaalisessa yhteisössä. (Viitala 2007, 178.)

Yksilö tarvitsee monenlaista osaamista, ja osaamistarpeisiin vaikuttavat monet eri asiat.
Työ on yhä dynaamisempaa ja sen sisältö ja ympäristö on jatkuvassa muutoksessa.
(Lönnqvist et al. 2005, 32-33.) Yritysten johtoa kiinnostaa, miten osaaminen saadaan näkymään kilpailukyvyn lisääntymisenä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, että mitä yrityksessä osataan, miten osaamista käytetään ja miten kyetään oppimaan uutta. Yrityksen
osaaminen perustuu yksilöiden osaamiseen. Työssä ja työyhteisöissä tarvitsemia valmiuksia on kuvattu työelämäkvalifikaatioina. Yleiset kvalifikaatiot ovat muun muassa ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot, paineensietokyky ja sopeutumiskyky. Ammattikohtaisia
kvalifikaatioita voidaan kutsua substanssiosaamiseksi. Tehtäväkohtaiset kvalifikaatiot liitetään työtehtävään. (Viitala 2007, 70, 170, 179.)

Yksilötason osaamisesta käytetään monia eri monenlaisia käsitteitä, kuten taidot ja kyvykkyys, pätevyys, ammattitaito tai kompetenssit. Osaaminen kuvaa yksilön kykyjä, taitoja,
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valmiuksia ja tietoja. Osaaminen voidaan jakaa esimerkiksi neljään eri kategoriaan, jotka
ovat substanssiosaaminen, liiketoimintaosaaminen, organisaatio-osaaminen ja sosiaaliset
taidot. Substanssiosaamisella tarkoitetaan ammattialan osaamista eli liiketoiminnan erityistä asiaosaamista. Liiketoimintaosaamista on hyvä olla jokaisella riippumatta erikoisaamisesta. Organisaatio-osaaminen sisältää kyseisen yrityksen liikeidean, strategian, historian, tuotteiden, palveluiden, rakenteen ja järjestelmien tuntemuksen. Sosiaalisilla taidoilla
tarkoitetaan taitoja, joiden avulla henkilö onnistuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa. (Lönnqvist et al. 2005, 33-34.)

2.2.5 Henkilöominaisuudet

Jokaisen työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet tai luonteenpiirteet kuuluvat yhtenä
osana inhimillistä pääomaa. Yhtenä esimerkkinä on luovuus, jolla tarkoitetaan kykyä ratkaista ongelmia tuntemattomissa olosuhteissa. Luovuus rinnastetaan ideoiden kehittämiseen, ja samalla yrityksen innovointikykyyn. Muita henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat
motivoituneisuus, proaktiivisuus, oma-aloitteisuus ja luottamus omaan pysyvyyteen organisaatiossa. Asenteella tarkoitetaan ihmisen tapaa arvioida muita ihmisiä, ryhmiä, sosiaalisia asioita tai yleensä ympäristön tapahtumia myönteisyys-kielteisyysulottuvuudella.
Asenteita pidetään ympäristön ja kasvatuksen vaikutteina. Henkilön koulutus on myös yksi
inhimillisen pääoman elementeistä. Substanssiosaaminen perustuu usein koulutukseen.
(Lönnqvist A. et al. 2005, 34, 35, 37.)

Sosiaalinen pääoma
2.3.1 Sosiaalinen pääoma käsitteenä
Eri tutkijat ovat erimieltä siitä miten sosiaalinen pääoma määritellään, vaikka he ovat samaa mieltä siitä, että suhteilla on merkitystä sosiaalisessa toiminnassa. Baker (1990), näkee sosiaalisen pääoman pelkkänä suhteiden struktuurina verkostossa. Bourdieu (1986,
1993) ja Putnam (1995) määrittävät sosiaalisen pääoman käsitteellistämisen todelliset tai
potentiaaliset resurssit, joita voidaan käyttää verkostojen kautta. Kirjoittajat määrittävät sosiaalisen pääoman yksittäisten tai sosiaalisten yksiköiden omistamien verkostojen todellisten ja potentiaalisten resurssien summana. Sosiaalinen pääoma koostuu sekä verkostosta että resursseista, jotka voidaan ottaa käyttöön kyseisen verkoston kautta. (Nahapiet
& Ghoshal 1998, 243.) Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan sosiaalista organisaatiota,
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kuten verkostoja, normeja, ja sosiaalista luottamusta. Nämä helpottavat koordinointia ja
yhteistyötä, jotta hyöty olisi molemminpuolinen. (Putnam 1995, 2.)

Sosiaalinen pääoma on ilmestynyt yhteisöihin liittyviin tutkimuksiin kaupunkien lähiympäristöjen tutkimuksen myötä. Henkilökohtaisten suhteiden merkitys verkostossa loi perustan
luottamukselle, yhteistyölle ja yhteisölliselle toiminnalle näissä yhteisöissä. (Nahapiet &
Ghoshal 1998, 243.)

Sosiaalinen pääoma voidaan jakaa rakenteelliseen, suhde ja tiedolliseen osa-alueeseen.
Rakenteellinen osa-alue kuvaa persoonattomia linkkejä ja yhteyksiä verkostossa, kuten
hierarkkisuus, liitettävyys ja tiheys. Suhde osa-alue kuvaa henkilöiden välisiä suhteita,
jotka he ovat rakentaneet vuosien varrella. Tämä käsite kuvaa ystävyyttä ja kunnioitusta,
joka vaikuttaa heidän käytökseensä. Tiedollinen osa-alue kuvaa resursseja, jotka tarjoavat
osapuolille yhteisiä esityksiä, tulkintoja ja merkitysjärjestelmiä. (Nahapiet & Ghoshal 1998,
243, 244.)

Kuvio 4. Sosiaalinen pääoma aineettoman pääoman luomisessa. (Mukaillen Nahapiet &
Ghoshal 1998, 253).

Sosiaalinen pääoma on tärkeä myös yksilölle, sillä perhesuhteet ja yhteisöllisyys on ollut
hyväksi nuorten lasten kehitykselle. Tutkimukset osoittavat, että sosiaalisen pääoma
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vaikuttaa inhimilliseen pääomaan sekä yrityksen suorituskykyyn. Vaikutus saattaa olla
myös toisin päin. (Nahapiet & Ghoshal, 1998, 243, 259.)

Nahapiet & Ghoshal (1998, 243) kirjoittavat, että Bourdieu (1998) mukaan keskeinen tekijä
sosiaalisen pääoman teoriassa ovat suhteiden verkostot, jotka ovat arvokas resurssi sosiaalisten asioiden toteuttamiseen, ja tarjoavat jäsenilleen kollektiivisen pääoman.

Jokaiselle verkostotyypillä on oma sosiaalisen pääoman ulottuvuutensa. Jotta yrityksessä
tiedon kulku olisi tehokasta ja sujuvaa, tulee niiden panostaa sosiaalisen pääoman kehittämiseen ja suotuisien olosuhteiden luomiseen. (Inkpen & Tsang 2005, 160.)

Sosiaalista pääomaa voidaan tutkia kolmesta eri näkökulmasta, kuten velvollisuus ja odotukset, tiedonkulun kanavat ja sosiaaliset normit. Henkilön toimintaa muokkaa sosiaalinen
konteksti, kuten normit ja sosiaalinen verkosto. Sosiaalinen pääoma määritellään toiminnan kautta, ja on yhdistelmä monia kokonaisuuksia, jotka sisältävät tietyn sosiaalisen rakenteen ja joka auttaa tiettyjen toimijoiden toimia. (Coleman 1988, 95, 96,98.)

Sosiaalinen pääoma voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla: suhteena inhimilliseen pääomaan tai verkoston rakenteena. Inhimillinen pääoma on tärkeä urakehityksen tai ylenemisen kannalta, mutta hyödytön ilman sosiaalista pääoman tuomia mahdollisuuksia käyttää sitä. Sosiaalinen pääoma on ominaisuus, joka on luotu ihmisten välillä ja inhimillinen
pääoma on yksilön oma ominaisuus. Päälliköt, joilla on sosiaalista pääomaa saavat korkeamman tuoton inhimilliselle pääomalle koska he voivat yksilöidä ja luoda uusia mahdollisuuksia organisaatioon. (Burt 1998, 6-7.)

Sosiaalinen pääoma kasvattaa aineetonta pääomaa, organisaatiot edistävät sosiaalisen
pääoman kehittymistä sekä organisaatiot omaavat kyvyn jakaa ja luoda aineetonta pääomaa. Organisaatio tulee ymmärtää sosiaalisena yhteisönä, joka on erikoistunut nopeaan
ja tehokkaaseen tiedon jakamiseen ja luomiseen. Sosiaalinen pääoma kuvataan suhteiden merkityksenä sosiaalisen toiminnan voimavarana. Kaikki tieto luodaan kahden prosessin kautta: yhdistämisen ja vaihtamisen. (Nahapiet & Ghoshal, 1998, 242, 247-248.)

Sosiaalisen ja inhimillisen pääoman välinen suhde on selkeä, ja ne tunnistavat organisaatioissa tietoprosessien merkityksellisyyden yrityksen eduksi. Sosiaalinen pääoma kehittää
inhimillistä pääomaa ja yrityksiä. (Nahapiet & Ghoshal, 1998, 243.)
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Sosiaalinen pääoma koostuu verkostossa erilaisista suhteista, tarjoten jäsenilleen yhdessä omistettua pääomaa, jota lainataan tarpeen tulleen. Pääoma on sulautunut verkostoissa vastavuoroisuuteen ja tunnistettavuuteen. Ne esiintyvät kiitollisuutena, arvostuksena, ystävyytenä, ja saatuina tietoina tai mahdollisuuksina verkoston kautta. (Nahapiet
& Ghoshal, 1998, 243.)

2.3.2 Yksilön sosiaalinen pääoma
Henkilön saapuessa organisaation, hänellä on hyvin vähän sosiaalista pääomaa, ja ajan
kuluessa hän kuitenkin kasvattavaa omaa suhdeverkostoaan. Tämä verkosto auttaa häntä
saamaan tärkeää tietoa ja suoriutumaan työstään. Yksilöt tekevät jatkuvasti päätöksiä keiden kanssa he tekevät työtä, jotta he saavuttaisivat tavoitteensa. (Parker, Halgin & Borgatti
2016, 376.)

Kun yksilöllä on korkea luotto omiin kykyihinsä, hän näkee enemmän hyötyä solmiessaan
uusia suhteita. Kun ihmiset saavat positiivista palautetta, heidän uskonsa omiin kykyihin
nouseva ja he ovat halukkaampia solmimaan uusia suhteita ja kasvattamaan omaa sosiaalista pääomaansa. (Parker et. al. 2016, 379, 380.) Sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisista kontakteista verkostossa. Se on investointi sosiaalisiin suhteisiin, joissa on odotettavissa oleva tuotto. Yksilöt osallistuvat vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen tuottaakseen itselleen voittoa. (Lin 1999, 28, 30, 31.)

Sosiaalisen pääoman avulla yksilöllä on pääsy tietoihin, jotka muuten eivät välttämättä olisi
hänen saatavillaan. Sosiaaliset suhteet voivat vaikuttaa esimerkiksi esimiehiin, joilla on
kriittinen rooli päätöksen teossa. Yksilöllä on sosiaalinen valtakirja, jonka avulla hänellä on
pääsy tiettyihin resursseihin sosiaalisten verkostojen ja suhteiden kautta. Tästä muodostuu hänen sosiaalinen pääomaansa. Sosiaalisten suhteiden odotetaan vahvistavan identiteettiä ja uskottavuutta sekä antavaa yksilölle varmuutta ja tunnustusta ja etua samanlaisen ryhmän jäsenenä. Ryhmä tarjoaa emotionaalista tukea ja julkista tunnustusta. (Lin
1999, 31.)

Sosiaalisen pääoman tuoton kehittämisessä ratkaisevaa on yksilön vuorovaikutuksen ja
sosiaalisten suhteiden välttämättömyys. Tiheissä tai suljetuissa verkostoissa kollektiivista
pääomaa voidaan ylläpitää ja uudelleen tuottaa. Sosiaalisen pääoman ylläpitämisen ja
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kasvamisen tekevät mahdolliseksi vuorovaikutuksessa olevat verkoston jäsenet. (Lin
1999, 32.)

Sosiaalinen pääoma voidaan määrittää resursseiksi, jotka ovat sosiaalisissa rakenteissa
ja joihin päästään, tai ne otetaan käyttöön tarkoituksen mukaan. Sosiaalinen pääoma sisältää kolme osaa: sosiaalisessa rakenteessa olevat resurssit, yksilöiden pääsy näihin resursseihin ja yksilöiden tarve käyttää sosiaalisia resursseja tiettyyn tarkoitukseen. Sosiaalinen pääoma jaetaan: rakenteelliseen, mahdollisuuksiin ja toimintakeskeisiin näkökohtiin.
Olemme todistamassa aikakautta, jolloin sosiaalinen pääoma ylittää henkilökohtaisen pääoman merkityksen. (Lin 1999, 35, 45.)

Liiketalouden kirjallisuudessa sosiaalisessa pääomassa keskitytään kannustamaan vuorovaikutukseen. Ihmisten tulisi investoida sosiaaliseen pääomaan, ja vaikuttaa virallisissa
ja epävirallisissa foorumeissa. Sosiaalinen pääoma käsittää suhteet, asenteen ja arvot,
jotka hallitsevat ihmisten välisessä kanssakäymisessä, ja jotka vaikuttavat taloudelliseen
ja sosiaaliseen kehittymiseen. Sosiaalisen pääoman elementeistä luottamus esiintyy usein
merkittävänä tekijänä yhdistää verkostoja. (Batt 2008, 488, 489.)

Työntekijät, jotka ovat hyvin verkostoituneita hyötyvät tiedoista, jotka saavat sosiaalisten
suhteidensa kautta muun muassa avoimista työpaikoista. Hyvät suhteet ovat tärkeitä työmarkkinoilla. Henkilöillä, joilla oli suosittelija yrityksen sisältä, oli parempi mahdollisuus
saada työtarjouksia kuin muilla hakijoilla. Suhteiden hyöty työn löytämisessä riippuu siitä,
kuinka hyvät yhteydet verkostoon on. Henkilöt, joilla on hyvin linkittynyt verkosto, heidän
tulisi käyttää verkostoaan löytääkseen töitä. Myös epävirallisilla suhteiden, kun ystävien
tai sukulaisten kautta saa tietoa tai mahdollisuuksia uusista työpaikoista. (Mouw 2003,
868, 869.)

Henkilöitä, jotka etsivät töitä, auttaa verkostossa olevan kontaktin status työmarkkinoilla.
Henkilöillä, joilla on paljon hyviä kontakteja verkostoissaan, pärjäävät paremmin työmarkkinoilla. Henkilöt, jotka etsivät töitä, kysyvät ystäviltään ja sukulaisiltaan apua työn löytämisessä. (Mouw 2003, 871.)

Verkostoitumisen avulla yksilöt voivat kasvattaa omaa sosiaalista pääomaansa, ja kun yksilö kasvattaa omaa sosiaalista pääomaansa; kontaktien määrä ja monipuolisuus kasvaa.
Yksilöllä on pääsy uusiin tietoihin, resursseihin, ja mahdollisuuksiin, jolloin hänellä on mahdollisuus ylenemiseen tai palkankorotukseen. Sosiaalista pääomaa kutsutaan yksilön
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verkoston rakenteeksi. Verkostoitumalla pyritään kasvattamaan yksilön inhimillistä pääomaa, verkoston kontaktien kautta. Naiset ja miehet eivät hyödy tasa-arvoisesti uraansa
tekemistään investoinneista, ja monet tekijät ylläpitävät organisaatioissa valtarakenteita.
(Forret & Dougherty, 2004, 420, 423.)

Sosiaalisen pääoman sitoutumisen näkökulmasta yksilöt kokivat työssään korkeampaa sitoutumista ja työtyytyväisyyttä sekä suorituskyky oli korkeampi. Sosiaalisen pääoman sillanrakentamisen näkökulmasta hyötyinä nähtiin suorituskyky, aikaisemmat ylennykset,
korkeammat palkat ja laajemmat bonukset. (Smith 2006, 721.)

Yksilöiden tulee ymmärtää, että heidän suhdeverkoston rakenteella on avainrooli muutosprosessissa. Kehittämällä omaa ymmärrystään sosiaalisen pääoman muodoista, yksilö voi
parhaiten rakentaa tai hyödyntää kumpaa tahansa muotoa sosiaalisesta pääomasta muutostavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilön tulee miettiä, kuinka paljon aikaa hänellä on suhteiden ylläpitämiseen. (Smith 2006, 729.)

Yksilön sosiaalinen pääoma on kokoelma resursseja, jotka omistavat yksittäisen henkilön
sosiaalisen verkoston jäsenet. Yksilön sosiaalista pääomaa mitataan sillä, että kenet henkilö tuntee, ja kenellä on tarvittavia resursseja, kykyjä, tarvittavia palveluita tai tukea. Yksilöllinen sosiaalinen pääoma riippuu asemasta, ja siteiden vahvuudesta. (Fryczynska &
Ivanova 2019, 328.)

Sosiaalinen pääoma on yksilöiden tai ryhmien käytettävissä oleva yksilön halu auttaa. Sen
sisältö koostuu yksilön verkoston suhteiden rakenteista ja sisällöstä. Sen vaikutukset nousevat esiin tietona, vaikutuksina ja yhteisvastuuna. (Adler & Kwon 2002, 23.)

Sosiaalinen pääoma vaikutta urakehitykseen ja se auttaa yksilöä löytämään työtä. Sosiaalisen pääoman hyötyjä ovat saatu tieto, vaikuttamismahdollisuudet ja solidaarisuus. (Adler & Kwon 2002, 17, 29.) Sosiaalinen pääoma on investointi sosiaalisiin suhteisiin, joihin
muiden resurssien toimijoilla on pääsy ja niitä voidaan lainata. Verkostossa olevien suhteiden siteiden ei tarvitse olla vahvoja, vaan ne voivat olla myös löysiä, ja ne voivat hyvin
rakentaa yhteyksiä eri sosiaalisissa piireissä ja organisaation osissa. (Durbin 2011, 93.)

Sosiaalista pääomaa kuvaa termit verkoston rakenne ja sosiaalinen resurssi/voimavara.
Sosiaalisen verkoston rakenne vaikuttaa voimavaroihin. Urakehitykseen vaikuttaa
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verkoston edut, kuten tiedon saanti, yhteys resursseihin / voimavaroihin ja tuki urakehitykselle. (Seibert, Kraimer & Liden, 2001, 219.)

Työhön ja verkostoitumiseen liittyvät sosiaalisen pääoman käsitteet edustavat kahta erilaista näkökulmaa: ensimmäinen on resurssipohjainen näkökulma ja toinen on käyttäytymisnäkökulma. Käyttäytymisnäkökulman mukaan verkostoa ylläpidetään toimijoiden välisillä tieto- ja resurssivirroilla. Näin syntyy sosiaalista pääomaa. Verkostoituminen on myös
tavoitteellista toimintaa, joka keskittyy luomaan, kehittämään ja hyödyntämään ihmissuhteita. Käyttäytyminen sisältää verkoston suhteiden ylläpitämisen, seurustelun, sitoutumisen ammatillisiin tilaisuuksiin, osallistuminen yhteisön tilaisuuksiin sekä organisaation sisäisen näkyvyyden lisääminen. Resurssipohjaisessa näkökulmassa tarkoitetaan ryhmien
käytettävissä olevia resursseja, jotka voidaan hyödyntää etuina ja yhteisinä hyödykkeinä.
Sosiaalinen pääoma on resursseja, joihin henkilöllä on pääsy tai jotka ovat lähteneet liikkeelle suhteiden kautta. Resurssipohjainen näkökulman mukaan sosiaalinen pääoma liittää yhteen tai rakentaa siltaa. Sitovaa sosiaalista pääomaa syntyy ihmisten välisessä
kanssakäymisessä, joita yhdistää luottamus ja korkea vastavuoroisuus ja vahvat siteet.
Sillan rakentaminen syntyy niistä, joilla on viestinvälitysasema tiheissä verkostoissa.
Nämä voivat olla heikkoja siteitä. (Fryczynska & Ivanova 2019, 325-328.)

Hoang, Dufhues & Buchenrieder (2016, 363) tutkimuksen tuloksena sosiaalisen pääoman
siteet eivät ole homogeenisia. Sen heikot siteet yhdessä sosiaalisesti kaukana olevien siteiden kanssa voivat edistää kotitalouksien pääsyä maaseudun palveluksiin. Tutkimus perustuu kolmeen sosiaalisen pääoman elementtiin: yhteyksiin, sillan rakentamiseen ja linkityksiin.

2.3.3 Luottamus ja yhteistyö
Luottamuksen määrityksen mukaan yksilö uskoo, että toisen ihmisen aikomus on itselle
suotuisa. Yhteisöissä, joissa luottamus on korkealla tasolla ihmiset ovat halukkaampia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön. Yhteistyön ja luottamuksen välillä on kaksisuuntainen reitti, sillä luottamus edistää yhteistyötä ja yhteistyö ruokkii luottamusta. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 254, 255.) Mikäli alaiset eivät tunne, että esimies luottaa heihin,
työpaikan tuottavuus ja sitoutuneisuus usein kärsivät. Työntekijät, jotka tuntevat olevansa
luotettuja suoriutuvat paremmin, panostavat enemmän ja ylittävät roolille annetut odotukset. (Henderson Brower, Wayne Lester & Korsgaard 2017, 2.) Luottamus näyttäytyy
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uskona hyvään tahtoon, toisten osaamiseen ja kyvykkyyteen, luotettavuuteen ja avoimuuteen. Sosiaalinen pääoma lisää toiminnan tehokkuutta, luovuutta ja oppimista. Tutkijat
ovat huomioineet, että sosiaalinen pääoma edistää yhteistyötä, joka helpottaa organisaatioissa uuden kehittämistä ja innovointia. (Nahapiet & Ghoshal 1998, 244, 245.)

Luottamus ja tukea antavat suhteet kannustavat yksilöä helpommin tekemään muutoksia.
Urakehityksen kannalta verkoston suhteet ovat merkityksellisiä. Puhutaan verkostosuhteiden monimuotoisuudesta, josta yksilö saa tukea sekä vahvuuksista, kuten vuorovaikutuksen määrästä, tunneläheisyydestä, ja vastavuoroisuudesta. Verkostosuhteiden laatua kuvataan siteiden lujuudella, ja monimuotoisuutta kuvataan suhteiden erilaisuudella. (Smith,
2006, 719, 720.)

Naisverkostot
Verkostoituminen on määritetty tavoitteelliseksi toiminnaksi joko yrityksen sisällä tai ulkopuolella. Se keskittyy luomaan, kehittämään ja hyödyntämään ihmisten välisiä suhteita.
Verkostoitumiseen vaikuttavat yksilölliset, työ- ja organisaatiotekijät, ja se lisää näkyvyyttä,
suorituskykyä, pääsyä strategisiin tietoihin ja urakehitystä. Sosiaalinen pääoma ja tiedon
saatavuus helpottavat verkostoitumisen vaikutuksia. (Gibson, Hardy & Buckley 2014,
146.)

Verkostoitumisen juuret tulevat Mintzbergin 1973 työstä, jossa hän kehotti johtajia kiinnittämään huomiota omaan rooliin yhteyksien ylläpidossa sekä kiinnittämään huomioita yhteydenpitoon ihmisiin, jotka olivat organisaation ulkopuolella. Tämän jälkeen verkostoitumista alettiin pitämään yhtenä urakehityksen strategiana. (Gibson et. al. 2014, 147.)

Kun puhutaan verkostoitumisesta, tarkoitetaan, että liitytään ammatillisiin yhdistyksiin, otetaan näkyviä tehtäviä, ja osallistutaan sosiaalisiin tilaisuuksiin. Verkostoituminen voidaan
määrittää myös yksilön toimintatavaksi, jonka mukaan hän kehittää ja ylläpitää suhteita
yllä henkilöiden kanssa, jotka voivat auttaa häntä uraan tai työhön liittyen. (Forret &
Dougherty 2004, 419, 420.)

Seniorinaiset liittyvät verkostoihin urakehitykseen liittyvistä syistä, sekä tiedon hankkimiseen ja kokemusten vaihtamiseen liittyen. Yksilöt valitsevat verkoston, johon liittyvät kahdesta eri syystä joko urakehityksen tai ystävyyssuhteiden takia. Ylemmällä johtotasolla
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verkostot ovat olleet miesvaltaisia, ja naisten osuus on ollut vähäisempää. Vaikkakin naisia
alkaa olemaan yritysten johdossa, on naisten vielä vaikea puhkaista lasikattoa ylemmän
johdon paikkoihin. (Durbin 2011, 93-95.)

Johtajanaiset ovat vähemmän integroituneina organisaation sisäisiin verkostoihin, joissa
päätetään ylennyksistä. Verkostoituminen on kuitenkin urakehityksen kannalta oleellista.
(Linehan 2001, 823.) Naisilla on ollut rajoitettu pääsy organisaatioissa epävirallisiin vuorovaikutusverkostoihin. Näillä verkostoilla on ollut vaikutus urakehitykseen, ystävyyssuhteisiin ja muuhun sosiaaliseen tukeen. Rajoitettu pääsy verkostoihin on vaikeuttanut tiedon
saantia, ja kumppanuuksien syntymistä ja samalla vaikeuttanut liikkumista organisaation
sisällä tehtävästä toiseen sekä luonut lasikattoilmiön organisaatioihin (Ibarra 1993, 56.)

Linehan (2001, 826, 827) kirjoittaa, että Powell (1993) mukaan naisten puute senioritason
johtajatehtävistä johtuu siitä, että naisilla on vähemmän epävirallisia verkostoja. Tutkimuksessa tuli esille se, että jos naisverkostot olisivat vahvempia, ja niissä olisi enemmän voimaa, silloin naisilla olisi paremmat mahdollisuudet seniorijohtajiksi ja kansainvälisiin johtotehtäviin.

Sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä muuttujia, jotka selittävät uraan liittyviä asioita, kuten
urakehityksen, tyytyväisyyden, menestyksen ja työllistymisen. Henkilöt, joilla on kontakteja
sekä yrityksen ulkopuolella että sisäpuolella, on mahdollisuus kasvattaa omaa sosiaalista
pääomaansa. Verkostoituminen on välttämätöntä työssä suoriutumisen, ammatillisen tyytyväisyyden saavuttamisessa ja työn hallinnassa tulevaisuudessa. (Fryczynska & Ivanova
2019, 324.)

Verkostoituminen nähdään tavoitteellisena suhteiden luomisena, joka auttaa yksilöä urakehityksessä. Verkostoituminen sisältää vaihtokauppaa, tietoa, hyötyjä ja vaikuttavuutta.
Erityisesti yksilöt pyrkivät kehittämään ja ylläpitämään suhteita henkilöihin, joilla on mahdollisuus auttaa työssä tai urassa. (Gibson, Hardy & Buckley, 2014, 148.)

Verkostot voivat olla instrumentaalisia verkostoyhteyksiä ja yhteyksiä, jotka tarjoavat ensisijaisesti ystävyyttä ja sosiaalista tukea. Instrumentaaliset yhteydet ovat sidoksissa töihin, kuten ammatillisen avun antaminen, tiedon ja materiaalinen jakaminen. Instrumentaaliset yhteydet myös auttavat uraohjauksessa, yksilöt solmivat monia erilaisia suhteita, jotka
auttavat heitä kehittymisessä urallaan. (Ibarra, 1993, 59.)
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Välittävässä/vaikuttavassa verkostossa suhteet ilmenevät ystävyytenä ja sosiaalisena tukena, ja niissä välittyy korkeampi läheisyys ja luottamus toisia kohtaan. (Ibarra 1993, 59).
Verkostoituminen määritetään toimintana samanlaisesti ajattelevien kanssa, joiden
kanssa on tarkoitus pitää yhteyttä, ystävystyä ja saada tukea (Durbin 2011, 99).

Seufert, von Krogh, & Bach (1999, 182) mukaan sosiaalinen verkosto nähdään tiettyjen
tekijöiden välisinä linkkeinä, ja sosiaalisena kanssakäymisenä. Verkoston voi muodostaa
ihmiset, organisaatiot, ryhmät ja yhteisöt. Verkostoituminen nähdään yhtenä tärkeänä tekijänä urakehitykselle. (Seibert, Kraimer & Liden 2001, 219.) Sosiaaliset verkostot ovat
määritelty yksilöiden väliset solmukohdat, ryhmät, organisaatiot, joka sisältää visiot, ideat,
sosiaaliset kontaktit ja yhteisen jäsenyyden (Gibson, Hardy & Buckley, 2014, 151),

Kuvio 5. Teoreettinen viitekehys verkostoitumisen tekijöistä, mekanismeista ja tuloksista.
(Gibson, Hardy & Buckley, 2014, 153).

Yksilön määräävin tekijä verkostoitumiskäyttäytymisessä on persoonallisuus kuten avoimuus, ja positiiviset suhteet muihin ihmisin. Jos ihmisellä on huono itsetunto, se voi estää
henkilöä verkostoitumasta, koska uusiin ihmisiin tutustuessa voi saada kieltäviä vastauksia
verkostoitumispyyntöihin. Koulutus esimerkiksi antaa pohjan verkostoitua samaa koulutustaustaa omaavien kanssa, ja näin voi saada uusia työtarjouksia. Ammatillinen verkostoituminen oli positiivista miehille annettaviin kokonaiskorvauksiin, mutta naisille se oli
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negatiivista. Miehet neuvottelivat ammatillisen verkostoitumisen korvauksista, kun taas naisilla oli vaikeampi osallistua verkostojen toimintaan. Tuloksena on, että henkilöllä on mahdollisuus hyödyntää verkostoaan erilaisten ongelmien ratkaisussa, ja pääsy erilaisiin tietoihin, joita hänellä ei itsellä mahdollisesti olisi. Verkostoituminen lisää henkilön näkyvyyttä ja
vaikutusvaltaa, jotka taas edesauttavat urakehitystä. Yksilöt, jotka pystyvät kehittämään
omaa sosiaalista pääomaansa verkostoitumisen avulla, voivat luottaa rakentamiinsa suhteisiin. Mitä suuremmassa ja laajemmassa verkostossa yksilö toimii, sitä helpommin hänellä
on pääsy tietoihin, jotka voivat edesauttaa hänen uransa edistymistä. Verkostojen kautta
yksilö voi saada yhteyden uran kannalta oikeisiin ihmisiin. Sosiaalista pääomaa pidetään
verkostojen rakenteena, ja se toimii verkostoitumismekanismina. (Gibson et. al. 2014, 153157.)

2.4.1 Miksi naiset verkostoituvat
Verkostoituminen on tärkeä osa yksilön urakehitystä. Naiset osallistuvat verkostoihin sen
vuoksi, että heidän osaamisensa kehittyy, tavatakseen henkilöitä, jotka voivat edistää heidän urakehitystään ja sosiaalisten kontaktien vuoksi. Naiset arvottavat verkostojen psykologiset hyödyt korkeammalle kuin tuen urakehitykselle, ja naiset arvostavat myös naisverkostoja. Naisverkostot voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: ammatilliseen verkostoon;
jossa jaetaan uraneuvontaa ja ammattiin liittyviä asioita, yrityskohtaiseen verkostoon sekä
koulutukseen liittyviin verkostoihin. (Durbin 2011, 98, 99.)

Naisten on hyvä verkostoitua keskenään, ja naisten on hyvä kuitenkin olla osa organisaatioiden miesten verkostoja, koska organisaation sisäisissä verkostoissa miehillä on valta.
(Linehan 2001, 827). Naisilla on ollut vaikea pääsy miesten verkostoihin johtotasolla, ja
tällöin naiset voivat jäädä ylennyksien ulkopuolelle. Naisilla on ollut vähän sosiaalista pääoma, sillä heillä ei ole ollut oikeita kontakteja. (Durbin 2011, 99-100.) Maskuliinisen kulttuurin myötä on tullut tarve perustaa omia naisverkostoja. Naiset tarvitsevat omia verkostoja, koska naiset eivät ole hyvin integroituneena miesten verkostoihin, heiltä puuttuu
pääsy ylimpiin tehtäviin ja ovat mahdollisesti syrjäytettyinä urapoluilta, joissa on valtaa ja
vastuuta. (Bierema 2005, 208.) Naisilla on ollut hankalaa päästä organisaatioiden merkittäviin kontakteihin, verkostoituminen on ollut yksi strategia ja keino puhkaista lasikattoa.
Verkostoituminen auttaa solmimaan suhteita ja väylän saavuttaa johtoryhmätehtäviä. (Forret & Dougherty 2004, 420.)
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Virallisista verkostoista naiset etsivät vertaistukea kokemusten jakamiseen, mahdollisuuksia uusiin työmahdollisuuksiin, he solmivat ammatillisia kontakteja, tukevat muita naisia,
oppivat uusia taitoja ja saavat uusia ystäviä ja ymmärtävät omaa liiketoimintaansa (Durbin
2011, 99). Naisverkostoon osallistumalla naiset saavat itselleen kollektiivisen voiman ja
luottamuksen toimia organisaatiomuutoksen puolesta. Naiset osallistuvat verkostoon saadakseen apua liiketoiminnan ongelmiin, saadakseen neuvoja sekä uran suunnanmuutokseen. Myös psykologisen tuen antaminen luo työtyytyväisyyttä naisten keskuudessa.
(Bierema 2005, 209.)

Verkostot tarjoavat psykologista ja instrumentaalisia etuja naisille. Useat tutkimukset ovat
osoittaneet, että epävirallisilla verkostoilla on suuri vaikutus, ja yrityksen sisällä olevien
verkostojen merkitys on vähemmän ymmärretty. Naisjohtajille tehdyn tutkimuksen mukaan, he tarvitsevat molempien sukupuolien verkostoja, jotta heidän uransa kehittyy.
(Bierema 2005, 210.)

Naisyrittäjien pääasiallinen syy muodostaa verkostoja on se, että verkostot tukevat perheen ja työn yhteensovittamista. Yksinyrittäjille verkoston luominen tukee heidän tuotteidensa tuotteistamista, luovuutta, henkilökohtaisten osaamisten kehittymistä, ja on
elintä9rkeää yrityksen kasvun ja selviytymisen näkökulmasta. (Paoloni & Dumay 2015,
172, 174.)

Suhdepääoma on määräävä tekijä yrityksen menestyksen kannalta, sillä se koostuu virallisista ja epävirallisista suhteista, jotka voivat auttaa liiketoiminnan kehittämisessä. Naisten
perustamissa yrityksissä suhteet ovat merkittävässä asemassa. Yrityksen alussa verkosto
koostuu epämuodollisista suhteista. Tarve verkostolle lähinnä kumpuaa psykologisesta
turvallisuudesta ja emotionaalisesta tuesta. (Paoloni & Dumay, 2015, 175, 190.)

Naisyrittäjillä sanotaan olevan vähemmän verkostoja kuin miesyrittäjillä, ja naisilla on
enemmän suhteita naispuolisiin ihmisiin verkostoissa. Naiset myös luottavat perheenjäseniinsä eniten toimiessaan yrittäjinä. Naisten sosiaaliset verkostot muodostuvat naisten välisistä emotionaalisista suhteista. Naiset suosivat henkilöitä, joille he tuntevat yhteyttä ja
ovat läheisiä. Naiset myös antavat ja vastaanottavat henkistä tukea muilta naisilta. Yrittäjyyskin nähdään sulautuneina sosiaalisina verkostoina, eikä vain itsenäisinä ja rationaalisina päätöksentekijöinä. Verkostot auttavat yrittäjiä saavuttamaan tavoitteensa. (Kluver
2011, 333-334.)
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Kluver (2011, 336, 337) kirjoittaa, että suhdeteorian (Miller 1976) mukaan naisten kehittyminen ja tunne omasta arvosta muotoutuu yhteyksistä muihin. Naiset käyttävät paljon aikaa auttamalla toisia kehittymään, ja samalla heidän empatiakykynsä, avoimuutensa, autenttisuutensa sekä myötätuntonsa kehittyvät. Onkin väitetty, että naisten suhteet ovat riippuvaisia emotionaalisesta läheisyydestä. Sosiaalisen tuen teorian (House 1987) mukaan
tuki on jaettu neljään eri osaan, kuten henkinen tuki, instrumentaalinen tuki, tieto sekä
sosiaalinen kumppanuus. Naiset etsivät ja antavat henkistä tukea toisiltaan ja verkostoista.
Naiset pyrkivät työskentelemään niin, että yhteensovittavat työ – ja yksityiselämän. Naisia
tulisi kannustaa työelämään enemmän, koska sillä on vaikutuksia talouteen, työllisyyden
nousuun sekä paikalliseen kehitykseen. Naisverkosto tukee naisia perheen, työn ja yhteisön yhteensovittamisessa. He saavat myös tukea verkostosta omaan kehittymiseensä
sekä yritystoimintansa. Naiset pitävät yhdessä työskentelystä ja kannustavat työntekijöitään tiedon jakamiseen sekä muiden kanssa kanssakäymiseen. (Paoloni & Dumay 2015,
173, 175.) Miehet jäävät verkostoitumaan työpäivän jälkeen useammin kuin naiset, sillä
naisilla on enemmän vastuuta kodista ja perheestä (Linehan 2001, 826).

Verkostoituminen on myös urakehitysstrategia, mikäli yksilön urakehitys on ainoastaan
yksilön omalla vastuulla, eikä organisaatio auta urakehityksessä. Onkin tunnistettu viisi
verkostoitumistyyppiä, kuten verkostosuhteiden ylläpito, seurustelu, sitoutuminen ammatillisiin tapahtumiin, osallistuminen yhteisön tapahtumiin ja oman sisäisen näkyvyyden nostamista. Miehet käyttivät enemmän aikaa seurusteluun kuin naiset, ja toisaalta miehet ja
sinkkunaiset käyttivät yhtä paljon aikaa seurusteluun. (Forret & Dougherty 2004, 420,421.)
Miehet hyötyvät verkostoitumisesta enemmän kuin naiset, sillä naisille annetut tehtävät tai
toimikunnat eivät olleet yhtä arvovaltaisia kuin miesten, ja näin ollen miehet hyötyvät
enemmän palkankorotusten ja ylennysten muodossa. Miehet mahdollisesti myös neuvottelevat palkkaansa ammatillisen verkostoitumisen, ja naisilta tämä puuttuu. Ammatillinen
toiminta hyödyttää uran kannalta miehiä enemmän kuin naisia. Naisilla on työaikojen jälkeen muita vastuita, kuten koti ja perhe. (Forret & Dougherty, 2004, 432.)
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Henkilökohtainen tietojohtaminen
2.5.1 Henkilökohtainen tietojohtaminen käsitteenä
Henkilökohtainen tietojohtaminen voidaan määrittää yhden henkilön yrityksenä – tietotyöläisen asiantuntijuutena, johon kuuluu hänellä oleva tieto, hänen prosessinsa, työkalunsa,
suhteensa ja verkostonsa (Efimova 2005, 3). Henkilökohtainen tietojohtaminen on vielä
suhteellisen tutkimaton tutkimuksenala, ja sillä on tärkeä rooli yksilö-, organisaatio- ja sosiaalisella tasolla (Cheong & Tsui 2011, 175). Henkilökohtainen tietojohtaminen auttaa yksilöitä olemaan tehokkaampia yksilö-, organisaatio – ja sosiaalisella tasolla. Siinä keskitytään henkilön omaan tapaan löytää, yhdistää, oppia ja tutkia tietoa (Pauleen 2009, 221.)

Davenport and Prusak (1998) ovat määritelleet henkilökohtaisen tietojohtamisen yhdistelmänä kokemusta, arvoja, kontekstuaalista tietoa ja asiantuntijuutta, joka tarjoaa kehyksen
uusien kokemusten ja tietojen arvioinnille ja sisällyttämiselle. Yksilöiden on itse tiedettävä
ja päätettävä miten etsiä uusia ja merkityksellisiä tietoja ja kokemuksia ja miten he oppivat.
Yksilön on oltava valmiina koko ajan muuttuvassa maailmassa. (Pauleen 2009, 222 –
223.)

Henkilökohtaiselle tietojohtamiselle on monia erilaisia määritelmiä. Se määritetään erilaisina käytäntöinä, joita jokainen henkilökohtaisesti käyttää omassa viitekehyksessään organisoidakseen ja soveltaakseen tietoa. Henkilökohtainen tietojohtaminen voidaan määrittää myös itsetuntemuksena, jonka mukaan jokainen yksilö ymmärtää mitä tietää ja osaa.
Henkilökohtaisella tietojohtamisella voi hallinnoida ja saada tukea itselleen merkityksellisistä tiedoista, ylläpitää verkostoja, yhteisöjä ja kontakteja sekä kasvattaa henkilökohtaista
pääomaa. Henkilökohtainen tietojohtamisen tavoitteena on, että sallitaan yksilön itse valita
mitä tietoa hän kerää, luokittelee sen, ja kenelle hän jakaa sen. Se voidaan määritellä
myös prosessina, joka määrittää miten yksilö hallinnoi tietoa. (Cheong & Tsui 2011, 176.)
Yksilöillä on itsellään vastuu omasta kehittymisestään työelämän kovassa kilpailussa. Yksilö itse määrittää oman urakehityksensä sillä, mitä tietoja ja taitoja hän omaa. (Pauleen
2009, 222.)

Henkilökohtaisen tietojohtamisen juuret ovat moninaiset. Sen juuret ulottuvat henkilökohtaiseen tiedonhallintaan, joka muodostuu kirjasto- ja informaationhallinnasta ja ohjelmistotyökaluista. Sittemmin henkilökohtainen tietojohtaminen siirtyi teknologiseen näkökulmaan. Tänä päivänä se keskittynyt sellaisten taitojen ja asenteiden kehittämiseen, jotka
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johtavat tehokkaampaan viestintään, yhteistyöhön, luovuuteen, ongelmanratkaisuun, elinikäiseen oppimiseen, sosiaaliseen verkostoitumiseen ja johtamiseen. (Pauleen, 2009,
223.)

Henkilökohtainen tietojohtaminen auttaa yksilöitä ymmärtämään asioita laajemmin, ja
heillä on parempi päätöksentekokyky oman uran ja elämän suhteen (Pauleen, 2009, 223).
Henkilökohtainen tietojohtaminen koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat henkilökohtainen tiedonhallinta, henkilökohtainen tiedon omaksuminen, henkilökohtaisen tiedon lisääminen ja luominen sekä tiedon jakaminen ihmisten välillä. Kirjoittajat Cheong ja Tsui
ovat luoneet Web. 2.0 työkalun, jolla on suuri rooli henkilökohtaisen tietojohtamisen käytänteiden soveltamisessa. (Cheong & Tsui 2011, 175.)

Tietojohtamisessa henkilökohtaisella oppimisella on linkki organisaation oppimiseen. Tietojohtamisessa yksilö yhdistää ja jakaa yksilön omia kokemuksia, taitoja, intuitiota, ideoita,
käsityksiä, motivaatiota ja omaa tulkintaansa. (Cheong & Tsui 2011, 175.) Henkilökohtainen tietojohtaminen keskittyy tietojohtamisessa keinoihin, jotka tukevat yksittäisen tietotyöläisen tuottavaa työskentelyä. Efimova tutkimuksessaan luo viitekehyksen, joka kartoittaa tietotyöläisen toimintatapoja kolmesta eri ulottuvuudesta: yksilön, yhteisöjen ja verkostojen sekä ideoiden. (Efimova 2005, 1.)

Efimovan (2005, 1-2) viitekehys tukee tietotyöläisen monialaista työskentelyä. Hänen viitekehyksensä

katsoo

tietotyötä

kokonaisuuden

näkökulmasta,

joka

ottaa

huomioon tietotyöntekijöiden toiminnan ja niiden yhteen liittämisen monimuotoisuuden.
Hän on tutkinut miten weblogeja (tietojohtamisen blogeja) on käytetty ammatillisesti hyödyksi. Weblogit ovat toimineet henkilökohtaisena tietovarastona, oppimispäiväkirjana tai
verkostoitumisvälineenä. Se on tarjonnut tekijälleen henkilökohtaisen julkisen tilan ja mahdollistanut yhteydet muihin henkilöihin.

Tietojohtamisen käytännöt keskittyvät usein tiedon luomisen tukemiseen ja jakamiseen
organisaatiotasolla, mutta eivät ota huomioon yksilön näkökulmaa. Efimovan tutkimuksessa keskitytään tukemaan tietotyön tuottavuutta ottamalla yksittäisen toimijan näkökulmasta tietotyön analysointiin kantaa. Tietointensiivisessä ympäristössä, työntekijöitä kuvataan investoijina, jotka tuovat oman pääomansa, asiantuntemuksensa, yritykseen. Luovuutta, oppimista ja halua auttaa muita ei voida pakottaa, vaan työntekijöiden tulee motivoitua tuomaan laadukasta tietoa organisaatioon. (Efimova 2005, 2.)
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Henkilökohtainen tietojohtaminen on tiedon hallintaa ja tukemista, joka on helposti saatavilla, merkityksellistä ja arvokasta yksilölle. Sen avulla ylläpidetään verkostoja, kontakteja,
ja se tekee elämästä paljon helpompaa ja samalla kasvattaa henkilökohtaista pääomaa.
Efimova (2005, 3.)

Tietotyöläisen työtä on suodattaa tietoa, ideoida ja luoda yhteyksiä muiden kanssa, jotta
yksilöllä on yhä enemmän osaamista vaativassa ympäristössä. Tutkimukset osoittavat,
että tietotyöt ovat usein näkymätöntä, toisin kuin fyysinen työ. Henkilökohtaiset suhteet
ovat tärkeitä tiedon jakamisen näkökulmasta. Piiloon jäävää työtä on myös verkostojen
luominen ja niiden ylläpitäminen. Tiedon löytäminen, tulkitseminen ja yhdistäminen, merkitysten löytäminen ja tiedon hankkiminen ilmenee muiden kanssa käytävissä keskusteluissa, sekä uusien ideoiden luominen ja käyttäminen lopputuotteen tuottamiseen tapahtuu tietotyöntekijän päässä. (Efimova 2005, 8.)

Uudet ideat syntyvät useimmin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Keskustelut vaativat yksilöltä panostusta, hyvät välit osallistujien kesken ja ymmärrystä ja tietoisuutta ryhmän toimintatavoista ja hierarkiasta. Henkilöllä tulee olla kykyä mukautua ulkopuolisesta jäsenestä osaksi verkostoa. Tiedon jakamisessa on tärkeää myös luottamus henkilöiden välillä. Yksilölle tämä tarkoittaa kykyä rakentaa ja ylläpitää erilaisia verkostoja. Yksilön on
myös pystyttävä suodatamaan saamaansa tietoa ja yhdistämään tarpeellista tietoa. (Efimova 2005, 9.)

Henkilökohtaisen verkoston kehittäminen ja ylläpitäminen, joka on usein näkymätöntä
työtä ja jota ei organisaatiotasolla tueta eikä niitä oteta huomioon, tulisi tuoda tietoisuuteen.
Tämä voisi olla lähtökohta muutoksille, jotka ovat tarpeen työntekijöiden tuottavuuden parantamiseksi. (Efimova 2005,10.)
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Kuvio 6. Henkilökohtaisen tietojohtamisen viitekehys. (Efimova 2005, 8).

2.5.2 Henkilökohtaisen tietojohtamisen työkalut
Cheong & Tsui (2011, 178) kirjoittavat, että (Pettenati et al. 2007) mukaan sosiaalisen
verkostoitumisen työkalut ja metodit tarjoavat suuren mahdollisuuden johtaa henkilökohtaista tietojohtamista ja samalla tuovat verkoston mukana oppimisen kokemuksia.

Viime vuosina henkilökohtainen tietojohtaminen on keskittynyt teknologisiin työkaluihin,
kuten verkkotyökaluihin, web 2.0 teknologiaan, ja semanttiseen verkkoon. Työkalut auttavat yksilöitä henkilökohtaisessa tietojohtamisessa verkossa ja virtuaalisessa ympäristössä. (Cheong & Tsui 2011, 178.) Web 2.0 työkaluilla on merkittävä rooli kommunikoinnissa, yhteistyössä, sekä tiedon jakamisessa ja hallinnoinnissa. Web 2.0 mahdollistaa tietojohtamisen uuden mallin, joka sisältää virallista ja epävirallista viestintää, yhteistyötä ja
sosiaalisen verkoston työkalun. (Razmerita, Kirchner, & Sudzina 2009, 1021.)

Yksilöille tulee määrittää viitekehys, jonka mukaan he pystyvät hallinnoimaan uutta tietoa,
soveltaa sitä sekä kerätä itselleen merkityksellistä tietoa (Cheong & Tsui 2011, 176). Henkilökohtainen tietojohtaminen keskittyy yksilön tapaan oppia, työskennellä tehokkaasti tai
tehdä yhteistyötä. Sen tarkoituksena on helpottaa yksilön tapaa hallinnoida tietoa, yhteistyötä ja tiedon vaihtoa muiden kanssa. (Razmerita et al. 2009, 1021.)
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Web 2.0 tai sosiaalinen median mukanaan tuomien työkalujen ja konseptien on helpompi
toimia sosiaalisesta näkökulmasta. Esimerkiksi LinkedIn ja Facebookin avulla on mahdollista saavuttaa suuri joukko ihmisiä ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa. Web 2.0
ja sen työkalut mahdollistavat tiedon luomisen, organisoinnin ja jakamisen. Lisäksi se mahdollistaa tutustumisen uusiin ihmisiin ja keskustella heidän kanssaan, sekä luoda uusia
verkostoja ja luoda uutta tietoa. (Razmerita et al. 2009, 1022.) Henkilökohtainen tietojohtaminen on viitekehys, jonka puitteissa yksilöinä organisoimme ja integroimme meille tärkeän tiedon, ja perustan tietämyksellemme. Pienistä tiedon jyväsistä koostuva kokonaisuus, jolla systemaattisesti kokoamme tietoa ja, josta on meille itsellemme valtava merkitys. (Frand & Hixson, 1998)

Naisten urakehitys
2.6.1 Naisten urakehitys käsitteenä

Historiassa urakehityksen teoria ja tutkimus on keskittynyt keskiluokkaisten valkoisten
miesten uraan. Yritysten tulisi tukea naisverkostoja ja naisten tulisi olla verkostoissa mukana, jotta heidän uransa kehittyy, sillä on todettu, että ne toimivat. (Bierema 2005, 211.)
Tutkimuksen ja käytännön kokemuksen kautta voidaan sanoa, että mielikuva menestyksekkäästä johtajasta on ollut perinteisesti maskuliininen, ja kun nämä mielikuvat pysyvät
on, niin se edistää miesten pysymistä johtajan paikoilla. Perinteinen urapolku miehelle on
ollut koulutus, kokoaikainen ura ja eläköityminen. Naisilla tällaista selkeää urapolkua ei
ole, sillä naiset ovat olleet vastuussa perheestä ja näin ollen jääneet perinteisestä uran
edistämisestä, ja josta on ollut heille haittaa kovassa kilpailussa. Kun tarkastellaan uraa ja
naisia koskevaa kirjallisuutta, on tärkeää tarjota uusia ajatuksia naisten uria koskien, sillä
naisten kokemukset eroavat miehistä. (Mavin 2001, 183.)

Perinteisesti ura on määritelty järjestelmällisenä kehitysjaksona, jossa henkilön tehtävät
asteittain kasvavat vastuullisemmiksi ja vastuullisempiin rooleihin. Urakehitys on määritelty laajempana kokonaisuutena, jossa edellytetään menestyksellisesti ja systemaattisesti
työhön liittyviä kokemuksia, asenteita ja käyttäytymistä, jotka ilmenevät hänen koko elinikänsä ajan. Urakehitysmallit eivät yleisesti ota kantaa naisten tilanteeseen, sillä naiset
tarvitsevat malleihin joustavuutta taukoihin, jotka voivat tulla esimerkiksi lasten saannin tai
omien vanhempien hoitoon liittyen. Perinteisesti urakehitys malleissa on epätodennäköisesti naisten urakehitykseen sopivaa mallia. Naiset löytävät identiteettinsä suhteessa
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muihin, ja niillä on monia erilaisia vaikutuksia ja rajoituksia, kun naiset päättävät urastaan.
Työelämän ulkopuolisilla suhteilla on tärkeä ja vaikuttava osa naisten tekemiin urapäätöksiin. (Mavin 2001, 184 - 185.)

Perinteiset urakehitysmallit näkevät urakehityksestä kiinnostuneet kilpailuhenkisinä. Jokainen ura on kuin turnaus, joka on voitettava, jotta siirtyy ylöspäin uratikapuissa ja häviäjät
jäävät siihen mitä tekevät parhaillaan. Naisten urakehitys ei ole niin suoraviivainen kuin
miesten, sillä naiset ovat voineet seurata miehensä urakehitystä, naisilla on ollut perheeseen ja kotiin liittyviä velvoitteita ja he ovat saattaneet törmätä ennakkoluuloihin. (Mavin
2001, 185.)

Naisilla on elämässään myös muita vetäviä tekijöitä, jos he esimerkiksi tuntevat uransa
vakiintuneen aikaisin, he voivat lopettaa uransa, ja päättää, että perustavat perheen. Hallitustasolta, liike-elämästä ja johdosta puuttuu miehille tuki ja asenne ja arvot, että he voisivat olla päävastuullisia perheen hoitamisesta. Asenne naisia kohtaan usein on, että he
ovat vähemmän sitoutuneita työhönsä kuin miehet ja pystyvät vähemmän panostamaan
kokoaikaiseen uraan. Naiset usein arvioidaan heidän perhe-elämänsä, vastuiden ja tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. Miehiin suhtaudutaan työntekijöinä, ei vanhempina,
mutta naiset nähdään aina äiteinä. (Mavin 2001, 185.)

Naiset ovat edelleen päävastuussa perheestä, kuten lastenhoitamisesta. Naiset itse uskovat, että perhevastuut ovat este heidän edistymiselleen urallaan. Äitiys vaikuttaa työkokemukseen, työuralla taukoihin, tehtyihin tunteihin, koulutustasoon, kouluttautumiseen ja kehittymiseen ja uramahdollisuuksiin, ja samalla äidin inhimillisen pääoman kertymiseen.
(Metz, 2005, 228, 232.)

Nykypäivänä naisten ja miesten osallisuus työmarkkinoista on tasapuolinen. Naisten
osuus ylemmän johdon paikoista on kuitenkin vähäisempi kuin miesten. Lisäksi naisilla on
alempi palkka, urakehityksen ja ylentymisen kanssa haasteellisempaa sekä muut taloudelliset etuudet ovat heikommat. Naisten on myös työskenneltävä kovemmin, jotta heidän
uransa kehittyy. (Bierema 2005, 207.)

Työpaikoilla vallitsee miesten kulttuuri, ja työssään etenee, jos omaksuu maskuliinisen
käyttäytymisen kuten kilpailuhenkisyyden ja aggressiivisuuden. Lisäksi asiat, jotka estävät
naisten urien etenemistä on asenne naisia kohtaan, vaikea pääsy virallisiin verkostoihin,
roolimallien puuttuminen ja yrityskulttuuri, joka ei tue naisten urakehitystä. Naiset oppivat
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organisaatiokulttuurista suhteiden kautta, ja ne muodostavat erilaisia sosiaalisia verkostoja, jonka kautta voi rakentaa itselleen tukiyhteisön. Verkostot tarjoavat psykososiaalisia
ja instrumentaalista tukea, mutta on kuitenkin vakiintunutta, että naiset on poissuljettu
miesten verkostoista. (Bierema 2005, 208.)

Miehet ja naiset perustavat verkostoja edistääkseen uraansa, ja sukupuolien erot verkostoissa, ovat seurausta mahdollisuuksista ja rajoituksista, jotka johtuvat naisten ja miesten
erilaisista sijainneista sosiaalisessa rakenteessa. Miehet yleensä kuuluvat laajoihin talouteen keskittyviin verkostoihin ja naiset pieniin, paikallisiin ja yhteisöllisiin verkostoihin.
Vaikka naisilla olisi sama verkosto yrityksessä, titteli, kokemus, työhistoria ja ikä, miehiin
oltiin enemmän yhteydessä ylemmästä johdosta. Tästä huolimatta naiset ovat taitavampia
verkostoitumaan kuin miehet. (Bierema 2005, 209.)

Seniorinaisjohtajilta saattaa jäädä väliin kansainvälisiä nimityksiä, sillä heiltä puuttuu
pääsy tarvittaviin verkostoihin, mentorit tai roolimallit. Miehillä on valta useimmissa organisaatioissa, joten naisten tulisi päästä osaksi näitä verkostoja. Se hyödyttäisi naisia näkyvyydessä sekä pääsynä epävirallisiin keskusteluihin ylemmän johdon kanssa. (Linehan
2001, 828.)

Lasikatto, johon naiset urallaan törmäävät, kuvastaa näkymätöntä estettä, joka estää naisia siirtymästä ylempään johtoon. Tämä on selitetty naisten erilaisilla kyvyillä, asenteilla,
käyttäytymisellä, ja koulutuksella, sekä järjestelmällisellä syrjimisellä yritysten omalla politiikalla. Yrityksissä on diversiteettiohjelmia, joissa pyritään ottamaan huomioon näkyviä ja
ei näkyviä eroavaisuuksia, kuten sukupuoli, ikä, tausta, rotu, työskentelytyyli, persoonallisuus sekä vammat. (Mavin 2001, 188, 189.) Naisten urakehitystä jarruttavat naisten vaikea yleneminen isoissa organisaatioissa senioritason tehtäviin, kutsutaan lasikatoksi sekä
naisten rooli ja vastuu perheeseen liittyvistä tehtävistä. (Vanhala 2012, 31).

Naiset, joilla oli sama koulutustausta työtehtävät, asema ja elämäntilanne vaihtelivat paljon. Tutkimuksessa tunnistettiin viisi eri urasuuntautumisryhmää: uraloukkuun jääneet,
johdossa olevat, kärsimättömät urasuuntautuneet, uraa tekevät ja neutraali urasuuntautuminen. Henkilöt, jotka olivat ryhmässä uraloukkuun jääneet, olivat sitoutuneita enemmän
perheeseensä ja vähemmän työhön ja yritykseen, kuitenkin heidän sitoutumisensa uraan
oli korkea. Naiset olivat sitoutuneet enemmän perheeseensä, sillä heillä oli olemattomat
uranäkymät. (Vanhala 2012, 35-36.)
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Ura on jatkuvasti kehittyvää työkokemusta. Ura heijastaa ihmisten ja organisaatioiden välisiä suhteita, ja miten nämä suhteet muuttuvat ja vaihtelevat ajan kuluessa. Ura on osa
yksilöiden ja organisaatioiden muutosta sekä sosiaalista muutosta. (Arthur, Hall & Lawrence 1989, 8.) Hierakisten urien tilalle on tullut näkemys vapaammista ja eri tavalla kehittyvistä urista, joissa huomioidaan henkilökohtainen ja ammatillinen elämä. Uratutkimuksessa puhutaan subjektiivisesta ja objektiivisesta urasta, jolloin ura määritetään joko yksilön ulkopuolisten rakenteiden määrittämäksi tai yksilön oman kokemuksen määrittämäksi.
(Ekonen 2012, 38, 39.)

Naisten ja miesten urat poikkeavat toisistaan monilla eri tavoilla. Naisten urien erityispiirteitä ovat se, että naiset kokevat urat eri tavalla kuin miehet, naisten urat ovat katkonaisempia ja vaikeammin ennustettavissa kuin miesten, esimerkiksi perheen perustamisen
vuoksi. Naisten kohdalla tulee ottaa subjektiivinen urakehitys huomioon. Naiset eivät välttämättä koe hiearkista etenemistä tavoitteeksi, vaan käsitys urasta ja siinä menestyminen
on monimuotoisempaa. (Ekonen 2012, 40.)

Urakehitys voidaan jakaa subjektiiviseen ja objektiivisiin toimenpiteisiin. Objektiivisiin toimenpiteisiin kuuluvat saadut tulot, tulojen kasvuvauhti, asema hierarkiassa, tai saatujen
ylennysten määrä. Subjektiiviset toimenpiteet kuvastavat henkilön tyytyväisyyttä uraan ja
käsitykseen nykyisestä ja aiemmista työtehtävistä. Urakehitys on liitoksissa yksilön asemaan sosiaalisissa verkostoissa. Asema verkostossa on seurausta suhteiden laadusta ja
määrästä muihin yksilöihin. (Fryczynska & Ivanova 2019, 329, 330.)

Urakehitys on helpompaa henkilöille, jotka osallistuvat verkostoon, joka on suhteellisen
pieni ja melko suljettu. Verkostossa on intensiiviset suhteet, vahvat siteet ja ryhmät, jotka
toteuttavat hankkeita yhdessä. Uratyytyväisyys ja uranäkymät voidaan määrittää työhön
liittyvän sosiaalisen pääoman kautta. Työntekijät, joilla on vahvat suhteet saavuttavat
enemmän uran suhteen. Naisille verkostoituminen on erittäin hyödyllistä ammatillisen menestyksen saavuttamiseksi. Henkilöillä, joilla on korkea sosiaalinen pääoma ovat aktiivisempia etsimään uusia töitä. Hyvät suhteet ja korkeatasoiset kontaktit edistävät urakehitystä ja asemaa. (Fryczynska & Ivanova 2019, 330-331.)

Verkostoituminen on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa urakehitykseen. Työhön liittyvä henkilökohtainen sosiaalinen pääoma ei vaikuta tyytyväisyyteen urasta. Työhön liittyvä sosiaalinen pääoma on suurempi, kun kontaktihenkilöt tunnetaan paremmin, joka on lähellä
sosiaaliseen pääomaan sitoutumista. Kun tunnet henkilöt hyvin ja he tukevat työnhakuasi,
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auttaa se muodostamaan positiivisen näkemyksen uranäkymistä. Verkostoitumiskäytöksellä on voimakkaampi vaikutus uratyytyväisyyteen- ja kehitykseen verrattuna työhön liittyvään yksilölliseen sosiaaliseen pääomaan. Tällä on vaikutus vain uranäkymiin.
(Fryczynska & Ivanova 2019, 340-341.)

2.6.2 Naisten johtamisuratyypit
Naisten johtamisurat ovat monipuolisempia kuin aikaisemmat tutkimukset osoittavat, ja
naisia tulisi tarkastella yksilöinä, joiden urakehitystä ohjaavat monet tekijät. (Ekonen 2012,
44.)

Tasapainohakuisessa uratyypissä urakehitystä ohjaa työn ja perheen välisen tasapainon
löytäminen. Perhe on nähty yleisesti uraa haittaavana ja hidastavana tekijänä. Tämä uratyyppi ei kuitenkaan näe perheen ja uran yhteensovittamista ongelmallisena vaan perhe
nähdään positiivisena, sillä naiset pystyvät sovittamaan monia rooleja (äiti, vaimo, johtaja)
ja niistä saamiaan hyötyjä omassa työssään esimerkiksi johtajana. (Ekonen 2012, 42.)

Hierarkkinen uratyypissä organisaatioiden muutoksen myötä heidän urakehityksensä on
ollut organisaatiohierarkiassa ylöspäin. Naiset ovat toimineet johtotehtävissä uran alusta
alkaen. Ideologinen uratyyppiä kuvaa kutsumus tehdä tiettyä työtä tai tiettyä organisaation
edustamaa arvoa. Vaakatasoisessa uratyypissä nainen toimii mielenkiintoisissa tehtävissä
ja asiantuntijuuden rakentaminen on tärkeää. (Ekonen 2012, 43.)

Kuviossa 7 on kuvattu naisten johtamisuratyypit.

Tasapainohakuinen

Hierarkkinen

Ideologinen

Vaakatasoinen

Kuvio 7. Naisten johtamisuratyypit. (Ekonen M. 2012, 42).
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2.6.3 Naisten uria edistävät ja estävät tekijät
Naisten johtamisuria edistävät tekijät voidaan jakaa organisatoriisin ja yksilöllisiin tekijöihin. Organisatorisia tekijöitä ovat muun muassa miesten asenteisiin vaikuttaminen, diversiteetin kehittäminen organisaatioissa, henkilöstöjohtamisen käytännöt, esimerkiksi naisten verkostoitumisen edistäminen, sekä työn ja perheen yhteensovittamisen tukeminen.
Yksilölliset tekijät ovat muun muassa monipuolinen työkokemus, puoliso, joka tukee uraa,
verkostoihin osallistuminen, mentorin hankkiminen ja kotitöihin avun hankkiminen. (Lämsä
2012, 55.)

Naisten johtamisurien estävät tekijät voidaan jakaa yhteiskunnalliseen tasoon, organisaatiotasoon sekä yksilötasoon. Yhteiskuntatasossa merkittävin naisten urakehityksen estäjistä on sukupuolirooliin sosiaalistuminen, joka ohjaa naisia käyttäytymään naisten rooliin
kohdistuvien odotusten mukaisesti. Sukupuolirooliin liittyy negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja, jolloin naisia ei välttämättä koeta kannattavana ja uskottavana inhimillisen pääoman sijoitus – ja kehityskohteena. Organisaatiotason vaikutus voi olla naisjohtajien urilla
niin voimakas, että urakehitys pysähtyy ja silloin puhutaan lasikatosta. Organisaatioissa
avoinna olevista paikoista ei aina välttämättä ilmoiteta avoimesti, ja miehistä koostuva
johto valitsee samanlaisia henkilöitä johtoon kuin he itse ovat. Naisilla ja äideillä esteeksi
voi nousta pitkät ja joustamattomat työajat, jotka vaikeuttavat työn ja perheen yhteensovittamista. Ongelmana on myös se, että perheen ja työn yhteensovittaminen on nähty vain
naisten ongelmana, ei miesten. Ihmissuhdetasolla suurin este on sopivien roolimallien ja
mentoreiden puute. Mentori voi hyödyttää suojaamalla syrjinnältä, kertomalla ohjeita organisaation toimintatavoista tai antaa tietoja avoimista tehtävistä epävirallisten verkostojen
kautta. Naisten jäädessä organisaatioiden epävirallisten verkostojen ulkopuolelle, vaikeuttaa se naisten urakehitystä. He eivät pysty tekemään itseään tunnetuksi vaikutusvaltaa
käyttävien keskuudessa, ja eivät pysty solmimaan suhteita ylenemisistä päättäviin henkilöihin. Verkostoissa liittoumien ja ystävyssuhteiden avulla siirretään valtaa ja kilpailuetua
muille jäsenille (Puttonen 2012, 61-66.)

Naisten on hankalampi saada ylempiä johtotehtäviä juuri perinteisten sukupuoliroolien
vuoksi. Suomessa työmarkkinat ovat jakautuneet naisten ja miesten välillä erilaisiksi. Johtajapositioihin palkataan miehiä heidän omista verkostoistaan, siitä huolimatta, että Suomessa naiset ovat hyvin korkeasti koulutettuja. (Välimäki, Lämsä & Hiillos 2009 596, 598.)
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Kahdenkeskiset esimies-alaissuhteet vaikuttavat johtamisuralla etenemiseen. Yksilötasolla naisten omien kokemusten mukaan itsevarmuuden puute on ollut este edetä uralla.
Naisten tulisi luoda uran alussa urastrategia, jotta heille kertyisi enemmän kokemusta ja
taitoja. Naisten sosiaalistuminen ja asenteet johtavat siihen, että naiset valitsevat työn, ei
uraa. Työ ei vaadi korkeaa koulutusta, mutta se ei tarjoa ylenemismahdollisuuksiakaan.
Ura taas vaatii koulutusta, ja takaa myös paremmin ylenemisen. Naiset valitsevat työn eikä
uraa voidaan selittää osin sillä, että naisilla on päävastuu perheestä ja tämän katsotaan
olevan ristiriidassa johtamisuran kanssa. (Puttonen, 2012, 66, 67.)

Äidiksi tulemisen on ajateltu rajoittavan naisten työskentelymahdollisuuksia. Suurena
syynä on ollut lastenhoitovastuun epätasa-arvoinen jakautuminen. Esimiesten ja kollegoiden suhtautuminen äiteihin voi kuvastaa heidän ajatuksiaan, ettei äiti olisi sitoutunut tehtäviinsä tai uraansa. Äitiys tuo katkoksia naisten uriin, jonka vuoksi naisten ura on lyhyempiä tai katkonaisempia kuin miesten urat. Tämä vaikuttaa taas hitaampaan ylenemiseen ja
alempaan palkkaan. Urakatkos ei ylläpidä työntekijän taitoja ja tietoja, ja tämä taas heikentää itsetuntoa, mikä taas vaikuttaa heikentävästi työsuoritukseen. (Puttonen 2012, 6869.)

Äitiys tulisi ymmärtää resurssina, josta äidit saavat johtamistyöhönsä hyötyjä kuten osaamista, organisointi- ja neuvottelutaitoja. Naiset ovat yksilöitä, ja eikä heidän etenemistään
johtamisuralla voi edistää yhdellä mallilla. Ylimmän johdon on myös oltava aidosti tukemassa naisten johtamisuria edistäviä toimia. (Puttonen 2012, 70.)

2.6.4 Naisten saama tuki puolisolta
Naisten lukumäärä työpaikoilla kasvaa jatkuvasti, ja tällä vuosikymmenellä nähdään
kuinka miehet mukautuvat muutokseen, joka tulee olemaan merkittävä (Wittenberg-Cox,
2017). Naiset käyttävät paljon aikaa auttamalla toisia kehittymään, ja samalla heidän empatiakykynsä, avoimuutensa, autenttisuutensa sekä myötätuntonsa kehittyvät. Onkin väitetty, että naisten suhteet ovat riippuvaisia emotionaalisesta läheisyydestä. (Kluver, 2011,
336.)

Viimeaikaiset tutkimukset ehdottavat, että uraa ja perhettä ei eroteltaisi, ja niiden välinen
suhde olisi moniulotteinen; työelämässä koetut kokemukset vaikuttavat perhe-elämään ja
toisin päin. Kirjallisuudessa käsitettä ura kuvataan yleensä sukupuolesta riippumattomana.
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Kuitenkin ideaali johtaja on mies, jolle työ on koko elämä ja jonka vaimo huolehtii kotitöistä,
vaikka myös vaimo on aktiivinen työelämässä. Perinteisten sukupuoliroolien odotusten
mukaan; naisten odotetaan antavan enemmän tukea miesten urille, kun vastaanottavan
omalle uralleen tukea. Tämä perinteinen ajattelutapa on yhteiskunnallisissa rakenteissa,
joka kuitenkin tulee muuttumaan ajan myötä. Perinteinen sukupuolten järjestys ei ole vakaa, vaan on valmis muutoksille. Ihmiset voivat ylläpitää perinteistä sukupuolten järjestystä
omalla puhetyylillään, tai voivat haastaa sitä muuttamalla puhetyyliään vastakkaiseen
suuntaan. (Heikkinen, Lämsä & Hiillos, 2014, 27, 28, 29.)

Ammatillisesti kunnianhimoisilla naisilla on, joko erittäin paljon tukea antava puoliso, tai ei
kumppania ollenkaan (Wittenberg-Cox, 2017). Yleisesti ottaen sosiaalinen tuki voidaan
määrittää henkilöiden välisenä kanssakäymisenä, jossa on henkistä huolenpitoa, konkreettista apua, tiedon antamista tai arviointia. Henkinen tuki rinnastetaan oman elämän
kokemusten jakamiseen. Konkreettinen apu voi auttaa henkilöä suoraan saavuttamaan
jotakin. Tiedon antaminen on neuvoja tai ehdotuksia, joiden avulla henkilön ongelma ratkeaa. Arviointien tukeminen voi tarkoittaa itsearvointien tukemista, rakentavan palautteen
antamista. (Heikkinen et. al. 2014, 29.)

Tutkimusten mukaan miespuolisilla puolisolla ei ole vain yhtä ainoata tapaa tukea vaimojen uraa, vaan monia erilaisia. Kun puhutaan naisten urakehityksestä, niin myös maalla on
merkitystä, ja tämä tulee ottaa huomioon tutkittaessa naisten uria ja perhe-elämää, ja ne
ovat osa sosiokulttuurista kontekstia. Suomea pidetään suhteellisen tasa-arvoisena
maana. (Heikkinen et. al. 2014, 29, 30.) Puolison tuki jaettiin määrittelevään, tukevaan,
instrumentaaliseen, joustavaan ja heikentävään. Kun sukupuoliroolit perheessä olivat
joustavat, se toi naisille onnistumisen tunnetta ja tyytyväisyyttä uran suhteen. (Välimäki et.
al. 2009, 596). Miehet itse näkevät itsensä hyvinkin tukevina, ja kannustavina. He tukevat
vaimojensa uraa siihen asti, kunnes se ei haittaa heidän omaa urakehitystään. (Wittenberg-Cox, 2017.)

Suomessa yhteiskunnallisessa keskustelussa pidetään tasa-arvoa yleisesti hyväksyttynä;
miehillä on kuitenkin helpompi pääsy asemiin, joissa on vaikutusvaltaa ja sosiaalista arvovaltaa, ja maskuliinisuutta arvostetaan ylimmän johdon tehtävissä. Suomessa on virallisesti hyväksytty tasa-arvoinen työelämä sekä kahden aikuisen palkansaajan malli. Jotta
molemmat vanhemmat voivat käydä töissä, on Suomessa päivähoito järjestetty kunnilla,
molemmat vanhemmat maksavat omat veronsa sekä perhevapaa-malli on käytössä, joka
antaa pienten lasten äideille oikeuden pitää työpaikkansa ja heidän on helpompi palata
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työelämään. Suomessa naisten osuus työelämässä onkin korkea ja tyypillisesti naiset
työskentelevät kokoaikaisesti. Kuitenkin sukupuoli odotusten mukaisesti, naiset ovat päävastuussa kotitöistä. (Heikkinen et al. 2014, 30.)

Vaikka Suomessa naiset kuvataan vahvoina, ei niinkään heikkoina tai särkyvinä; kohtaavat
hyvin koulutetut suomalaiset naiset lasikaton eivätkä näin pääse ylimmän johdon tehtäviin.
Useiden tutkimusten mukaan naisjohtajien urat ovat alisteisia miestensä urille. Naiset
yleensä tekevät uhrauksia, jotta heillä on työssäkäyvä mies ja perhe; miehen ura määrittää
mitä päätöksiä nainen tekee oman uransa suhteen. (Heikkinen et. al. 2014, 30.) Harward
Business koulun opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa tulee esiin, että miehet odottavat
naisten joustavan heidän uransa tähden, ja naiset odottavat tasavertaista avioliittoa. Milleniaaleja miehiä on pidetty tasa-arvoa kannattavina, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että
he ovat vähemmän sitoutuneita tasa-arvoon kuin vanhemmat miehet. (Wittenberg-Cox,
2017.)

Aviomiehet tukevat vaimojaan keskustelemalla ja kuuntelemalla vaimojen huolia liittyen vaimon uramahdollisuuksiin tai haasteisiin. Aviomiesten rooli on myös olla henkisenä tukena
taka-alla tukemassa naisten uraa. Aviomiesten passiivisen roolin tarkoituksena on hiljaisesti
tukea vaimon uraa, ja uskoa hänen tekemiseensä. Mies antaa myös tilaa ja vapautta naiselle luoda omaa uraansa. Heidän välinen suhteensa on tiimi, joka toimii hyvin yhdessä.
Aviomiehet konkreettisesti tukivat vaimojaan huolehtimalla lapsista ja tekemällä kotitöitä.
Naisten mukaan on helpompaa luoda uraa, kun miehet auttavat, sillä silloin heillä jää enemmän energiaa työhön. Aviomiehet avustavat myös edustamalla vaimojensa rinnalla tai auttamalla työhakemusten ja CV:n laadinnassa. Miehet ovat myös henkisenä ja taloudellisena
tukena, jos naiset esimerkiksi perustavat oman yrityksen ja rakentavat sopivia verkostoja.
Miesten omat uravalinnat auttavat naisia; miehet jäävät vanhempainvapaalle, tekevät lyhyempiä päiviä, heillä on joustavat työjärjestelyt ja he tekevät tietoisen päätöksen siitä, etteivät
edistä omaa uraansa. Joidenkin naisten mukaan heidän miehensä ei tukenut heitä ollenkaan heidän urakehityksessään. Tällöin kotityöt ja lasten hoitovastuu on naisella. (Heikkinen et al. 2014, 31, 32.) Vanhemmat naiset, jotka ovat joutuneet miestensä asenteen vuoksi
työskentelemään vaatimattomammissa tehtävissä, ottavat avioeron lasten kasvettua, jotta
he pystyvät kehittämään uraansa. (Wittenberg-Cox, 2017.)
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Aikaisempi tutkimus
Alla olevassa taulukossa on katsaus aikaisempaan tutkimukseen aineettomasta pääomasta, inhimillisestä pääomasta, sosiaalisesta pääomasta, henkilökohtaisesta tietojohtamisesta ja urakehityksestä.

Aineettoman pääoman merkitys
Aineettoman pääoman johtaminen ja kehittäminen ta-

Edvinsson (2013) ja Bon-

kaavat yksilön ja organisaation kilpailukyvyn.

tis (1999)

Inhimillisen pääoman kehittyminen
Aineettoman pääoman eri näkökohdat ja niiden väliset

Subramaniam & Youndt

suhteet vaikuttavat selektiivisesti innovaatiokykyyn.

(2005)

Inhimillisen pääoman prosessien kehittäminen tulevai-

Bontis & Fitz-enz (2002)

suuden kilpailuetuna. Inhimillisen pääoman merkitys joh-

Wang,

tamisessa.

(2012)

Organisaation aineettomat ja piilotetut arvot organisaa-

Edvinsson (2000)

Jang

&

Tsai,

tion osaamisista kehittyvät nopean oppimisen, verkostoitumisen ja suhteiden rakentamisen ympärille organisaatiossa.
Sosiaalisen pääoman kehittyminen
Sosiaalinen pääoma edistää inhimillistä pääomaa.

Coleman (1988)

Sosiaalisella pääomalla on vaikutusta uuden aineetto-

Nahapiet

man pääoman kehittymiseen ja organisaatiot ovat ympä-

(1998)

&

Ghoshal

ristöjä, jotka edistävät sosiaalisen pääoman kehitystä.
Sosiaalisen pääoman verkostojen muodot vaihtelevat

Burt (1998)

verkostojen rakenteen mukaan.
Sosiaalinen pääoma verkoston rakenteen ja sosiaalisten

Seibert, Kraimer, & Liden

resurssien suhteen. Nämä vaikuttivat uran onnistumi-

(2001

seen verkoston hyödyillä.
Verkostoilla on oma erillinen sosiaalisen pääoman ulot-

Inkpen & Tsang (2005)

tuvuutensa. Tiedon jakamisen taso riippuu näiden verkostojen sosiaalisen pääoman ulottuvuuksien olosuhteista.
Tietojohtaminen ja verkostoituminen hyötyvät vahvasta

Seufert, von Krogh &

integraatiosta.

Bach (1999)
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Yritysten sisäinen verkosto liitetään negatiivisesti nais-

Metz (2005)

ten, jotka ovat äitejä etenemiseen urallaan, kun taas positiiviesti naisiin, jotka eivät ole äitejä. Lisäksi lasten saaminen heikentää työhön käytettävää aikaa sekä sitä
kautta etenemismahdollisuuksia johtoasemaan.
Organisaation sisällä toimiva naisverkosto epäonnistui,

Bierema (2005)

ja siihen vaikuttivat naisten omat asenteet, osallistuminen ja patriarkaalinen yrityskulttuuri.
Sosiaalinen vuorovaikutus lisää ja parantaa tiedon luo-

Durbin (2011)

mista, ja naiset verkostoituvat sosiaalisista syistä.
Naisten tulee verkostoitua urakehityksen kannalta kes-

Linehan (2001)

kenään, sekä olla osana miesten verkostoja, koska organisaation sisäisissä verkostoissa miehillä on valta.
Organisaatiot itsessään tuottavat naisille rajoitteita, jol-

Ibarra (1993)

loin heidän verkostonsa poikkeavat rakenteen ja ominaispiirteiden suhteen miesten verkostoista.
Sosiaalinen pääoma verkostossa.

Batt (2008)

Sosiaalinen pääoma vallitsee verkostossa olevissa re-

Lin (1999)

sursseissa.
Positiivinen palaute edistää itseohjautuvuutta ja sosiaa-

Parker, Halgin & Borgatti

lisen pääoman hyödyntämistä sekä johtaa sosiaalisen

(2016)

pääoman luomiseen.
Työntekijät hyötyvät verkostossa saadusta tiedosta ja

Mouw (2003)

sosiaalisen pääoman kautta saaduista vaikutusmahdollisuuksista.
Verkostossa toimimisen ja urakehityksen suhde.

Forrett

&

Dougherty

(2004)
Verkostoituminen ja henkilökohtainen sosiaalinen pää-

Fryczynska

&

Ivanova

oma vaikuttavat uraan.

(2019)

Verkostoituminen lisää urakehitystä, ja sosiaalinen pää-

Gibson, Hardy & Buckley

oma helpottaa verkostoitumisen vaikutuksia.

(2014)

Henkilökohtaisen tietojohtamisen merkitys
Henkilökohtaisen tietojohtaminen on yksilön omista tar-

Pauleen (2009), Efimova

peista lähtevää systemaattiseen tapaan jäsentää ja hal-

(2005) ja Cheong & Tsui

lita tietoa.

(2011)
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Sosiaalinen media ja sen työkalut edistävät henkilökoh-

Razmerita, Kirchner, &

taista tietojohtamista.

Sudzina

(2009)

ja

Cheong & Tsui (2011)
Urakehityksen mahdollistajat
Naisten ja miesten uria tulisi tutkia eri tavalla, sillä naiset

Mavin (2001)

ja miehet kokevat työelämän ja uran eri tavalla.
Verkostoa hyödynnettiin työn ja perheen yhteensovitta-

Paoloni & Dumay (2015)

misessa, ja naiset saivat henkistä ja psykologista turvaa
verkostoltaan.
Miehet ja naiset saavat verkostossa emotionaalista tu-

Klyver (2011)

kea, kun taas naiset tarjoavat sitä todennäköisemmin.
Aviomiehet, jotka olivat valmiita muuttamaan perinteisiä

Heikkinen, Lämsä & Hiil-

sukupuolien rooleja ja antoivat tukea, oli positiivinen vai-

los (2014)

kutus vaimojensa urakehitykseen.
Naisten urakehitykseen edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Vanhala (2012) Ekonen
(2012), Lämsä (2012) ja
Puttonen (2012)

Aviopuolisoiden sukupuoliroolit liittyvät naisjohtajien on-

Välimäki, Lämsä & Hiillos

nistumisen tunteeseen ja tyytyväisyyteen urallaan ver-

2009

rattuna perinteisempiin sukupuoliroolien rakentamiseen.

Taulukko 6. Katsaus aikaisempaan tutkimukseen.

3 . TUTKIMUSMENETELMÄT
Tässä kappaleessa käyn läpi tutkimuksen tekemisen kulun. Kappaleessa kuvataan caseorganisaatiota, tutkimusprosessin kulku, tiedonhankinnan strategia, aineiston hankinta ja
analysointi sekä validiteetti ja reliabiliteetti.

Case-organisaatio
Case kohteena on Mothers in Business ry (MiB), jonka tarkoituksena on auttaa äitejä työn
ja perheen yhteensovittamisessa tarjoamalla verkoston, jossa äidit voivat kehittää itseään
perhevapaiden aikana. Verkoston toiminnan tarkoituksena on tukea jäsenten aineettoman
pääoman kehittymistä, ja samalla tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, ja vaikuttaa

60

yhteiskuntaan. (Mothers in Business ry, 2019.) Case-kohde on ainutlaatuinen, sillä se on
naisverkosto Suomessa, jonka tavoitteena on tukea äitien osaamisen kehittämistä perhevapaiden aikana. Jäsenet ovat pääasiassa työelämän ulkopuolella perhevapailla, ja heillä
on tarve yllä pitää erilaisia työelämän taitoja ja tietoja osallistumalla verkoston toimintaan.
Case – kohteen verkosto on suhteellisen nuori ja ainutlaatuinen Suomessa, ja tällä gradulla saadaan tietoa, kuinka verkoston toimintaan osallistumalla äitien aineeton pääoma
kehittyy ja samalla auttaa äitien urakehitystä.

Case-kohteen jäsenet ovat jakaantuneet aktiivijäseniin sekä rivijäseniin. Aktiivijäsenet ovat
henkilöitä, jotka vastaavat paikallisesti verkoston toiminnasta ja ovat aktiivisesti mukana
toiminnassa. Rivijäsenet ovat henkilöitä, jotka osallistuvat erinäisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin. (Mothers in Business ry, 2019.)

Tutkimusprosessi
Haastateltavat rekrytoitiin maalis-huhtikuussa 2019 ensin MiB ry:n Helsingin piirin Facebook – ryhmän kautta. Tämän rekrytointikierroksen jälkeen saatiin muutama kiinnostunut.
Toiveena oli kuitenkin nostaa haastateltavien määrää, ja toisella kierroksella julkaistiin tutkijan henkilökohtaisella Facebook - sivuilla ja LinkedIn - sivuilla pyynnön haastateltaville.
Kontaktitietoja saatiin myös tuttujen kautta. Aluksi oli hyvin vaikea saada haastateltavia,
mutta toinen kierros sosiaalisessa mediassa nosti kiinnostusta aiheeseen. Tähän auttoi
myös alan ammattilaisten ja MiB – jäsenten oma nosto omilla julkaisuillaan. Laadullisessa
tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteena on tutkimuskohteen ymmärtäminen (Hirsjärvi et al. 1997, 155, 170). Facebook – ja LinkedIn julkaisuissa
kerrottiin haastatteluiden tavoite, teemat ja odotukset haastateltaville. Samassa julkaisussa todettiin, että haastatteluiden raportointi tehdään täysin anonyymisti ja aineisto tuhotaan tämän gradun valmistumisen myötä. Haastatteluajat sovittiin sähköpostitse, ja
heille lähetettiin kysymysrunko sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen suostumus
haastatteluun.

Haastattelut käytiin 29.4.- 22.5.2019 välisellä ajalla kymmenen henkilön kanssa. Haastatteluista kahdeksan toteutettiin Skype - haastatteluina tai puhelinhaastatteluina. Kaksi
haastattelua toteutettiin kasvokkain heidän omissa työpisteissään. Haastattelut kestivät 26
– 56 minuuttia riippuen haastateltavasta. Jokainen haastattelu nauhoitettiin puhelimella.
Skype-haastattelut nauhoitettiin puhelimella ja puhelinhaastattelut pidettiin kaiuttimen
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kautta, jotta pystyttiin nauhoittamaan puhelu toisella puhelimella. Kasvokkain olevat haastattelut nauhoitettiin myös puhelimella.

Haastatteluiden alussa käytiin vielä läpi mistä haastatteluissa on kyse. Haastattelut etenivät haastattelurungon (liite 1) mukaisesti, ja jossain haastatteluissa kävimme käsitettä hiljainen tieto tai psykologinen turva tarkemmin läpi, mitä sillä tarkoitetaan. Haastattelut olivat
hyvin keskustelevia, ja jossain haastatteluissa pyrittiin kaivamaan tietoa tarkentavilla kysymyksillä, kun haastateltavalla oli asiasta syvällisempää tietoa kuin mitä hän ensimmäisellä kerralla siihen vastasi. Toiset haastateltavat olivat valmistautuneet ja tutustuneet
haastattelurunkoon ja miettineet vastauksia etukäteen, ja toiset vastasivat kysymyksiin
suoraan haastattelutilanteessa.

Haastatteluiden jälkeen äänitykset litteroitiin, eli kirjoitettiin taulukkolaskentaohjelman tiedostoon haastattelu kerrallaan. Litterointiaineistoa kertyi kymmenen taulukkolaskentaohjelman tiedostoa, jossa oli keskimäärin 70 riviä jokaisessa. Litterointi kirjoitettiin puhekielisenä, jossa ei huomioitu täytesanoja. Vilkka (2005, 115) mukaan haastatteluaineiston
tekstimuotoon muokkaaminen helpottaa aineiston analysointia eli sen järjestelmällistä läpikäyntiä, ryhmittelyä ja luokittelua. Litterointi tehtiin kesä – heinäkuussa 2019.

Taulukkolaskentaohjelman tiedostosta litterointi siirrettiin tekstinkäsittelyohjelman tiedostoon, jossa jokaisen kysymyksen alle kerättiin jokaisen henkilön vastaus asianomaiseen
kysymykseen. Tämän jälkeen vastaukset yksinkertaistettiin ja sen jälkeen johdettiin ylätasolle. Aineisto jaettiin neljään eri teeman alle, eli inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma,
henkilökohtainen tietojohtaminen sekä urakehitys. Litteroinnissa yhden teeman alla olevat
asiat on jaettu eri väreillä luokkiin/tyyppeihin. Aineiston jakaminen tehtiin elo-syyskuussa
2019. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttäen induktiivista teorialähtöistä sisällönanalyysiä menetelmänä, jonka tavoitteena on tutkittavilta saatujen merkitysten avulla uudistaa
teoreettista käsitystä (Vilkka 2005, 141). Aineiston analyysin luokittelu on tehty perustuen
aikaisempaan viitekehykseen. Analyysin tekemistä ohjaa teema tai käsitekartta. (Tuomi &
Sarajärvi, 2009, 113.)

Tutkimuksen tulokset raportoitiin sanallisesti teemoittain, ja teemojen alle luokiteltuina taulukkoina. Pohdinta-osiossa tämän tutkimuksen tuloksia peilattiin aiempiin tutkimuksiin.
Johtopäätöksissä vastattiin tutkimuskysymyksiin ja tehtiin yhteenveto tästä tutkimuksesta.
Tutkimuksen tuloksista nostettiin kehitysideoita kohdeorganisaation käyttöön. Tämä tehtiin
lokakuussa 2019 – tammikuussa 2020.
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Kuvio 8. Tutkimusprosessi.

Tiedonhankinnan strategia
Tämän laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiana on tapaustutkimus, joka määritellään empiiriseksi tutkimukseksi. Tapaustutkimus tutkii tämänhetkistä tapahtumaa tai
ihmisen toimintaa tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimus voidaan määritellä myös toiminnassa olevan tapahtuman tutkimiseksi. Tapaus voi olla mikä tahansa, kuten yksilö tai
ryhmä. (Metsämuuronen 2001, 16-17.) Tapaustutkimus soveltui tämän tutkimuksen tiedonhankinnan strategiaksi, koska tutkittiin tiettyä ryhmää.

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata todellista elämää, ja tutkia asiaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään myös löytämään tai
paljastamaan tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 152.) Tapaustutkimus perustuu tutkittavan omakohtaisiin kokemuksiin, ja siinä etsitään yhteistä ja ainutlaatuisuutta
tapauksessa. (Metsämuuronen 2001, 17-18). Tässä tutkimuksessa tapauksesta haluttiin
saada syvällistä ja kokemukseen perustuvaa tietoa.

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa tutkija pyrkii menemään lähelle tutkittavaa
kohdetta. Tutkija pyrkii tavoittamaan tutkittavien näkökulman; mikä on heidän näkökulmansa tutkittavasta ilmiöstä. Laadullinen tutkimus nähdään prosessiorientoituneena, jossa
aineistonkeruuinstrumentti on inhimillinen. Tällöin katsotaan aineistoon liittyvien tulkintojen
ja näkökulmien kehittyvän tutkijan omassa tietoisuudessa prosessin edetessä. (Aaltola &
Valli 2001, 68.)

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää ymmärtää tutkimusasetelman rajaamisen merkitys. Rajaaminen tarkoittaa, että tutkija löytää mielekkään, ehyen ja selkeän ongelmanasettelun. Se voi myös olla tulkinnallista rajaamista, jolloin tutkijan oma mielenkiinto ja
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tarkastelu vaikuttaa aineiston keruuseen ja millaista aineistoa tutkijalle kerääntyy. Laadullinen aineisto ei kuvaa todellisuutta, vaan se välittyy tulkinnallisen tarkastelun välittämänä.
(Aaltola & Valli, 2001, 71-72.)

Tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, ettei se ei ole otannallisesti tarpeeksi edustava ja aineistoa kerättäessä ja analysoitaessa se ei ole tarpeeksi kurinalainen. Siihen liittyy myös
ajatus, että tutkija ja hänen saamansa tiedot saattavat olla subjektiivisia ja tämä vaikuttaa
tutkimukseen. (Aaltola & Valli 2007, 185.)

Tapaustutkimuksessa on ennemmin tärkeää ymmärtää käsiteltävä tapaus, kuin yleistää
se.Tapaustutkimuksessa pyritään kuvaamaan yhtä ainutlaatuista ilmiötä. Tausta-ajatuksena on kuitenkin ymmärtää inhimillistä toimintaa yleisemmin. Sille on tyypillistä sen monipuolisuus ja joustavuus. (Aaltola & Valli 2007, 189, 194.)

3.4 Aineiston hankinta ja analysointi
Case kohteena on Mothers in Business ry (MIB), jonka tarkoituksena on auttaa äitejä työn
ja perheen yhteensovittamisessa tarjoamalla verkoston, jossa äidit voivat kehittää itseään
perhevapaiden aikana. Verkoston toiminnan tarkoituksena on tukea jäsenten aineettoman
pääoman kehittymistä, ja samalla tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Aineiston hankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelussa ihmiselle annetaan mahdollisuus tuoda itseä koskevia
asioita vapaasti. Tutkimuksen aikana ihminen on merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli.
Haastattelua tehdessään tutkijan tehtävänä on välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista,
käsityksistä, kokemuksista ja tunteista. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 35, 41.)

Hirsjärvi & Hurme (2000, 47) mukaan puolistrukturoidusta haastattelusta ei ole yhtä määritelmää, esimerkiksi Fieldingin (1993) määritelmän mukaan kysymysten muoto on kaikille
sama, mutta haastattelija vaihtelee kysymysten järjestystä. Eskola ja Suoranta (1998) taas
kuvaavat, että puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat samat haastateltaville,
ja heidän vastauksiaan ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan heillä on mahdollisuus
vastata omin sanoin. Robsonin (1995) määrittelee puolistrukturoidun haastattelun kysymysten olevan ennalta määritelty, ja haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoa. Näille
menetelmille on tyypillistä, että jokin haastattelun näkökohta on sovittu, mutta ei kaikkia.
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Puolistrukturoitua haastattelua voidaan nimittää myös teemahaastatteluksi, koska haastattelu tehdään ja keskustelu tapahtuu tiettyihin teemoihin kohdistuen. Teemahaastattelun
termiä ei esiinny muissa kielissä. Nimi kuvastaa sitä, että haastattelut käydään tiettyihin
keskeisiin teemoihin keskittyen. Tässä otetaan huomioon se, että ihmisten tulkinnat ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisessä asemassa, ja lisäksi nämä merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä,
koska haastattelun teema-alueet ovat kaikille samat. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47- 48.)
Teemahaastattelun avulla kerätty aineisto on useimmiten runsas. Haastateltavan ja haastattelijan välisen dialogin syvyys vaikuttaa materiaalin rikkauteen. (Hirsjärvi & Hurme 2000,
135.)

Aineiston analysointivaiheessa kvalitatiivisessa analyysissa voidaan käyttää merkitysten
tulkintaa. Tutkija ei tyydy pelkästään näkyvissä olevan aineiston tarkasteluun, vaan pyrkii
löytämään piirteitä, joita ei suoraan tekstissä lausuta. Tulkintaa voidaan kuvata spekulatiivisena. Tutkijalla itsellään on oma näkökulma tutkittavaan asiaan, ja tulkitsee haastattelua
tästä näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 137.)

Tämä tutkimus on tehty käyttäen teorialähtöistä sisällönanalyysia. Aineisto on jaettu neljään eri teemaan viitekehyksen kirjallisuuden perusteella, kuten inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma, henkilökohtainen tietojohtaminen ja urakehitys. Haastattelurunko luotiin
näiden teemojen alle ja haastattelukysymyksissä keskityttiin teeman keskeisiin osa-alueisiin. Litteroinnissa eroteltiin eri väreillä teeman alle yhtenäiset vastaukset, ja näistä koottiin
teeman elementit, jotka on taulukoitu luvussa 4 tutkimuksen tulokset. Aineiston analyysin
luokittelu on tehty perustuen aikaisempaan viitekehykseen. Analyysin tekemistä ohjaa
teema tai käsitekartta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.) Teorialähtöisen sisällönanalyysin
tavoitteena on tutkittavien antamien merkitysten avulla uudistaen teoreettista käsitystä tai
mallia (Vilkka 2005, 141).

3.5 Validiteetti ja reliabiliteetti
Metodikirjallisuudessa luotettavuutta käsitellään validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. Validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa on tutkittu, sitä mitä on luvattu. Reliabiliteetti tarkoittaa, että tutkimustulokset ovat toistettavissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136.) Tutkimuksen
reliabiliteetti tarkoittaa, ettei tutkimus anna sattumanvaraisia tuloksia, ja että se on toistettavissa (Hirsjärvi et. al. 1997, 216). Laadullisessa tutkimuksessa validiteetin ydinasioita
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ovat miten henkilöt, paikat ja tapahtumat on kuvattu. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa
kuinka tarkasti tutkija selostaa tutkimuksen toteutuksen. Laadullisen tutkimuksen analysoinnissa on tärkeä kertoa luokittelujen tekeminen, mistä luokittelu on syntynyt ja mitkä
ovat sen perusteet. (Hirsjärvi et al. 1997, 217.)

Luottamus tutkimusaineistoissa tarkoittaa sopimuksia ja lupauksia, joita aineiston käytöstä
tutkittavien kanssa tehdään (Kuula 2006, 88). Haastatteluaineistoa muutettaessa tekstimuotoon analysoitavaksi tulee aineistosta poistaa tunnistetiedot, eli aineisto anonymisoidaan (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 452).

Tutkimuksen luotettavuutta on haluttu lisätä kuvaamalla tutkimuksen tutkimusprosessi, ja
sen vaiheet aikaisemmissa kappaleissa. Lisäksi tutkimuksen tutkimusmenetelmät on kuvattu. Tutkimusta on myös pyritty havainnollistamaan taulukoiden ja kuvioiden avulla. Tutkimuksessa saatu tieto saatiin haastatteluissa ja lisätäsmennyksiä pyydettiin sähköpostilla
taustatietoihin. Haastateltavista yhdeksän henkilöä oli haastattelijalle tuntemattomia, ja
yksi henkilö oli tuttu, jonka kanssa tutkija oli viimeksi ollut yhteyksissä kymmenen vuotta
sitten. Haastatteluiden aikana käytiin käsitteitä hiljainen tieto ja psykologinen turva tarkemmin läpi, jotta ymmärrettiin mitä niillä tarkoitetaan.

Haastattelukysymykset käytiin ohjaajan kanssa lävitse, jotta varmistettiin haastatteluiden
laatu ja yhteneväisyys teoriaan. Haastattelukysymykset oli laadittu niin, että abstrakteista
käsitteistä saatiin konkreettisia asioita esiin. Eli pyrittiin teemoittain yksinkertaistamaan
asiaa. Luotettavuutta lisää myös se, että haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin puhekielisenä ilman täytesanoja, eli aineisto oli kuunneltavissa ja luettavissa useampaan kertaan
analysoinnin aikana. Litterointeja ei lähetetty haastateltaville tarkistettavaksi. Tutkimuksen
analyysissä on käytetty sanatarkkoja lainauksia haastatteluista, ja haastateltavat on merkitty kirjain- ja numeroyhdistelmällä, esimerkiksi H1 ja H2. Koskinen, Alasuutari, & Peltonen (2005, 318) mukaan tarkasti litteroidusta aineistosta voi poimia suoria lainauksia tekstiin, ja litterointi toimii todistuksena tutkijan väitteille.

Haastattelutilanteet sovittiin haastateltavien kanssa erikseen, ja näin pyrittiin takaamaan
rauhallinen ja sopiva hetki haastatteluun, jossa ei ole häiriötekijöitä. Tutkimusvälineiden,
kuten puhelin ja tietokone, toimivuus tarkistettiin ennen haastatteluita.
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Tutkija on MiB ry:n jäsen, ja on ollut yhdistyksen jäsen tutkimuksen alkaessa muutaman
kuukauden. Hän ei itse ole kuitenkaan toiminut aktiivina yhdistyksessä, ja on osallistunut
ainoastaan yhteen tapahtumaan.

Koskinen et al. (2005, 258-259) mukaan tutkijan tulee antaa lukijalle tarpeeksi tietoa, jotta
hän voi arvioida miten tutkimuksen havainnot on tuotettu ja miten niistä on muokattu tulkinta. Tutkimusraportissa tulee olla järjestelmällinen tieto miten tutkimus on tehty, kuten
haastattelutilanteiden kuvaaminen. Tutkijan tulee selvittä miten tuotettu materiaali on tarkistettu. Tutkijan on myös arvioitava tutkijan ja organisatoristen tekijöiden vaikutukset tutkimuksen tuloksiin.

4 . TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen empiiriset tulokset. Ensin kerrotaan vastaajien
taustatiedot ja sen jälkeen tulokset käsitellään teemojen mukaan, inhimillinen pääoma ja
sosiaalinen pääoma, henkilökohtainen tietojohtaminen ja naisten urakehitys.

Haastateltavien taustatiedot
Haastateltavana oli kymmenen MiB ry:n jäsentä, joista kahdeksan on aktiivijäseniä. Aktiivijäsenet vastaavat paikallisesti verkoston toiminnasta ja ovat aktiivisesti mukana toiminnassa. Kaksi heistä oli rivijäseniä, jotka osallistuvat erinäisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Jäseninä henkilöt ovat olleet yhdistyksessä yhdestä viiteen vuoteen. Lisäksi uran pituus vaihtelee kuudesta vuodesta yli kahteenkymmeneen vuoteen. Kaikilla haastateltavilla
oli ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. Taulukossa 7 yhteenveto haastateltavien
taustatiedoista.
Mib –

Jäsenyyden

jäsenyys

kesto

H1

Aktiivi

v.2017

yli 10 v.

Korkeakoulu

H2

Aktiivi

v.2015

15 v.

Korkeakoulu

H3

Aktiivi

v.2015

15 v.

Korkeakoulu

H4

Aktiivi

v.2018

6 v.

Korkeakoulu

H5

Aktiivi

v.2015

yli 12 v.

Ammattikor-

Haastateltava

Uran pituus

Koulutustausta

keakoulu
H6

Jäsen

v.2018

15 v.

Korkeakoulu
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H7

Aktiivi

v.2017

23 v.

Ammattikorkeakoulu

H8

Aktiivi

v.2016

20 v.

Ammattikorkeakoulu

H9

Entinen

jä-

v.2015 – 2018

15 v.

Korkeakoulu

v.2017

20 v.

Korkeakoulu

sen
H10

Aktiivi

Taulukko 7. Haastateltavien taustatiedot.

MiB verkostona koettiin äitien keskuudessa tärkeäksi. Äidit, jotka osallistuivat naisverkoston
toimintaan, kaipasivat itselleen mielekästä ja itseään kehittävää tekemistä perhevapaiden
aikana. Perhevapaan aikana oli aikaa pysähtyä, ja miettiä omaa identiteettiään ja mitä kukin
haluaa henkilökohtaiselta elämältään ja työuraltaan tulevaisuudessa. Verkosto antoi perheelämään sekä oman suunnan löytämiselle työelämässä hyvää vertaistukea ja ajatushautomoa.
H1: ”.. sitten mä aloin miettiä mitä mä haluan tehdä isona..”
H1: ”Ja sit mä liityin mukaan, ja ajattelin, että siellä niin kuin jos mä saisin sieltä jotain
ideoita.”
H4: ”Hakeuduin verkostoitumisen takia, ja parantaakseni tulevia työnsaantimahdollisuuksia omalta osaltani, ja halusin tehdä jotain fiksua..”
H7: ”..työ on ollut mulle tärkeää.”
H5 ”..varsinkin kun olin hoitovapaalla, se oli tosi iso ja tärkeä juttu siinä vaiheessa.”

Haastateltaville yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tasa-arvoinen perhe- ja työelämä olivat
tärkeitä, ja he haluavat olla mukana omalta osaltaan vaikuttamassa näiden asioiden kehittymiseen, ja tässä verkostossa toimiminen antoi siihen alustan ja mahdollisuuden.

H2: ”Se on uudenlainen naisliike..”
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H2: ”Hieno yhteiskunnallinen ilmiö, ja hyvä, että on perustettu, haluan olla tukemassa
sen perustamista.”
H1: ”.. näkyvyys siitä, että naiset voivat yhdistää työn ja perhe-elämän.”
H6: ” MiB on siitä ihana, että sillä on sitä massavoimaa ja sillä on pyrkimys muuttaa työelämää sopivammaksi tai niin, että se sopii perhe-elämän kanssa limittäin.”

Verkoston toiminta koettiin monipuoliseksi verkoston järjestämien tapahtumien suhteen, ja
hyödylliseksi oman osaamisen kehittymisen suhteen. Osallistumalla tapahtumiin äitien
osaaminen kehittyi ja he pystyivät antamaan omaa osaamistaan verkoston toiminnan kehittämisen.
H2:” Olen voinut hyödyntää mun omaa osaamista verkoston tarpeisiin.”
H7:”Voi omaa osaamistaan laajentaa vapaaehtoistyön puolella, jos omassa työssä ei
pysty.”
H3: ”.. ja sen takia tärkeä, koska se on niin aktiivinen ja siellä on paljon vaihtoehtoja miten voi osallistua. Se on aidosti toimiva, oikeasti aidosti toimiva.”
H6:”Tapahtumat ovat hirveän mielenkiintoisia.”
H7:”..mä olen oppinut uusista aloista toisella tapaa. ”

Verkostoon osallistuminen antoi äideille peilin peilata itseään muihin uraäiteihin, ja vapauden olla oma itsensä omassa äitiydessään. Näille äideille oli tärkeää säilyttää myös se
omaan uraan ja työelämään liittyvä identiteetti, ja verkostossa he pystyivät ilmaisemaan
itseään ja kokivat olevansa myös hyödyksi kotona olon aikana.
H9:”.. en ole semmoinen tyypillinen äitihahmo ehkä. ”
H7 ”.. kaipaan myös jotain muutakin siihen kotona olon ympärille.”
H8”..mä kaipasin, että säilytän sen mun työidentiteetin jollakin tasolla, ja mä tajusin, että
siellä verkostossa on sen tyyppisiä ihmisiä, jotka on äitejä ja niillä on sisäsyntyisesti työorientointi siinä elämässä. ”
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Inhimillinen pääoma
5/10 äideistä koki saaneensa käytännön kokemusta itseään kiinnostavaan tehtävään tai
työhön liittyen, kuten esimerkiksi johtamiseen ja workshopien vetämiseen. Samalla omat
kokemukset kasvoivat, ja äidit pystyivät soveltamaan sitä omissa työtehtävissään. 5/10
äideistä koki, että laaja-alainen näkemys erilaisista toimialoista ja erilaisista osaamisista
on kasvattanut horisontaalista näkemystä ja oppia asioista, ja kokemuksena on ollut silmiä
avaava. 2/10 koki MiBin tarjoavan heille paikan, jossa voi kokea onnistumisen kokemuksia, ja 3/10 koki myös, että verkostossa saa olla oma itsensä, tutustuu itseensä paremmin
ja toiminta on voimaannuttavaa. 4/10 piti yhteenkuuluvuuden tunnetta hyvänä kokemuksena.

H2: Kokemuksena se, että olen ollut omassa x poterossani ja on ollut hyvä, että on ollut
monen eri alan, mä tuskin koskaan olisin päässyt tutustumaan eri alan osaajiin, että voidaan yhdessä toimia ja kaikki ovat tämmöisessä järjestössä on, niin kuin huippuosaajia on
ollut uusi kokemus mulle. Että on ollut niin paljon osaamista, pystynyt tällaisessa järjestötyössä tai verkostossa käyttämään sitä omaakin osaamista maksimaalisella tavalla ja jopa
on joutunutkin opiskelemaan asioita, jota on sitten pilotoinut oppimia asioita verkoston
kautta. Sellaisia uusia kokemuksia on ollut.”

5/10 äidistä koki johtamiskykynsä kehittyneen verkoston toimintaan osallistumalla. Henkilöillä oli vetovastuullinen rooli erilaisissa tehtävissä ja projekteissa, ja he kokivat ottaneensa enemmän vastuuta. Lisäksi tiiminvetäjän kyky oli kehittynyt sekä projektijohtamisen ja ihmisten johtamisen kyky oli kasvanut. 2/10 ei osannut nimetä ovatko kyvyt kehittyneet verkostossa. 2/10 koki, ettei oppimiskyky ollut kehittynyt verkostossa. 2/10 koki MiBin
toiminnassa mukana oleminen oli työelämätaitojen ylläpitävää toimintaa.
H2: ”Johtamiskyky on sillä tavalla kehittynyt, että täällä on saanut vetää sellaisia projekteja,
niitä on aina pitänyt vähän miettiä ja kokoonpanot on olleet tilanteeseen kerättyjä ja muuta,
että pystynyt hallitsemaan sitä kaaosta, niin kyllä se on kehittänyt johtamiskykyä ja on oppinut tekemään projekteja, vähän paremmin kuin ennen, kyllä siinä olen kehittynyt MiBin
kautta.”
H6: ”Mä en suoraa vaikutusta ole huomannut, mutta ehkä tämä kokonaisuus ja nähnyt
enemmän ihmisiä ja heidän toimintatapoja ja nähnyt erilaisia töitä ja työyhteisöjä, niin on
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tullut sellainen laaja-alaisempi ymmärrys joka myös, ja mitä enemmän oppii niin sitä enemmän pystyy oppimaan ja se oppimiskyky siinä kehittyy. Johtamiskykyä en osaa sanoa.”
H8: ”Mä en ehkä lähtisi sanomaan, että ne ovat kehittyneet. Ehkä mä puhuisin siitä, että
mulle ainakin yhdistyksen toiminnassa mukana oleminen on ylläpitävää toimintaa, voi se
ehkä olla kehittymistäkin, mä pidin itseni aktiivisena ja löysin samanhenkisiä ihmisiä äitiyden teemasta se niin kuin oli sellaista ylläpitävää.”

8/10 äideistä koki, että arvot sinänsä eivät olleet muuttuneet verkoston toimintaan osallistumalla, mutta äitiyden myötä suhtautuminen asioihin on muuttunut avarakatseisemmaksi,
kirkkaammiksi ja sallivammiksi. 3/10 äideistä koki, että omaan toimintaan ja oman ääneen
kuulumisen ilmaisemiseen tuli rohkeutta, uskallusta ja avoimuutta. 4/10 koki miettivänsä
enemmän perhettä, naisten asemaa ja tasa-arvoasioita.
H10: ”Mä en tiedä onko tämäkin sitten, onko mun arvot sinällään muuttuneet vaan enemmän niiden tunnistaminen ja se semmoinen, että näkee asioita vähän eritavalla ja vähän
eri kulmasta. En ehkä tunnista sellaista varsinaista arvojen muuttumista, vaan nimenomaan se, että ne on kirkastuneet ja osaa sillä tavalla sitä työtä ja perhettä ja sitä kokonaisuutta peilata niihin omiin arvoihin.”

6/10 koki saaneensa vahvistusta omaan asenteeseensa siihen, että työn ja perhe-elämän
voi yhdistää ja äiti voi myös panostaa omaan uraansa. 2/10 koki verkostolla olevan merkitystä omaan kunnianhimon nousemiseen sekä omaan innostuksen kasvamiseen työtä
kohtaan. 4/10 äideistä koki saavansa positiivista asennetta ja rohkeutta toteuttaa itseään
sekä asennetta, että asioita uskaltaa sanoa ääneen.
H4: ”Positiivisempi asenne siitä, että juuri kun on nähnyt samanhenkisiä äitejä, jotka on
menestyksekkäästi palannut töihin äidiksi tulemisen jälkeen, ja jotka miettii näitä samoja
asioita, niin ei ole enää niin pelokas sen tulevan työelämän ja äitiyden yhteensovittamisen
kanssa.”
H2: ”On se, mä sanon, että kun on ollut näin fiksujen naisten kanssa tekemisissä niin se
on nostanut mun omaa kunnianhimoa työelämän suhteen.”

4/10 äidistä koki, ettei ollut saanut varsinaisia työkaluja innovointiin ja kehittämiseen. 3/10
äideistä koki, että sai verkostosta ideoita ja oman ajattelun laajentumista, ja sitä kautta
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tulevaisuudessa mahdollisesti innovointiin ja kehittämiseen uusia ajatuksia. 6/10 äideistä
koki, että sai vinkkejä kehittämiseen ja erilaisia uusia toimintatapoja omaan työhönsä.
H2: ”En varmaan työkaluja, mutta kokemusta ainakin. Kokemuspääomaa.”
H3: ”Olen, mutta yritä keksiä mutta miten sen konkretisoisi. Jos työkaluksi voisi ajatella
oman ajattelun laajentaminen, niin, että on saanut uusia ideoita ja sitä kautta se auttaa
omassa luovassa työssä ja ideoiden kehittelyssä eteenpäin.”
H9: ”… jos miettii niin siis tätä kautta on tullut paljon siis mielenkiintoisia vähän ammattiin
sivuavia koulutuslähtöjä tai ideoita tai aloitteita. Mutta on sitten myös vähän, itse asiassa,
jos mä olisin normityöelämässä miettinyt itseäni, niin en olisi hakeutunut juuri millekään
tämän tyyppisistä kursseista tai mingleistä tai koulutuksista tai mitä siellä kävin, että sinänsä semmoista heittäytymistä ja uuden etsimistä ja vastaanottamista, josta sitten voi
tietenkin tulla innovaatioita joskus ehkä.”
H10: ”Tästäkin mä ihan kyselin tuolla ryhmissä minkälaisia innovaatiotyökaluja he käyttävät ja siis vinkkejä sekä työ- ja toimintatapoja ja aika paljon just miten tehdään töitä, ja
miten voi kehittää omaa työnhallintaa. Tämän tyyppisiä vinkkejä.”

7/10 äideistä koki verkoston nostaneen omaa motivaatiotaan ja vaikuttaneen positiivisesti
oman motivaation lisääntymiseen. He kokivat, että ovat saaneet intoa omaan työhönsä, ja
seuraamalla muiden äitien saavutuksia, saivat he itse lisäpontta omaan uraan. 3/10 äideistä koki, että he ovat saaneet motivaatiota uuden työn etsimiseen ja verkoston kasvattamiseen. 2/10 äideistä koki verkostolla olevan merkitys oman sisäisen motivaation kasvamiseen. 4/10 äideistä koki, että verkoston toimintaan osallistuminen lisäsi motivaatiota
ja omaa mielialaa.
H3: ”On se sillä tavalla varmaan, vaikuttaa motivaatioon sieltä voi bongata jotain hyviä
roolimalleja niin sitä kautta se tuo ryhtiä myös omaan hei toi on noin aikaansaava tai tehokas tai se on pistänyt tuollaisen firman pystyyn oman työn ohella, että wau tuossa on jotain
sellaista samankaltaisuutta haluaisi itseensä, ehkä siinä mielessä se vaikutta motivaatioon, omaan motivaatioon. Kyllä mä sanoisin, että sillä on positiivinen vaikutus motivaatioon, mutta ei nyt vaan tommosen, että näkee muita kautta.”
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H9: ”Positiivisesti, koska tuntuu, että se on pitänyt vähän niin kuin lippua korkealla myös
silloinkin, kun on ollut siellä kotona ja vähän rennommalla otteella, että mun mielestä hyvin
positiivisesti.”

Kaikilla äideillä oli koulutustausta korkeakoulusta, ja 4/10 koki ettei verkosto ole vaikuttanut
mitenkään omaan kouluttumiseen. 6/10 äideistä koki, että verkoston toimintaan osallistumalla he saivat ajatuksia ja ideoita uusista koulutuksista tai kursseista. Tulevaisuus kuitenkin näyttää lähtevätkö he kouluttautumaan eteenpäin.
H4: ”Verkosto ei itsessään ole vaikuttanut siihen.”
H6: ”Ei varmaan muuten mitenkään, mutta sieltä saa tietenkin ideoita, kun huomaa, että
ai tämmöisiäkin koulutusmahdollisuuksia olisi. Sen takia en ole vielä mihinkään koulutusohjelmaan tai lyhyempäänkään koulutukseen osallistunut, mutta on laajentunut hirveästi
se käsitys siitä, että mitä kaikkea on olemassa, jos aikaa ja rahaa ja kaikkea muuta, resursseja.”

Taulukossa 8 yhteenveto inhimillisen pääoman kehittymisestä.

Inhimillinen pääoma
Saadut kokemukset

Kykyjen kehittyminen

-käytännönkokemus itseä kiinnostavista

-johtamiskyvyn kehittyminen

tehtävistä

-työelämätaitojen ylläpitää toimintaa

-laaja-alainen näkemys eri toimialoista

-oppimiskyky ei kehittynyt

-verkosto on alusta, joka tarjoaa onnistu-

-ei tiennyt onko kyvyt kehittyneet

misen kokemuksia
-itsetuntemuksen kehittyminen
-yhteenkuuluvuuden tunne
Arvot

Asenne työelämää kohtaan

-arvot eivät ole muuttuneet, äitiys tuonut

-vahvistus siitä, että työn ja perhe-elä-

kuitenkin avarakatseisempaa suhtautu-

män voi yhdistää

mista asioihin

-kunnianhimon ja innostus työelämää

-oman äänen esiintuomiseen rohkeutta ja

kohtaa kasvoi

uskallusta

- positiivinen asenne ja rohkeus toteuttaa itseään ja sanoa asioita ääneen
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- mietti perhettä, naisten asemaa ja tasaarvoasioita
Innovoinnin ja kehittämisen työkalut

Motivaatio

-ei ole saanut työkaluja

-verkosto nostanut omaa motivaatiota ja

-ideoita ja oman ajattelun laajentumista,

vaikuttanut positiivisesti sen lisääntymi-

joka mahdollisesti tulevaisuudessa tuo uu-

seen

sia ajatuksia innovointiin ja kehittämiseen

-motivaatio verkoston kasvattamiseen ja

- sai vinkkejä kehittämiseen ja erilaisia uu-

uuden työn löytymiseen kasvanut

sia toimintatapoja omaan työhönsä

-oma sisäinen motivaatio kasvanut
-verkoston toimintaan osallistuminen lisäsi motivaatiota ja mielialaa

Kouluttautuminen
-ei vaikuttanut kouluttautumiseen
-sai uusia ajatuksia eri koulutusmahdollisuuksista

Taulukko 8. Inhimillisen pääoman kehittyminen.

Sosiaalinen pääoma
Äideistä 5/10 kokivat verkostosta sosiaalisen pääoman kautta saadun hiljaisen tiedon hyödyttävän ymmärtämään kokonaisvaltaisesti erilaisia uria ja eri yrityksiä ja avartavan näkemyksiä siitä, miten erilailla ihmiset toimivat. Äideistä 3/10 kokivat saamansa hiljaisen tiedon kohottaneen heidän itseluottamustaan ja he kokivat olevansa itsevarmempia ja tuntevansa itsensä paremmin. Äideistä 2/10 kokivat hiljaisella tiedolla saadun oppien hyödyttävän omissa tehtävissään ja ymmärtämään oman osaamisensa tason.
H7:”Varmaan sillä tavalla just tämmöiseen tarkoitan työnhakuun liittyviä ja tämmöiseen
uraan, miten sitä omaa uraansa voi katso vähän toisesta näkökulmasta.”
H5:” Kyllä mä sanoisin, että se, että on ollut myös MiBissä tietyssä mielessä luottamustehtävässä on ehkä väärä sana sellaisella tontilla, jossa muut luottaa siihen, että mä hoidan hommani ja multa tuleva tieto on oikeaa, ja se on tuonut itsevarmuutta myös työelämään ja mun elämään ehkä se, että nykyään sanoo ääneen asioita myöskin, että ne on
ne sillä lailla muuttanut mua.”
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H3:” ..niin tottakai mä seurasin tämän yhden esitystä sillä silmällä miten se on rakentanut
tämän esityksen, miten se kommunikoi ryhmän kanssa ja siinä mä kehitin koko ajan sitä
hiljaista tietoa, eli okei miten tällaiset vedetään.”

Äidit loivat verkostossa sekä kaverisuhteita että ammatillisia suhteita. Suhteiden syvyys ja
laatu olivat sitä syvällisempiä mitä aktiivisempia äidit olivat verkoston toiminnassa ja mitä
enemmän he osallistuivat aktiiveille suunnattuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Mitä enemmän äiti panosti suhteisiin verkostossa, sitä enemmän hän niistä myös sai. Jäsenet, jotka
eivät olleet aktiiviroolissa, kokivat suhteidensa olevan pintapuolisempia ammatillisia suhteita.

Äideistä 5/10 kokivat suhteidensa olevan sekä kaverillisia että ammatillisia, ja samalla he
hyötyivät suhteistaan ammatillisesti. Pelkkiä kaverisuhteita oli 1/10 äideistä ja ammatillisia
suhteita oli 4/10 äideistä. 4/10 äideistä koki suhteidensa auttaneen heitä urakehitykseen
liittyen työpaikan, sparrausavun tai keskustelukumppanin sekä erilaisten kontaktien muodossa.
H7: ”Olen saanut molempia kaveri sekä ammatillisia suhteita. On ammatillista, ammatillisesti se on tällaista sparraushenkistä ja että kyllä tällaista paljon niin kuin benchmarkkaustyyppistä myöskin, ehkä sitten että hei nyt se oli siellä ja että mitenköhän niillä tehdään
tämä homma, että se ja totta kai ammatillista oman alan ihmisten kanssa viestimistä siitä,
että mitä nyt on meneillään, mutta sitten myös ihan ystävyyssuhteita tullut silleen, ja se on
musta ollut, että just eilen yhden MiBiläisen kanssa mitä x pitäisi ostaa.”
H1:” Mulla ei ole silleen tullut sieltä sellaisia ihan ystävyyssuhteita, mutta enemmän paljon
saanut vaikka LinkedIn - kontakteja tai että sitten niin kuin päässyt vaihtaa ajatuksia ihmisten kanssa ja tai että sitten on jäänyt ihmisiä elämään sellaisia, jotka olleet mukana mun
pitämissä tilaisuuksissa ja kertonut omaa tarinaa, ja heitä näkee sitten tollaisissa ammatillisissa yhteyksissä ja jotenkin tavallaan niin kuin se verkosto on kasvanut kyllä ja sitten
tietää niin kuin keneen voi ottaa yhteyttä tai että just siellä aktiivien ryhmässä sitten voi olla
yhteyksissä.”

2/10 äideistä koki, että luottamus ilmeni verkostosuhteissa hyvänä yhteistyönä ja laadukkaana tekemisenä. 6/10 äideistä koki, että verkostossa huokui omanlaisensa ilmapiiri, joka
oli turvallinen ja kannustava, ja jossa äidit kokivat tulevansa hyväksytyiksi omana itsenään.
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3/10 koki, että verkostossa uskaltaa keskustella ja kysyä omista henkilökohtaisista asioista, ja niistä ei puhuta verkoston ulkopuolella. 3/10 koki, että perusasenne oli, että luottaa
ihmisiin ja sitä ei edes itse kyseenalaistanut.
H5: ”Oikeastaan se lähtee sitä, että sä luotat ihmisiin, ja se on vähän semmoinen, että sä
tiedät, että ne tyypit on siellä vaikka niiden kanssa ei koko aika olla yhteydessä.”
H7: ”Kyllä jotenkin tässä MiBiläisyydessä tai siis MiBiläisyys on tosi vahva tai siis sillä lailla,
että tavallaan se luottamus halutaan auttaa toisia ja tukea toisia ja sitten se, että jos joku
kysyy sulta tietoa tai muuta sitä pidetään luottamuksellisena eikä sitä kailotella tuolla pitkin
kyliä, että se mun mielestä on semmoinen.”
H8: ”Ensimmäisenä mulle tulee mieleen se fakta, että mut on hyväksytty osaksi sitä verkostoa sellaisena kuin minä olen, ja siihen se hyvin pitkälle kiteytyy se koko juttu.”

Yhteistyö näkyi verkostosuhteissa 3/10 äidin mukaan ammattitaitoisena yhdessä tekemisenä ja vahvana osaamisen hyödyntämisenä. 5/10 koki verkostossa vallitsevan syvä auttamisen ilmapiri, ja apua sai aina tarvittaessa. Äidit olivat valmiita auttamaan, vaikka verkostosuhteet olivat löysiä, ja ihmisiä ei tunnettu hyvin. 2/10 äidistä koki, että verkostossa
uskotaan toisiin ja toisten tekemiseen.
H10: ”Parhaiten se konkretisoituu siinä, että apua saa ja sitä annetaan. Harvoin jää yksin
ja on se yleinen kiinnostus muiden tekemistä kohtaan.”

MiBin toiminnassa 4/10 äideistä koki yhteisöllisyyden omana tiiviinä yhteisönä, ja sitä kuvattiin heimona, toisena kotina, pienenä kylänä sekä omina kuppikuntina. 2/10 äideistä
koki verkostossa olevan hyvän yhteishengen. Yhteisöllisyys konkretisoitui verkoston toiminnassa 2/10, äitien kohtaamisissa ja tapaamisissa 3/10, ja ihmiset sekä heidän asenteensa korostuivat yhteisöllisyyden luomisessa 3/10.
H1: ”Onnistumisen kokemuksia, yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja tavannut tosi huikeita ihmisiä. Jotenkin semmoista omaa heimoa. Tykkään ajatella sitä heimona. Heimo on jotenkin se, että samalla tavalla ajattelevia ihmisiä ja oppinut kuullut kiinnostavia tarinoita. Varmaan siinä tärkeimpiä.”
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H2:” Mitä enemmän kuuluu kuppikuntiin sitä enemmän pääsee yhteisöllisyyteen sisään, ja
kyllä se on aika vahva ja myöskin pysyvää..”
H7: ”Tavallaan se yhteisöllisyys, MiB on, mun mielestä MiBiläisyys on niin semmoinen,
että sitten kun sä olet päässyt siihen sisään se on vähän niin kuin toinen koti, tai ainakin
mulle on ja uskon, että aika monelle on että, se on hirveän tärkeä osa sun elämää, että
sen verkoston tärkeys tai niin, että sen on vaikea selittää, ehkä se toinen koti on sellainen,
että se on luotettava, ja se yhteisö on semmoinen ja sä olet osa sitä yhteisöä.”
H8:” Mä sanoisin, että se yhteisöllisyys näkyy ennen kaikkea ihmisissä, jotka ovat mukana
heidän tavastaan lähestyä asiaa kuin asiaa, ja juuri niin kun meitä on paljon. Se, että yhdessä olemme enemmän.”

Verkoston muilta jäseniltä saatu tuki oli sekä konkreettista tukea sekä henkistä tukea. Äideistä 6/10 koki tuen konkreettisena tukena, kuten kotitöihin liittyvinä vinkkeinä, CV:n, työhakemukseen tai työnhakuun liittyvinä vinkkeinä, mentorointiohjelmaan osallistumisena,
työn hakuun liittyvänä sparrauksena ja erilaisina kontakteina sekä tapahtumien järjestämiseen liittyvänä apuna. Kaikki 10/10 äidit kokivat saaneensa eriasteista tunne tai psykologista turvaa verkoston jäseniltä. He 4/10 kokivat voimakasta yhteisöllisyyden tunnetta, ja
tunnetta 4/10, että verkostossa voi jutella mistä vain aiheesta, ja hyvin henkilökohtaisistakin aiheista. 2/10 oli sitä mieltä, että tämä verkoston olemassaolo ylipäänsä oli arvokas, ja
antoi henkistä tukea. 2/10 koki saaneensa omaan henkilökohtaiseen vaikeaan elämäntilanteeseen huomattavaa tukea verkoston muilta jäseniltä. 2/10 nimesi verkoston antavan
psykologista turvaa.
H6: ”Tästä tulee taas se mentoriohjelma on ollut tosi vahvaakin, psykologinen turva ei ole
semmoinen sana jota käyttäisin enemmän se on semmoinen yhteisöllisyys ja mentorilta
on saanut tosi konkreettisiakin ohjeita ja kontakteja ja sparrausta työhaastatteluun ja CV:n
läpikäymiseen ja kaikkea tämmöistä. Ehkä muuten se on semmoinen tausta ymmärrys
siitä, että on olemassa tämmöinen verkosto ja mä olen oikeutettu jäsen siinä, tuo itseluottamusta tai, että ollaan samassa veneessä tyyppistä ajattelua.”

Verkoston suhteet koettiin heikkoina 3/10, vahvoina 5/10 ja siltä väliltä 2/10. Verkoston
suhteiden vahvuuteen vaikuttavat jäsenen rooli, esimerkiksi toimiko aktiivisena jäsenenä
ja kuinka aktiivinen toimija oli verkostossa. Yhteiset tekemiset ja kokemukset lujittavat suhteita. Äidit, jotka vastasivat suhteidensa olevan heikkoja, kokivat, etteivät itse olleet kovin
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aktiivisia luomaan suhteita verkostossa tai heillä ei ollut tarvetta luoda vahvempia suhteita.
Suhteet, jotka heillä oli, olivat riittävällä tasolla, ja he saivat verkostosta sen hyödyn mitä
odottivatkin. 2/10 koki, että suhteiden syvyyteen pystyi vaikuttamaan itse, eli ne olivat joko
vahvoja tai heikkoja riippuen henkilöstä, jonka kanssa olivat tekemisissä.
H2: ”Mitä korkeammalla olet tässä hierarkiassa ravintoketjussa mennään MiBissä, sitä
vahvemmat ne verkoston suhteet.”
H6: ”Mulle ne on enimmäkseen ihan heikkoja suhteita, että mä luulen, että vahvoiksi ne
kehittyy vaan jos siirtyy aktiiviksi tai ainakin mulle.”
H8: ”Ne on niin vahvoja kuin mä itse haluan. Ei mikään suhde, se pitää kaksi osapuolta,
niin ei ole olemassa mitään, jos kumpikaan ei tee mitään. Niin sillä tavalla mä itse pidän
itsestäni huolta, että mä olen verkoston jäsen. Se, että mä maksan jäsenmaksun se ei
tarkoita muuta kuin, että maksava jäsen. Se vaatii tiettyä sitoutumista ja sitoutumisen
myötä tulee joku liike ja toiminto ja niin pois päin. Samalla tavalla toiseen suuntaan, on se
jossain ryhmiä tai pienempiä verkostoporukoita tai yksittäisiä henkilöitä.”

4/10 äideistä koki, että MiB verkostossa tapahtuu uusia mielenkiintoisia asioita, ja on edistyksellinen ja ajan tasalla oleva verkosto, ja tämän vuoksi verkostossa halutaan pysyä.
5/10 koki, että verkostossa oleva ihmiset ja siellä solmitut kontaktit ja ajankohtainen tieto
sai pysymään verkostossa. 4/10 koki tapahtumat itsessään syyksi pysyä verkostossa. 9/10
koki verkoston aatteen omakseen ja sen avulla voivansa vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla naisten ja äitien asemaan työelämässä. 3/10 koki vaikuttamalla verkostossa he helpottavat ja edistävät tulevaisuudessa äidiksi tulevia perheen ja työelämän yhteensovittamisessa.
H2: ”Varmasti se, että sieltä aina pompsahtaa uusia juttuja, joissa haluaa olla mukana ja
ikinä ei tiedä onko joku tarve mikä tyydyttää jonkun tarpeen, esimerkiksi hiukan aikaa sitten
oli semmoinen boss ladies johtajien keskinäinen naisjohtajien klubi perustettiin, ja tapahtuu sitten sen kautta näitä tapahtumia ja sekin tuli vasta nytten sellainen mihin voi osallistua. Sieltä tulee sellaisia uusia avauksia niin paljon, että haluaa olla mukana ja sitten nämä
tilaisuudet ovat mielenkiintoisia ja sitten mun kohdalla ehkä se, että mulla on halu antaa
mun osaamista tälle verkostolle ja mä halua olla saavutettavissa etten voi lakkauttaa jäsenyyttä, koska mä ajattelen, että jos he tarvitsee mun apua niin ei tarvitse pyörää keksiä
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uudelleen, ja mulla on se tieto tai se miten voi hyödyntää. Jos he tarvii apua niin on hyvä
olla lähellä.”
H5: ”Tietynlainen usko aatteeseen, se, että tavallaan ei kuitenkaan maailma ei ole siltä
osin vielä valmis, että naisten ja äitien asema työelämässä olisi täysin 100 prosenttisesti
tasa-arvoista, ja se, että haluaa kannattaa sitä aatetta ja sitä, että perheen ja työn yhteensovittaminen olisi myöskin seuraaville äideille helpompaa.”

Taulukossa 9 yhteenveto sosiaalinen pääoman kehittymisestä.

Sosiaalinen pääoma
Hiljaisen tiedon hyödyntäminen

Suhteet verkostossa

-ymmärryksen kasvaminen erilaisista

-sekä kaverillisia että ammatillisia suh-

urista ja toimintaympäristöistä

teita

-Itsetunnon kohoaminen ja itsevarmempi

-kaverisuhteita

olo

-ammatillisia suhteita, jotka auttoivat ura-

- oppien hyödyntäminen tulevissa tehtä-

kehityksen suhteen

vissä, ja oman osaamisen tason ymmärtäminen
Luottamus verkostosuhteissa

Yhteistyö verkostosuhteissa

-hyvä yhteistyö ja laadukas tekeminen

-ammattitaitoisena yhdessä tekemisenä

-turvallinen ja kannustava ilmapiiri

ja osaamisten vahvana hyödyntämisenä

-voi keskustella henkilökohtaisista asi-

-auttamisen ilmapiiri

oista ja niitä ei kerrota eteenpäin

-vahva usko toisiin ja heidän tekemi-

-perusluottamus ihmisiin, eikä sitä ky-

seensä

seenalaistettu
Yhteisöllisyys verkostosuhteissa

Tuki muilta verkoston jäseniltä

-kokemus tiiviistä yhteisöstä

-konkreettinen tuki, uraan ja äitiyteen liit-

-hyvä yhteishenki

tyvänä tukena

-verkoston toimintaperiaate

-tunne tai psykologinen turva

-tapaamiset

-yhteisöllisyyden tunne

-ihmiset ja heidän asenteensa yhteisölli-

-luottamuksellinen ilmapiiri, voi keskus-

syyden luomisessa

tella henkilökohtaisista asioista
-verkoston olemassaolo tärkeää, henkinen tuki
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-henkinen tuki oman elämän hankalissa
tilanteissa
Verkoston suhteiden vahvuus

Verkostossa pysyminen

-vahvoja

-verkoston edistyksellisyys

-heikkoja

-ihmiset ja solmitut kontaktit

-sekä vahvoja että heikkoja

-tapahtumat
-verkoston aate ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Taulukko 9. Sosiaalisen pääoman kehittyminen.

Henkilökohtainen tietojohtaminen
3/10 koki, että oman verkoston hallinnointi vaati hyvin aktiivista otetta heiltä itseltään niin,
että he olivat itse aktiivisia osapuolia tapaamisten ja kontaktien ylläpidossa. Vastaavasti
äidit kokivat ja odottivat, että verkostosuhteet olivat vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa, ja osapuolilla on kiinnostus samoihin teemoihin.
H9:” Mun mielestä sillä, että on aktiivinen yhteys ja semmoinen molemmin puolinen vuorovaikutus, että tavallaan myöskin sitten ne verkoston ihmiset, jos mä tarviin niiltä jotain,
niin myöskin ymmärrän, että ne voi tarvita multa jotain, että se on sellaista vuorovaikutuksellista.”

7/10 koki verkoston hallinnoinnin tapahtuvan pääasiassa sähköisiä kanavia pitkin. Verkoston hallinnointiin käytettiin hyvin paljon sosiaalisen median työkaluja, kuten Facebookia, Twitteriä ja LinkedIniä. Verkkotyökaluista Skype, DNA Meeting point. Slack ja WhatsApp nousivat esille.
H8: ”Ja sitten totta kai nämä digitaaliset työkalut, monilla verkostoilla on LinkedIn ja erilaisia ryhmiä ja Facebookissa on ryhmiä ja tapahtumia, ja muuta niin, ja digitaaliset työkalut
pitää sitä yllä, tulee sellaista ärsykettä siihen, että jotain tapahtuu ja voi itse katsoa mikä
sopii.”

10/10 koki, että sosiaalinen media ja verkkotyökalut ovat merkityksellisessä asemassa
suhteiden luomisessa. Ne koettiin hyvin vaivattomiksi ja helpoiksi tavoiksi luoda pohjaa
yhteistyölle. Ne auttoivat verkostossa lähentymään ja antoi rohkeutta ottaa yhteyttä muihin
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verkoston jäseniin. Sosiaalinen media ja verkkotyökalut auttoivat luomaan tiiviitä porukoita, ja ne tukivat suhteiden ylläpitämistä.

Äidit pystyivät rakentamaan monen tasoisia verkostosuhteita, sillä sosiaalinen media ja
verkkotyökalut antoivat siihen mahdollisuuden. MiB verkostossa on monen tasoisia sosiaalisen median ryhmiä, kuten valtakunnallisia ja paikallisia. Lisäksi omasta roolista riippuen, voi olla osallisena, esimerkiksi hallituksen tai aktiivien omaan verkostoon. Lisäksi
tietenkin kaikki äitien omat henkilökohtaiset sosiaaliset suhteet verkostossa.
H5 ”Kaikki yhteydenpito on some työkaluissa, että kyllähän se siellä pyörii.”
H7 ” Yllättävän hyvin kyllä, että tosiaan se, että ihmisten ei välttämättä tarvitse tavata,
jotta sä voit luoda siihen hyvän suhteen. Kyllä mun mielestä tämä on yllättänyt siinä mielessä mut, mutta kyllä pystyy verkkotyökalujen ja muiden kanssa pystyy luomaan ihmisiin
ihan hyvän suhteen.”
H8 ” Kyllä ne on ihan merkityksellisessä roolissa, että jos ajattelee, että jäsenistö jakaantuu sellaisiin, jotka ovat kotona ja niihin, jotka ovat työelämässä tai sitten jotain siltä väliltä.”

4/10 koki, että tiedon soveltamista tuki työympäristössä vallitseva luottamuksen ilmapiiri,
halutaan, että käytännön vinkkejä jaetaan sovellettavaksi, sekä 2/10 näki, että käytettävissä olevat työkalut voivat jopa hankaloittaa tiedon soveltamista, koska työkalu ei toimi,
kuten on oletettu tai tietoa dokumentoidaan liikaa, ja fokus häviää. 2/10 tiedon soveltamisen lähtevän organisaation kulttuurista. Jokaisella itsellään on vastuu siitä miten saamaansa tietoa soveltaa.
H3 ”Mä koen, että tässä mun työssä se tiedon soveltaminen on nimenomaan hyvien käytäntöjen ja löydösten tiedon jakamista sellaisille, jotka toimii organisaatioissa käytännöntöissä.”
H5 ” perusperiaatteet millä koko firma toimii on se luottamus, että se ja toisaalta myös,
että jokainen ottaa vastuun omasta työstään, että niillähän tässä mennään.”
H8: ”Sehän lähtee kulttuurista, meillä on semmoinen työkulttuuri, joka perustuu voimakkaaseen läpinäkyvyyteen ja jakamiseen ja kun ei ole mitään hierarkiaa silloin ei ole
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muuta keinoa kuin jakaa kaikki kaikille koko ajan ja sen takia ne työkalut ovat valikoituneet sen takia, että tätä kulttuuria halutaan ylläpitää organisaatiossa.”

3/10 koki tiedon luomisen MiBin verkostossa tapahtuvien tapaamisten sekä käytössä olevien työvälineiden myötä hyväksi. MiBin toiminnassa yhteistyö eri hankkeiden ympärillä
vahvistaa tiedon luomista.
H2: ” Jos miettii esimerkiksi meidän x- tapaamisia, niin se on lähinnä sitä tiedon jakamista ja luomista ja miten voimme toisiltamme oppia tässä enemmän ja miten sitä voi soveltaa sitten omaan käyttöön”
H10: ” ..meidän työryhmä ei koskaan livenä tavannut, että kyllähän nämä työvälineet
mahdollistavat hyvinkin semmoisen tiedon tosi nopean ja vapaan ja vapaamuotoisen jakamisen ja työstämisen.”

4/10 äideistä koki, että omassa työympäristössä tiedon luomista tukivat oman työn luonne,
ja rooli organisaatiossa ja fyysiset huoneet ja miten niissä istutaan. 2/10 koki, että tiedon
luomista organisaatiossa tuki toimet, joissa pyrittiin välttämään byrokratiaa, ja avoimuus
saatavilla olevasta tiedosta nähtiin tiedon luontia edistäväksi.
H7:” Kyllä mun mielestä, jos tietoa on helpommin saatavilla ja jaettavissa niin kyllä se
aina sitä lisää.”
H3”.. musta on ihanaa, että mä saan olla täällä mä tykkään mun työhuoneesta ja jos mä
haluan voin olla kotona, mutta harvemmin mä siellä olen koska täällä on paljon kivempi
olla, ja sitten se, että niin tässä on niin paljon kaikkea. mikä tukee tiedon luomista koska
kaikki mikä mun ympärillä on liittyen mun työhön niin lähinnä tukee sitä..”

Työympäristössä 4/10 koettiin erilaisia tapoja jakaa tietoa, riippuen organisaation kulttuurista, kuten blogien kirjoittaminen, kuukausittaiset tiedon jakamiseen tarkoitetut tilaisuudet
ja käytössä olevat työvälineet.
H8: ” Sehän lähtee kulttuurista, meillä on semmoinen työkulttuuri, joka perustuu voimakkaaseen läpinäkyvyyteen ja jakamiseen ja kun ei ole mitään hierarkiaa silloin ei ole
muuta keinoa kuin jakaa kaikki kaikille koko ajan ja sen takia ne työkalut ovat valikoituneet sen takia, että tätä kulttuuria halutaan ylläpitää organisaatiossa.”
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MiBissä tiedon jakaminen oli systemaattista ja erityisesti pidettiin siitä, että tiedon jakaminen tapahtui oikeissa ihmisten kohtaamisissa (2/10); eli tapahtumissa. 2/10 koki työvälineiden helpottavan ja nopeuttavan tiedon jakamista, ja ongelmana nähtiin kuitenkin tiedon
runsas määrä ja miten sieltä erottaa olennaisimman tiedon itselleen.
H10: ” ..että kyllähän nämä työvälineet mahdollistavat hyvinkin semmoisen tiedon tosi nopean ja vapaan ja vapaamuotoisen jakamisen ja työstämisen. Ihan eri tavalla, ja varsinkin
siihen nopeuteen ja se on ajasta ja paikasta riippumatonta helpottaa sitten itse kunkin
meidän arkea.”

H2:” Ja itse haluan jakaa sitä mitä on nähnyt, kuullut tai mistä voisi olla hyötyä muillekin
käyttää näitä someja esimerkiksi jakaa tätä asiaa tai sitten esimerkiksi tai tuoda face-to face tapaamisissa omaa osaamista tuoda muiden..”

Uuden tiedon hankkiminen ei ole kovin suunnitelmallista, ja 5/10 toimi tiedon hankinnan
suhteen intuitioon pohjautuen. Äideistä 7/10 haki uuden tiedon kysymällä omilta verkostoilta ja keskusteluiden kautta. 7/10 käytti Googlen hakukonetta tiedon hakemiseen ja erilaisia (2/10) tietokantoja hyödynnettiin. 4/10 haki tietoa kirjoista ja artikkeleista.
H4: ” En tietoisesti hirveästi suunnittele.”
H3: ” Aika intuitiivisesti, jos mä en tiedä jostain asiasta, jonka mä koen kiinnostavaksi ja
jonka näen olevan relevanttia mun työn kannalta niin miten mä intuitiiviesti toimin, mä
googlaan sen ensin ja sitten jos haluan jotain kättä pidempää menen ja etsin jonkun tieteellisen artikkelin ja katson, että ketkä ihmiset tästä tietää ja ovat kirjoittaneet ja onko
jotain sellaisia rokkistaroja sen asian niin kuin tiimoilta semmoisia päähenkilöitä.”

Äidit hallinnoivat hankkimaansa tietoa hyvin erilaisilla tavoilla ja systemaattista tapaa ei
löytynyt. Tiedon hallinnointi riippui hyvin pitkälti henkilön persoonasta. Erilaisia työkaluja,
kuten Google Drive, oli käytössä sekä tieto tallennettiin tietokoneelle tai pilvipalveluihin
kansioihin jollakin muodolla. Tieto muotoiltiin itselle käytettävään muotoon parhaaksi katsomallaan tavalla, kuten piirtämällä kuvioita ja kaavioita, kirjoittamalla muistiinpanoja ja
dokumentoimalla, sijoittamalla tieto omaan viitekehykseen ja soveltamalla sitä omaan työhön.
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H7: ” Varmaan ylipäätään, jos saa uutta tietoa niin se on niin, että jos omassa työyhteisössä tekee sitä kannattaa aina jakaa ihan sen takia, että se voi jalostua siitä entisestään
paremmaksi, mutta tota varmaan ihan peruskäsittelyä, että mihin sitä oikeasti vielä tarvii,
että mihin kaikkeen sitä voi käyttää.”

Taulukossa 10 yhteenveto henkilökohtaisen tietojohtamisesta.

Henkilökohtainen tietojohtaminen
Verkoston hallinnointi

Tiedon soveltamista tukevat

- Oma aktiivisuus ja vuorovaikutukselli-

- Luottamuksen ilmapiiri

suus tärkeää

- Organisaation kulttuuri

- Verkostoa hallinnoitiin somekanavien

Tiedon soveltamista hankaloittaa

kautta

-Työkalujen sopimattomuus

- Suhteita luotiin somekanavien kautta ja
suhteet olivat eritasoisia
Tiedon luominen

Tiedon jakaminen

-Yhteistyö ja työkalut

- Organisaation kulttuuri

-Rooli organisaatiossa

- Ihmisten kohtaamiset, tapahtumat

-Avoimuus, ei byrokraattisuutta

- Oikeat työvälineet

-Sopivat fyysiset tilat

Tiedon jakamista hankaloittaa
- Tiedon runsas määrä, ja oleellisen tiedon löytäminen

Uuden tiedon hankkimisen

Tiedon hallinnointi

- Perustuu intuitioon

- Ei systemaattista tapaa

- Verkostot
- Hakukoneet, kirjat, artikkelit

Taulukko 10. Henkilökohtainen tietojohtaminen.

Urakehitys
2/10 koki, että verkostosta saatu apu koettiin merkitykselliseksi oman urakehityksen kannalta. Verkosto auttoi äitejä urakehityksessä monelta eri kannalta (4/10), kuten laajentamalla

omaa

tietämystään

muista

toimialaoista,

yrityskulttuureista

ja

rooleista.
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Osallistumalla verkoston toimintaan äidit kasvattivat omaa ymmärrystään eri toimialaoilta
tapaamalla ja keskustelemalla muiden jäsenten kanssa.
H6: ” Se on jotain sellaista todella aineetonta, mä koen, että mulla on parempi käsitys koko
työelämästä ja eri organisaatiosta.”

Verkosto itsessään ja siellä solmittuja suhteita pidettiin hyvin arvokkaina (5/10), sillä niiden
koettiin tukevan oman polun löytämisessä sekä näkyvyyttä omalle osaamiselle. Jäsenet
kävivät paljon keskusteluja toistensa kanssa omaan urakehitykseen liittyen. He saivat
myös ihan konkreettista apua, kuten urasparrausta (2/10), kokemusta eri tehtävistä (5/10),
suosituksia tai vinkkejä jäsenten organisaatioissa olevista työpaikoista.

H9:” ..mä olen saanut sieltä valtavasti semmoista sparraustukea, että jos on ollut vähän
epävarmaa, että mihin omat kyvyt ja osaaminen riittää niin siellä oli hyvää sparrausapua
siihen.”
H8:” Ne verkostothan on semmoinen kasvava organismi ja se, että mä jätän jonkun jäljen
ihmisiin ja muita mä en ikinä tiedä mitä se mulle kantaa joskus jokainen kohtaaminen ja
jokainen uusi ihminen kaikki tämmöiset erityisesti tämmöisessä verkostossa missä on aktiivisia ihania päteviä kouluttautuneita fiksuja naisia, niin sen merkitys on mulle vähän niin
kuin sillä tavalla erilainen.”

Verkostossa naiset (3/10) saivat vertaistukea työelämän ja perheen yhdistämisestä, ja tuntuman siihen mitä se konkreettisesti on, kun palaa töihin. Urakehityksen kannalta verkostoon osallistuminen ylläpiti taitoja, joita työelämässä tarvitaan ja he pysyivät tietoisina ajankohtaisista asioista ja ammatillisista keskusteluista.

H3:” .. ja yksi mun pääpointti siinä verkostossa on se, että mietitään vähän sitä plan B:tä,
koska harvan työpaikka on tismalleen sama sen äitiysvapaan jälkeen.”

Urakehitys käsitteenä merkitsi kahta erilaista näkemystä äitien mielestä. Toisessa näkemyksessä (7/10) urakehitys nähtiin tavoitteellisena uusien asioiden oppimisena, oman
osaamisen kasvattamisena ja itsensä kehittämisenä. Toisen näkemyksen mukaan (3/10)
urakehitys oli seurausta omasta tavasta elää ja mahdollisuudesta tehdä itseä kiinnostavia
ja itselle merkityksellisiä asioita.
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H5: ”Pääsee tekemään itselle mielekkäitä ja haastavia juttuja ja pääsee oppimaan ja kehittymään siinä omassa jutussa, että ei jää paikoilleen siinä työelämässä.”
H1: ” ..lopulta mä löysin tavan elää mä en tiedä, että katsonko mä enää sellaista uraa
perinteisessä mielessä vaan tämä on mulle tapa elää ja tehdä asioita mitä koen merkitykselliseksi ja siten voin ansaita elantoni sieltä..”
Suurin tekijä, miten verkosto on auttanut äitejä työn ja perheen yhteensovittamisessa, oli,
että se tarjosi äideille (6/10) vertaistukea. Vastaajista koki verkostossa olemisen antaneen
heille keskusteluiden myötä paljon käytännön vinkkejä äitiyteen. 5/10 koki verkoston tuoneen heille uskallusta ja rohkeutta puhua avoimesti ja halua vaikuttaa työn ja perheen
yhteensovittamisen edistämiseen.
H10: ” Itseä on auttanut eniten se, että saa puhua niistä asioista ääneen ja hakee neuvoja
ja vinkkejä sieltä arjesta ja erilaisia kokemuksia, ja soveltaa niitä siihen omaan työhön ja
perheeseen.”

Puolisolla oli iso rooli äitien työelämän ja perheen yhteensovittamisen mahdollistajana.
Kaikkien vastausten takana oli ajatus, että oma puoliso piti tärkeänä vaimonsa uraa ja he
halusivat olla tukemassa erilaisilla keinoilla. Perheen ja uran yhteensovittamisessa oman
kumppanin asenne (5/10) äitien perheen ja työn yhteensovittamiseen oli hyvin kannustava, osallistuva ja henkisesti tuettiin omaa vaimoa.

Konkreettisesti puoliso (5/10) osal-

listui lasten hoitoon tasapuolisesti tai enemmän. Isovanhemmat (2/10) osallistuivat myös
lasten hoitoon.
H4: ” Tosi hyvin, että mies aina sparrailee mua näihin uraan liittyviin asioissa ja kysymyksissä. Hän on hoitanut lasta ja ollaan puhuttu, että jos mulle tulee hyvä työtarjous semmoiseen aikaan, että poika ei ole vielä saanut hoitopaikkaa. Hän jää sitten pojan kanssa kotiin.
Että on tällaista tasa-arvoista tekemistä kyllä.”

3/10 vastaajasta sanoi, ettei äitiys ollut tuonut heidän uralleen suoraan positiivisia asioita,
välillisesti kuitenkin se antoi arvoa ja lisäsi työmotivaatiota. Äidit kokivat saaneensa uralleen äitiyden myötä kokemusta, erilaisia taitoja ja kokonaisvaltaista asioiden ja itsensä
syvällisempää ymmärrystä.
H6: ”Ei suoraan mitään, mutta arvo mun elämälle mitä se tuo on tosi suuri ja se vaikuttaa
tietysti positiivisesti.”
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Kokemukset ja taidot (4/10) karttuivat verkoston toimintaan osallistumalla vapaaehtoistehtävien kautta, esimerkiksi priorisointitaidot, dialogitaidot ja tehokkuus. (7/10) äideistä koki,
että tietynlainen armollisuus itseään ja muita kohtaan kasvoi äitiyden myötä. Äitien oma
suhtautuminen elämään ja itseensä muuttui, ja he kokivat saaneensa suhteellisuuden tajua. Oman mielentilan muutos oli merkittävä, asioista ei oltu enää kovin pikkutarkkoja, koettiin pystyvän päästämään kontrollista irti ja koettiin kasvaneen ihmisinä.
H10: ”Semmoista heittäytymistä ja rohkeutta ja luottamusta siihen, että elämä kyllä kantaa,
että tota ja myöskin sitten kontrollista ja irti päästämisestä päästämistä, että aina ei tarvii
kaikkea suunnitella viimeisen päälle ja totta kai myöskin priorisointia, mikä on tärkeää,
mikä on oleellista.”
H8: ”No mä olen parempi ihminen. Mä olen ennen kaikkea parempi johtaja, multa odotetaan sitä johtajuutta, mä olen siis niin paljon parempi johtaja kuin ennen”

Verkostosta saatu tieto ja osaaminen, joka koettiin arvokkaaksi, oli hyvin hajanaista ja monella eri tasolla. Äidit saivat verkostosta konkreettista käytännön kokemusta ja työkokemusta esiintymisestä 3/10 ja johtamisesta 4/10. Lisäksi 2/10 äidistä koki verkostosta saadun tiedon olevan hiljaista tietoa, jota eivät pystyneet konkretisoimaan, mutta kokivat arvokkaaksi.

2/10 koki verkoston antaneen itselleen peilipintaa oman osaamisen tasosta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä osaamisestaan. 2/10 koki, että oli voinut tuoda MiBissä opittua tietotaitoa perheen ja työn yhteensovittamisesta työnantajan käytänteisiin.

2/10 koki oman itsetuntemuksensa ja ymmärryksensä omista taidoista ja osaamisesta
kasvaneen.
H4: ” ..loppuviimein hankkimaan sellaisia taitoja mitä mulla ei olisi töistä, nykyisestä työpaikasta hankkia, esimerkiksi suuren organisaation johtamista, organisaation muutoksen
läpiviemistä, erilaisten ihmisten kanssa työskentely ja kohtaaminen.”
H6:” Tähän mä en pysty sanomaan mitään sellaista eksplisiittistä, se on hyvin hiljaista,
mutta jonka mä itse koen tosi arvokkaaksi. On semmoinen kokonaisvaltaisempi ymmärrys
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ja käsitys siitä oman osaamisen tasosta, ei niinkään, että olisi saanut uutta osaamista,
vaan pysty näkemään sen oman osaamisensa siinä kokonaisuudessa mitä muilla on.”

Taulukossa 11 kooste miten naisverkosto on mahdollistanut urakehityksen.

Urakehitys
Verkoston merkitys

Urakehitys määriteltiin

- Apu merkityksellistä

- Tavoitteellista itsensä kehittämistä

- Oman ymmärryksen laajentuminen eri

- Tapana elää ja tehdä merkityksellisiä

toimialoista

asioita

- Solmitut suhteet arvokkaita
- Urasparraus, vinkkejä työpaikoista
- Kokemuksia eri tehtävistä
- Vertaistukea uran ja perheen yhteensovittamisesta
- Työelämätaitojen ylläpito
Työn ja perheen yhteensovittaminen

Puolison ja tukijoukkojen tuki

- Vertaistuki

- Henkistä tukea, asenne oli kannustavaa

- Rohkeus avoimuuteen ja vaikuttami-

- Konkreettista tukea, lastenhoito

seen
Positiiviset asiat uralle

Osaaminen / tieto

- Suoraan ei tuonut positiivisia asioita, vä-

- Käytännön kokemusta

lillisesti arvon ja työmotivaation lisäänty-

- Hiljaista tietoa

minen

- Peilipintaa oman osaamisen tasosta

- Kokemuksia ja taitoja

- Tietotaitoa perheen ja työn yhteensovit-

- Armollisuus itseä ja muita kohtaan

tamisen käytännöistä työpaikoille
- Itsetunnon kasvaminen

Taulukko 11. Urakehitys.

5 . POHDINTA
Tässä luvussa esitetään tutkimustulos ja sen jälkeen sitä peilataan aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen.
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Äitien aineeton pääoma kehittyi MiB:in verkostossa inhimillinen pääoman osalta kokemusten, tiedon, kykyjen, asenteen, osaamisen ja motivaation lisääntymisenä sekä kehittymisenä. Inhimillinen pääoma kehittyi oman aktiivisen toiminnan kautta verkostossa, ja sosiaalinen pääoma auttoi inhimillisen pääoman kehittymistä. Äitien aineeton pääoma kehittyi
MiB:in verkostossa sosiaalisen pääoman osalta lisääntyneinä sosiaalisina kontakteina, ja
toisten auttamisena. Sosiaalisen pääoman kehittymistä auttoivat verkostossa vallitseva
luottamuksen, yhteistyöhalukkuuden ja yhteisöllisyyden ilmapiiri. Henkilökohtainen tietojohtaminen oli jokaiselle äidille henkilökohtainen tapa toimia tiedon jakamisen, soveltamisen ja hallinnoinnin suhteen, ja se mahdollisti inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymisen. Kun inhimillinen ja sosiaalinen pääoma kehittyi, oli sillä merkitystä äitien urakehitykseen. Naisverkosto mahdollisti äitien urakehityksen lisääntyneenä osaamisena, sosiaalisten kontaktien kasvamisena, vertaistukena perheen ja työn yhteensovittamisessa
sekä työelämätaitojen ylläpitäjänä.

Yksilöillä on itsellään vastuu omasta kehittymisestään työelämän kovassa kilpailussa. Yksilö itse määrittää oman urakehityksensä sillä, mitä tietoja ja taitoja hän omaa. (Pauleen
2009, 222). Tämän tutkimuksen mukaan verkoston äitien inhimillinen pääoma on korkealla
tasolla. Tutkimuksessa tutkittiin inhimillistä pääomaa koulutuksen, asenteen, tiedon, kokemuksen, motiivin, arvojen, osaamisen, innovoinnin ja kykyjen osalta. Verkostossa toimimalla äitien inhimillisen pääoman kehittyminen painottui kokemusten hankkimiseen, tiedon, asenteen, kykyjen ja osaamisen lisääntymiseen sekä motivaation kehittymiseen. Inhimillinen pääoma kehittyi oman aktiivisen toiminnan kautta verkostossa, ja verkoston sosiaalinen pääoma auttoi inhimillisen pääoman kehittymistä. Verkostosta saatiin käytännön
kokemusta itseään kiinnostavaan tehtävään tai työhön liittyen, ja samalla omat kokemukset kasvoivat, ja äidit pystyivät soveltamaan verkostossa saamaansa kokemusta omissa
työtehtävissään. Laaja-alainen näkemys erilaisista toimialoista ja erilaisista osaamisista
kasvoi. Verkostossa saatu kokemus kasvatti johtamiskykyä.

(Edvinsson & Malone, 1997) ja (Bontis & Fitz-enz, 2002) mukaan inhimillinen pääoma sisältää innovoinnin ja luovuuden. Tämän tutkimuksen mukaan verkoston toimintaan osallistumalla innovointiin ei saatu erityisiä työkaluja, kuitenkin äidit kokivat, että saivat vinkkejä
kehittämiseen ja erilaisia uusia toimintatapoja omaan työhönsä. Bontis (1999, 443, 446)
Inhimillinen pääoma ilmenee yksilötasolla perimästä, koulutuksesta, kokemuksesta ja
asenteesta elämää ja työtä kohtaan. Tämä tutkimus vahvistaa inhimillisen pääoman kehittymistä sillä, että äidit saivat vahvistusta omaan asenteeseensa työn ja perhe-elämän voi
yhdistämisestä ja äiti voi myös panostaa omaan uraansa.
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Työssä ja työyhteisöissä tarvitsemia valmiuksia on kuvattu työelämäkvalifikaatioina. Yleiset kvalifikaatiot ovat muun muassa ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot, paineensietokyky ja sopeutumiskyky. Ammattikohtaisia kvalifikaatioita voidaan kutsua substanssiosaamiseksi. (Viitala 2007,179.) Yksilön osaaminen perustuu tietoon. Tiedolla tarkoitetaan
kokemusten, arvojen, informaation ja oivallusten sekoitusta. Tieto muuttuu toiminnaksi silloin kun sen haltija osaa soveltaa sitä. Tieto voidaan jakaa hiljaiseen tietoon ja eksplisiittiseen tietoon. (Lönnqvist et al. 2005, 36.) Tämän tutkimuksen mukaan arvot eivät olleet
muuttuneet verkoston toimintaan osallistumalla, mutta äitiyden myötä suhtautuminen asioihin on muuttunut avarakatseisemmaksi, kirkkaammiksi ja sallivammiksi. Verkoston nosti
omaa motivaatiotaan ja vaikuttaneen positiivisesti oman motivaation lisääntymiseen. Äidit
saivat intoa omaan työhönsä, ja seuraamalla muiden äitien saavutuksia, saivat he itse
lisäpontta omaan uraan.
Bierema (2005), Linehan (2001) ja Ibarra (1993) ovat omissa tutkimuksissaan tutkineet
organisaatioiden sisäisiä verkostoja. Näiden tutkimusten mukaan organisaatioiden sisäiset verkostot eivät tukeneet naisten urakehitystä niin paljon kuin oli odotettu, ja näissä
verkostoissa toimimalla naiset eivät hyötyneet urakehityksen näkökulmasta niin paljon
kuin miehet. Bierema (2005) ja Metz (2005) tutkimukset tuovat esiin organisaation sisäisten verkostojen puutteellisuudet naisten urakehityksen edistämisen kannalta. Naisverkostoilla on kuitenkin edistävä merkitys naisten urakehityksessä. Durbin (2011, 93-94) verkostoon liitytään joko urakehityksen tai ystävyyssuhteiden takia. Bierema (2005, 209, 211)
mukaan yritysten tulisi kuitenkin tukea naisverkostoja ja naisten tulisi olla verkostoissa mukana, jotta heidän uransa kehittyy, sillä on todettu, että ne toimivat. Naisverkostoon osallistumalla naiset saavat itselleen kollektiivisen voiman ja luottamuksen toimia organisaatiomuutoksen puolesta. Naiset osallistuivat verkostoon saadakseen apua liiketoiminnan
ongelmiin, saadakseen neuvoja sekä uran suunnanmuutokseen. Myös psykologisen tuen
antaminen toi työtyytyväisyyttä naisten keskuudessa. Linehan (2001, 827) tutkimuksessa
tuli esille se, että jos naisverkostot olisivat vahvempia, ja niissä olisi enemmän voimaa,
silloin naisilla olisi paremmat mahdollisuudet seniorijohtajiksi ja kansainvälisiin johtotehtäviin. Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempia tutkimuksia siitä, että naisverkostolla on merkitystä naisten urakehitykseen. Tämän tutkimuksen mukaan MiB verkostona tukee äitejä
urakehityksessä ja verkostoon toimintaan osallistumalla on merkitystä äitien urakehitykseen. Tämän tutkimuksen mukaan äidit pitävät verkostosta saatua apua uralleen merkityksellisenä. Äidit saivat verkostosta käytännön kokemusta erilaisista tehtävistä sekä vertaistukea uran ja perheen yhteensovittamiseen liittyen. Verkoston sosiaalinen pääoma on
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valtava, sillä verkostossa vallitsee syvä luottamuksellinen ilmapiiri ja valtava usko toisiin
naisiin, joka antaa voimaa ja itsetuntoa verkostossa oleville naisille.

Burt (1998), Coleman (1988) ja Nahapiet & Ghoshal (1998) tutkimusten mukaan sosiaalinen pääoma edistää inhimillistä pääomaa. Parker, Halgin & Borgatti (2016) mukaan positiivinen palaute edistää itseohjautuvuutta ja sosiaalisen pääoman hyödyntämistä sekä
johtaa sosiaalisen pääoman luomiseen. Tämän tutkimus vahvistaa, että inhimillinen pääoma kehittyy sosiaalisen pääoman avulla. Verkoston vahvuus on sosiaalisen pääomassa,
sillä se hyödyttää äitien urakehitystä merkittävästi. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että verkostossa valitsee merkittävä luottamus, yhteistyön ja yhteisöllisyyden ilmapiiri äitien kesken. Hurmoksellinen ilmiö, joka ruokkii äitejä parempiin suorituksiin. Inhimillinen pääoma
kehittyi jokaisella äidillä oman kiinnostuksen ja oman panostuksen mukaan, ja verkostosta
saatu sosiaalinen pääoma ruokki inhimillisen pääoman kehittymistä. Verkostosta saatu
tieto ja osaaminen, joka koettiin arvokkaaksi, oli hyvin hajanaista ja monella eri tasolla.
Äidit saivat verkostosta konkreettista käytännön kokemusta ja työkokemusta esiintymisestä ja johtamisesta. Verkosto antoi itselleen peilipintaa oman osaamisen tasosta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä osaamisestaan. Äitien itsetuntemus kasvoi ja heidän ymmärryksensä omista taidoista ja osaamisesta kasvoi.

Sosiaalinen pääoma sijaitsee verkostossa olevissa resursseissa Batt (2008) ja Lin (1999).
Tämä tutkimus vahvistaa edellisiä tutkimuksia, sillä verkoston sosiaalinen pääoma oli sosiaalisissa suhteissa. Verkostoa pidettiin tiiviinä yhteisönä, ja sosiaalisen pääoman kautta
saadun hiljaisen tiedon myötä äidit ymmärsivät kokonaisvaltaisesti erilaisia uria ja eri yrityksiä ja avartavan näkemyksiä siitä, miten eritavalla ihmiset toimivat. Verkostossa huokui
omanlaisensa ilmapiiri, joka oli turvallinen ja kannustava, ja jossa äidit kokivat tulevansa
hyväksytyiksi omana itsenään. Verkostossa vallitsi myös syvä auttamisen ilmapiri, ja apua
sai aina tarvittaessa. Äidit olivat valmiita auttamaan, vaikka verkostosuhteet olivat löysiä,
ja ihmisiä ei tunnettu hyvin. Verkoston suhteiden vahvuuteen vaikuttavat jäsenen rooli,
esimerkiksi toimiko aktiivisena jäsenenä ja kuinka aktiivinen toimija oli verkostossa. Yhteiset tekemiset ja kokemukset lujittivat suhteita.

Mouw (2003), Forrett & Dougherty (2004), Fryczynska & Ivanova (2019) ja Gibson, Hardy
& Buckley (2014) tutkimusten mukaan verkostossa toimiminen ja yksilön sosiaalinen pääoma vaikuttavat urakehitykseen. Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempia tutkimuksia, sillä
verkostossa solmitut suhteet olivat sekä kaverillisia että ammatillisia, ja samalla he hyötyivät suhteistaan ammatillisesti. Äidit saivat urakehitykseen konkreettista tai henkistä tukea.
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Konkreettinen tuki oli CV:n, työhakemukseen tai työnhakuun liittyvinä vinkkeinä, mentorointiohjelmaan osallistumisena, työn hakuun liittyvänä sparrauksena ja erilaisina kontakteina sekä tapahtumien järjestämiseen liittyvänä apuna. Kaikki äidit kokivat saaneensa
eriasteista henkistä tukea tai psykologista turvaa verkoston jäseniltä.

Cheong & Tsui (2011) toteavatkin, että henkilökohtainen tietojohtaminen on alue, jota tullaan tutkimaan tulevaisuudessa enemmän ja sillä on merkittävä rooli henkilökohtaisella-,
organisaatio- ja sosiaalisella tasolla. (Efimova 2005), (Cheong & Tsui 2011) ja (Pauleen
2009) tutkimusten mukaan henkilökohtainen tietojohtaminen on jokaisen yksilön oma tapa
luoda, soveltaa, jakaa ja varastoida tietoa. Tämä tutkimus vahvistaa sitä, sillä tässä tutkimuksessa henkilökohtainen tietojohtaminen ei näyttäydy strukturoituna toimintana, vaan
jokainen yksilö toimii omien tarpeidensa mukaan, ja käyttää itselleen parhaita tapoja toimia. Tiedon luominen, jakaminen ja soveltaminen käsiteltiin haastateltavien puheissa limittäin, ja josta löytyi elementtejä inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymiseen. Tiedot ja taidot, joita he saivat henkilökohtaisen tietojohtamisen menetelmin, olivat merkityksellisiä inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymisen kannalta. Henkilökohtainen tietojohtaminen vaikutti urakehitykseen inhimillisen ja sosiaalisen pääoma kautta. Tiedon soveltamista tuki työympäristössä vallitseva luottamuksen ilmapiiri, ja käytännön vinkkejä
jaetiin sovellettavaksi. Tiedon luominen koettiin MiBin verkostossa tapahtuvien tapaamisten sekä käytössä olevien työvälineiden myötä hyväksi. MiBin toiminnassa yhteistyö eri
hankkeiden ympärillä vahvisti tiedon luomista. Omassa työympäristössä tiedon luomista
tukivat oman työn luonne, ja rooli organisaatiossa ja fyysiset huoneet ja miten niissä istutaan.

Razmerita et al. (2009) tutkimuksen mukaan Web 2.0 (sosiaalisella softalla) on monipuolinen vaikutus kommunikoinnissa, yhteistyön tekemisessä, tiedon jakamisessa ja hallinnoinnissa. Web 2.0 mahdollistaa uuden henkilökohtaisen tietojohtamisen mallin, joka sisältää muodollisen ja epävirallisen viestinnän, yhteistyön ja sosiaalisen verkostoitumisen
työkalut. Malli helpottaa vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa verkossa ja organisaatioissa. Tässä tutkimuksessa verkostojen ylläpito ja hallinnointi ei ollut järjestelmällistä
toimintaa, ja pääasiassa tapahtui sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media ja verkkotyökalut ovat merkityksellisessä asemassa suhteiden luomisessa. Sosiaalinen media oli
tärkein alusta tiedon jakamiseen verkossa. Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempia tutkimuksia, sillä tutkimuksen mukaan äidit hallinnoivat hankkimaansa tietoa hyvin erilaisilla
tavoilla ja systemaattista tapaa ei löytynyt. Tiedon hallinnointi riippui hyvin pitkälti henkilön
persoonasta. Erilaisia työkaluja, kuten Google Drive, oli käytössä sekä tieto tallennettiin
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tietokoneelle tai pilvipalveluihin kansioihin jollakin muodolla. Tieto muotoiltiin itselle käytettävään muotoon parhaaksi katsomallaan tavalla, kuten piirtämällä kuvioita ja kaavioita, kirjoittamalla muistiinpanoja ja dokumentoimalla, sijoittamalla tieto omaan viitekehykseen ja
soveltamalla sitä omaan työhön. Sosiaalinen media ja verkkotyökalut olivat merkityksellisessä asemassa suhteiden luomisessa. Verkoston hallinnoinnin tapahtuvan pääasiassa
sähköisiä kanavia pitkin, ja siihen käytettiin hyvin paljon sosiaalisen median työkaluja, kuten Facebookia, Twitteriä ja LinkedIniä. Verkkotyökaluista Skype, DNA Meeting point.
Slack ja WhatsApp nousivat myös esille. Oman verkoston hallinnointi vaati hyvin aktiivista
otetta heiltä itseltään niin, että he olivat itse aktiivisia osapuolia tapaamisten ja kontaktien
ylläpidossa. Vastaavasti äidit kokivat ja odottivat, että verkostosuhteet olivat vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa, ja osapuolilla on kiinnostus samoihin teemoihin.

Tämä tutkimus vahvisti sitä, että puolisoiden ja verkoston jäseniltä saadulla henkisellä ja
konkreettisella tuella oli merkitystä äitien urakehitykseen. Myös Heikkinen et al. (2014)
Paoloni & Dumay (2015.) Välimäki et. al (2009) ja Klyver (2011) tutkimusten mukaan aviomiehet, jotka olivat valmiita muuttamaan perinteisiä sukupuolien rooleja, ja jotka antoivat
vaimoilleen tukea, oli positiivinen vaikutus heidän vaimojensa urakehitykseen. Tämä tutkimus vahvisti aikaisempia tutkimuksia siitä, että puolisolla oli iso rooli äitien työelämän ja
perheen yhteensovittamisen mahdollistajana. Kaikkien vastausten takana oli ajatus, että
oma puoliso piti tärkeänä vaimonsa uraa ja he halusivat olla tukemassa erilaisilla keinoilla.
Perheen ja uran yhteensovittamisessa oman kumppanin asenne äitien perheen ja työn
yhteensovittamiseen oli hyvin kannustava, osallistuva ja henkisesti tuettiin omaa vaimoa.
Konkreettisesti puoliso osallistui lasten hoitoon tasapuolisesti tai enemmän.

Yhteiskunnallisella tasolla perheen ja työn yhteensovittamisessa ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta aikaisempien tutkimusten mukaan (Lämsä 2012, Puttonen 2012,
Ekonen 2012, Vanhala 2012, Mavin 2002, Ibarra 1993) rakenteet ja asenteet naisia ja
äitejä kohtaan ovat vielä vanhoillisia. Yhteiskunta tarvitsee MiBin kaltaisia ilmiöitä, jossa
naisilla on joukkovoimaa vaikuttaa yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja yleisiin asenteisiin.
Tämä tutkimus vahvistaa, että MiB:in verkostossa on voimaa, ja se pystyy vaikuttamaan
suomalaiseen yhteiskuntaan. Verkostossa olevat ihmiset ja siellä solmitut kontaktit ja ajankohtainen tieto sai pysymään verkostossa. Verkoston aate koettiin omaksi ja sen avulla
koettiin voivansa vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla naisten ja äitien asemaan työelämässä. Verkostossa opittua tietotaitoa perheen ja työn yhteensovittamisesta pystyttiin tuomaan työnantajan käytänteisiin.
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Puttonen (2012, 70) mukaan tulevaisuudessa äitiys tulisi ymmärtää resurssina, josta äidit
saavat johtamistyöhönsä hyötyjä kuten osaamista, organisointi- ja neuvottelutaitoja. Tämä
tutkimus osoittaa, että MiB verkostona on hyvin voimaannuttava ja äitien itsetuntoa kohottava, sekä paikka, jossa he saavat perhevapaalla olleessaan kasvattaa omaa aineetonta
pääomaansa. Verkosto auttoi äitejä urakehityksessä monelta eri kannalta, kuten laajentamalla omaa tietämystään muista toimialaoista, yrityskulttuureista ja rooleista. Verkostossa
naiset saivat vertaistukea työelämän ja perheen yhdistämisestä, ja tuntuman siihen mitä
se konkreettisesti on, kun palaa töihin. Verkostossa solmitut suhteet auttoivat äitejä urakehityksessä, kuten työpaikan, sparrausavun tai keskustelukumppanin sekä erilaisten
kontaktien muodossa. Suurin tekijä, miten verkosto on auttanut äitejä työn ja perheen yhteensovittamisessa, oli, että se tarjosi äideille vertaistukea. Vastaajista koki verkostossa
olemisen antaneen heille keskusteluiden myötä paljon käytännön vinkkejä äitiyteen. Verkosto toi heille uskallusta ja rohkeutta puhua avoimesti ja halua vaikuttaa työn ja perheen
yhteensovittamisen edistämiseen. Tietynlainen armollisuus itseään ja muita kohtaan kasvoi äitiyden myötä. Äitien oma suhtautuminen elämään ja itseensä muuttui, ja he kokivat
saaneensa suhteellisuuden tajua. Oman mielentilan muutos oli merkittävä, asioista ei oltu
enää kovin pikkutarkkoja, koettiin pystyvän päästämään kontrollista irti ja koettiin kasvaneen ihmisinä.

6 . JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän kappaleen tarkoitus on tehdä yhteenveto tutkimuksesta ja vastataan tutkimuskysymyksiin tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksen yhteenveto
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia, miten äitien aineeton pääoma on kehittynyt naisverkostossa. Alla olevassa taulukossa 12 tutkimuksen tutkimuskysymykset.
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Päätutkimuskysymys:
Miten äitien aineeton pääoma on kehittynyt naisverkostossa?
Apututkimuskysymykset:
Miten äitien inhimilli-

Miten äitien sosiaa-

Miten äitien henkilö-

Miten naisverkosto

nen pääoma on

linen pääoma on

kohtainen tietojoh-

on

kehittynyt?

kehittynyt?

taminen on vaikut-

urakehityksen?

tanut

mahdollistanut

inhimilliseen

pääomaan, sosiaaliseen pääomaan ja
urakehitykseen?

Taulukko 12. Tutkimuskysymykset.

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksen mukaan äitien aineeton pääoma kehittyi Inhimillinen pääoman osalta oman aktiivisen toiminnan kautta verkostossa, ja sosiaalinen pääoma
auttoi inhimillisen pääoman kehittymistä. Äitien aineeton pääoma kehittyi MiB:in verkostossa sosiaalisen pääoman osalta lisääntyneinä sosiaalisina kontakteina. Sosiaalisen pääoman kehittymistä auttoivat verkostossa vallitseva luottamuksen, yhteistyöhalukkuuden ja
yhteisöllisyyden ilmapiiri. Henkilökohtainen tietojohtaminen oli jokaiselle äidille henkilökohtainen tapa toimia tiedon jakamisen, soveltamisen ja hallinnoinnin suhteen, ja se mahdollisti inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymisen. Kun inhimillinen ja sosiaalinen pääoma kehittyi, oli sillä merkitystä äitien urakehitykseen. Naisverkosto mahdollisti äitien urakehityksen lisääntyneenä osaamisena, sosiaalisten kontaktien kasvamisena, vertaistukena perheen ja työn yhteensovittamisessa sekä työelämätaitojen ylläpitäjänä.

Tutkimus vahvisti, että äitien inhimillinen pääoma kehittyi verkostossa. Inhimillisen pääoman kehittyminen ei kuitenkaan ollut niin syvällistä ja laaja-alaista kuin tutkimuksessa
tutkittiin. Tutkimuksen mukaan vain osa inhimillisen pääoman elementeistä kehittyi. Äitien
aineeton pääoma kehittyi MiB:in verkostossa inhimillinen pääoman osalta kokemusten,
tiedon, kykyjen, osaamisen, asenteen ja motivaation lisääntymisenä sekä kehittymisenä.
Inhimillinen pääoma kehittyi oman aktiivisen toiminnan kautta verkostossa, ja sosiaalinen
pääoma auttoi inhimillisen pääoman kehittymistä.

Tutkimuksen ensimmäinen apututkimuskysymyksen mukaan äitien inhimillinen pääoma
kehittyi verkostossa saatujen erilasten kokemusten myötä, äitien ymmärrys eri
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toimialaoista kasvoi, verkostossa sai onnistumisen kokemuksia, itsetunto kehittyi ja yhteenkuuluvuuden tunne oli voimakas. Verkostossa inhimillisestä pääomasta johtamiskyky
kehittyi erilaisten tehtävien kautta ja toiminta oli työelämän taitoja ylläpitävää toimintaa.

Verkostoon osallistumisen myötä äidit uskalsivat, ja olivat rohkeampia, tuomaan omia mielipiteitään voimakkaammin esille. He myös miettivät perheeseen, työelämään ja tasa-arvoon liittyviä asioita enemmän. Asenne työelämää kohtaan sai vahvistusta siihen, että työn
ja perhe-elämän voi yhdistää. Kunnianhimo ja innostus työelämää kohtaan kasvoi. Positiivinen asenne ja rohkeus toteuttaa itseään ja sanoa asioita ääneen kehittyi. Tutkimuksen
mukaan inhimillinen pääoma kehittyi verkostossa nostamalla omaa motivaatiota ja vaikuttamalla positiivisesti sen lisääntymiseen. Motivaatio verkoston kasvattamiseen ja uuden
työn löytymiseen kasvoi. Myös oma sisäinen motivaatio kasvoi, ja verkoston toimintaan
osallistuminen lisäsi motivaatiota ja omaa mielialaa.

Arvot eivät muuttuneet verkoston toimitaan osallistumalla, mutta äitiys toi kuitenkin avarakatseisempaa suhtautumista asioihin. Innovointiin ja kehittämiseen ei koettu saavaan työkaluja, kuitenkin verkostosta sai uusia ideoita ja oma ajattelu laajentui, joka mahdollisesti
tulevaisuudessa tuo uusia ajatuksia innovointiin ja kehittämiseen. Verkostosta äidit saivat
vinkkejä kehittämiseen ja erilaisia uusia toimintatapoja työhönsä. Tutkimuksen mukaan
verkosto ei vaikuttanut äitien kouluttautumiseen, kuitenkin he saivat uusia ideoita ja ajatuksia uusista koulutusmahdollisuuksista. Äidit eivät kokeneet oman oppimiskykynsä kehittyneen tai eivät tunnistaneet lainkaan ovatko omat kyvyt kehittyneet.

Tutkimus vahvisti, että äitien sosiaalinen pääoma kehittyi verkostossa uusina sosiaalisina
kontakteina ja auttamisena. Sosiaalisen pääoman elementit luottamus, yhteisöllisyys ja
yhteistyö olivat vahvoja verkostossa. Sosiaalisen pääoman kehittyminen myös edisti äitien
inhimillistä pääomaa.

Toisen apututkimuskysymyksen mukaan sosiaalinen pääoma kehittyi hiljaisen tiedon hyödyntämisenä verkostossa. Verkostosta saadun hiljaisen tiedon myötä äitien ymmärrys erilaisista toimialoista ja työurista kasvoi. Heidän itsetuntonsa kohosi ja he olivat itsevarmempia. He pystyivät hyödyntämään saamiaan oppeja tulevissa tehtävissään sekä he ymmärsivät oman osaamisensa tason.

Sosiaalinen pääoma kehittyi suhteiden muodossa äidin omaan aktiivisuuden mukaan, ja
äitien suhteet olivat eri tasoisia. Äidit loivat verkostossa sekä kaverisuhteita että
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ammatillisia suhteita. Suhteiden syvyys ja laatu olivat sitä syvällisempiä mitä aktiivisempia
äidit olivat verkoston toiminnassa ja mitä enemmän he osallistuivat aktiiveille suunnattuihin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Mitä enemmän äiti panosti suhteisiin verkostossa, sitä enemmän hän niistä myös sai. Jäsenet, jotka eivät olleet aktiiviroolissa, kokivat suhteidensa
olevan pintapuolisempia ammatillisia suhteita.

Sosiaalisen pääoman elementeistä luottamus ilmeni verkostossa äitien hyvänä yhteistyönä ja laadukkaana tekemisenä. Verkostossa oli myös turvallinen ja kannustava ilmapiiri,
ja verkostossa pystyi keskustelemaan henkilökohtaisistakin asioista ja oli luottamus, ettei
niistä kerrota eteenpäin. Verkostossa vallitsi perusluottamus ihmisiin, eikä sitä kyseenalaistettu.

Yhteistyö verkostossa ilmeni ammattitaitoisena yhdessä tekemisenä ja osaamisten vahvana hyödyntämisenä. Verkostossa vallitsi vahva auttamisen ilmapiiri ja vahva usko toisiin
ja heidän tekemiseensä. Yhteisöllisyys ilmeni hyvänä yhteishenkenä, tiiviinä yhteisönä,
tapaamisissa ja ihmisillä ja heidän asenteellaan oli merkitystä yhteisöllisyyden luomisessa.
Verkoston toimintaperiaate perustuu myös yhteisöllisyyteen.

Äitien sosiaalinen pääoma kehittyi, koska he pysyivät verkostossa, ja kokivat verkoston
olevan edistyksellinen, ihmiset ja solmitut kontaktit olivat tärkeitä, tapahtumat olivat hyödyllisiä, ja verkoston aate ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen koettiin merkitykselliseksi.

Kolmannen apututkimuskysymyksen mukaan henkilökohtainen tietojohtaminen vaikutti inhimilliseen pääoman ja sosiaaliseen pääoman kehittymiseen. Tutkimuksessa ei tullut esille
henkilökohtaisen tietojohtamisen suoria vaikutuksia urakehitykseen. Verkostoon osallistuminen kuitenkin kehitti äitien inhimillistä ja sosiaalista pääomaa ja ne vaikuttivat äitien urakehitykseen.

Verkoston hallinnoinnissa oma aktiivisuus ja vuorovaikutuksellisuus olivat tärkeässä roolissa. Tämän tutkimuksen mukaan äitien sosiaalinen pääoma kehittyi, kun verkostoa hallinnoitiin ja suhteita luotiin somekanavien kautta. Tiedon soveltamista tukivat luottamuksen
ilmapiiri ja organisaation kulttuuri. Luottamus sosiaalisen pääoman elementeistä oli merkityksellinen tiedon soveltamisessa. Tiedon luomista tukivat yhteistyön tekeminen ja käytössä olevat työkalut. Myös oma rooli organisaatiossa, avoin ilmapiiri sekä fyysiset tilat
tukivat tiedon luomista. Tiedon luomisen suhteen inhimillinen pääoma kehittyi riippuen
omasta roolista organisaatiossa, avoimen ilmapiirin ja fyysisten tilojen tukemana.
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Sosiaalinen pääoma kehittyi yhteistyöllä ja käytössä olevilla työkaluilla. Tutkimuksen mukaan sosiaalinen pääoma kasvoi erilaisissa kohtaamisissa ja tapahtumissa, ja luottamuksellinen ilmapiiri tuki tiedon soveltamista. Tiedon jakamista tuki organisaation kulttuuri, ihmisten kohtaamiset, tapahtumat ja oikeat työvälineet. Organisaation kulttuuri kehitti inhimillistä pääomaa organisaatiolle ominaisilla tavoilla jakaa tietoa. Tapahtumiin osallistuminen ja ihmisten kohtaamiset kasvatti verkostoa ja tieto lisääntyi verkostossa. ja näin ollen
äidin sosiaalinen ja inhimillinen pääoma kehittyi. Inhimillinen pääoma kehittyi, kun uutta
tietoa hankittiin intuitioon mukaisin menetelmin, verkostoista ja hakukoneista, kirjoista ja
artikkeleista.

Tutkimuksessa ei tule suoraan ilmi miten henkilökohtainen tietojohtaminen on vaikuttanut
äitien urakehitykseen. Henkilökohtainen tietojohtaminen vaikutti urakehitykseen inhimillisen ja sosiaalisen pääoma kautta, sillä tutkimuksessa tuli ilmi, että inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittyminen on edistänyt äitien urakehitystä. Kun inhimillinen ja sosiaalinen
pääoma kehittyi, oli sillä merkitystä äitien urakehitykseen. Naisverkosto mahdollisti äitien
urakehityksen lisääntyneenä osaamisena, sosiaalisten kontaktien kasvamisena, vertaistukena perheen ja työn yhteensovittamisessa sekä työelämätaitojen ylläpitäjänä.

Neljännen tutkimuskysymyksen mukaan tutkimuksessa verkostolla on ollut merkitystä äitien urakehitykseen. He ovat saaneet merkityksellistä apua verkostosta, oma ymmärrys
eri toimialoista on kasvanut, ja solmitut suhteet koettiin arvokkaiksi. He saivat urasparrausta ja vinkkejä työpaikoista, kokemuksia eri tehtävistä, vertaistukea uran ja perheen
yhteensovittamisesta sekä verkosto on mahdollistanut työelämätaitojen ylläpidon. Tutkimuksen mukaan äidit määrittelivät urakehityksen joko tavoitteellisena itsensä kehittämisenä tai tapana elää ja tehdä merkityksellisisä asioita. Tutkimuksen mukaan työn ja perheen yhteensovittamiseen äidit saivat verkostosta vertaistukea ja rohkeutta avoimuuteen
ja vaikuttamiseen. Puolison ja tukijoukkojen tuki jakaantui henkiseen tukeen, kuten kannustamiseen tai konkreettiseen tukeen, kuten lastenhoitoon.

Tutkimuksen mukaan äitien osaaminen ja tieto kasvoi verkostossa, sillä he saivat käytännön kokemusta ja hiljaista tietoa. Lisäksi oman osaamisen tason ymmärtäminen lisääntyi,
itsetunto kasvoi sekä he saivat tietotaitoa perheen ja työn yhteensovittamisen käytännöistä
työpaikoille.
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Tutkimuksen mukaan äidit eivät kokeneet äitiyden tuoneen suoraan positiivisia asioita
uralleen, välillisesti sen koettiin tuoneen arvoa ja työmotivaation lisääntymistä. Äidit saivat
verkostossa kokemusta ja taitoja, sekä armollisuus itseä ja muita kohtaan kasvoi.

Vaikutukset ja rajoitukset
Tutkimus nostaa esiin tämän naisverkoston merkityksen äitien aineettoman pääoman kehittymisen alustana perhevapaiden aikana, ja urakehityksen mahdollistajana. Naisverkosto on äideille erittäin merkittävä ja voimaannuttava yhteisö, jossa he saavat vertaistukea äitiyteen sekä työelämään liittyen. MiB verkostona on yhteiskunnallisesti vaikuttava ja
uudenlainen ilmiö. Voidaan puhua jopa aatteellisesta toiminnasta, ja kuten eräs haastateltava H2 sanoi: ”Se on uudenlainen naisliike..”. Verkostossa tasa-arvon ja naisten aseman
parantaminen työelämässä on merkittävää ja verkosto toimiikin naisten äänitorvena. Tutkimuksen mukaan naiset ovat saaneet voimaa ja rohkeutta toteuttaa itseään. Verkostossa
on noin 4000 naista, joilla on omalla asenteellaan vaikuttava voima muuttaa yhteiskuntaa,
ja se on ilmiönä voimaannuttava. Se antaa naisille voimaa ja uskoa itseensä murtaa yhteiskunnan ja työelämän vanhoillisia ajatuksia. Naisten ja miesten urakehitystä tulee kuitenkin tarkastella eri tavalla sillä naiset joutuvat vielä ottamaan huomioon perheen ja työn
yhteensovittamisen kautta tulevat tauot työelämään.

Tutkimuksen rajoituksena on, että haastattelut tehtiin pääasiassa aktiivijäsenille, jotka ovat
hyvin sitoutuneita verkostoon ja ovat hyvin sisällä verkoston toiminnassa. Tämä saattaa
rajoittaa tulosten vertailtavuutta suurempaan otokseen MiB verkoston sisällä.

Jatkotutkimusehdotukset ja kehitysehdotukset
Jatkotutkimusehdotuksena on, että tutkimuskohteeksi valittaisiin jäsenet, joilla ei ole aktiivista roolia verkostossa. Tutkimalla jäseniä, joilla ei ole aktiivinen rooli verkostossa saataisiin laajempi kuva miten inhimillinen ja sosiaalinen pääoma kehittyvät, ja miten ne vaikuttavat äitien urakehitykseen. Tulosten perusteella verkoston toimintaa voitaisiin kehittää
laajemmalle jäsenkunnalle. Toinen jatkotutkimusehdotus olisi, että tehtäisiin seurantatutkimus, jossa seurattaisiin tietyn joukon verkostomatkaa ja urakehitystä, minkälainen merkitys verkostolla on ollut heidän urakehityksessään nyt ja esimerkiksi viiden vuoden
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päästä. Tutkimuksen kautta saataisiin tietoja kuinka vaikuttava ja merkittävä tekijä MiB
verkostona on.

Tämän tutkimuksen mukaan kaikki inhimillisen pääoman elementeistä ei kehittynyt niin
laajasti ja syvästi kuin tutkimuksessa tutkittiin. Jatkokehityksenä laajentaisin MiBin toiminnassa osaamisen kehittämistä inhimillisen pääoman kehittämisen elementteihin, ja pyrkisin strukturoidusti kehittämään niitä.

Tämän tutkimuksen mukaan sosiaalinen pääoma verkostossa on erittäin vahva, ja pyrkisin
laajentamaan ja siirtämään tätä vahvuutta äitien kautta työelämään. Tulisi miettiä, miten
verkoston vahvuutta tuotaisiin organisaation sisäisiin verkostoihin, jossa myös miehiä, ja
mitä työkaluja MiB järjestönä voisi antaa äideille vaikuttamiseen työelämässä.

Osa äideistä jättää verkoston, kun siirtyvät työelämään tai jäävät vain kannatusjäseniksi.
Ehdotan, että MiB lanseeraisi selkeästi MiB perhevapaalla ja MiB työelämässä konseptit.
MiB perhevapaalla tapahtumat voisivat olla päivisin tapahtuvia tapahtumia ja kohtaamisia
ja MiB työelämässä voisivat olla verkon kautta tapahtuvia inhimillisen pääoman kehittämiseen tähtääviä luentoja tai tietoiskuja. Näin äidit, jotka ovat kokeneet MiBin perhevapailla
hyödylliseksi, kokisivat MiBin hyödylliseksi myös siirtyessään työelämään.

Ehdotan myös, että MiBin äideille laadittaisiin henkilökohtaisen tietojohtamisen käsikirjan,
josta jokainen äiti voisi poimia omaan käyttöönsä tarvittavat työkalut tai toimintatavat oman
aineettoman pääoman kehittämiseen. Käsikirja auttaisi hahmottamaan oman toiminnan
vaikutukset inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymiseen.
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LIITE 1

Haastattelukysymykset: Pro Gradu Kuinka äitien aineeton pääoma kehittyy naisverkostossa? - Case MiB ry

Taustatiedot:
Kauanko olet ollut naisverkoston toiminnassa mukana?
Oletko toiminut MiBissä vapaaehtoistehtävässä, nk. aktiivina?
Mikä koulutustausta sinulla on?
Mikä on työhistoriasi ja uran pituus?
Miksi MIB-verkosto on mielestäsi tärkeä (vai onko) ja miksi hakeuduit sen jäseneksi?

Urakehitys:

1.

Mitä urakehitys sinulle tarkoittaa?

2.

Miten verkosto on auttanut sinua urakehityksessäsi?

3.

Miten verkosto on auttanut työn ja perheen yhteensovittamisessa?

4.

Miten kumppanisi tukee sinua uran ja perheen yhteensovittamisessa?

5.

Mitä positiivisia asioita äitiys on tuonut urallesi?

6.

Mitä sellaista osaamista / tietoa olet saanut, joka on tuottanut arvoa
sinulle/työpaikallesi?

Sosiaalinen pääoma:

1.

Miten olet hyödyntänyt verkostossa saamaasi hiljaista tietoa?
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2.

Minkälaisia suhteita olet luonut verkostossa? Kaverisuhteita vai
ammatillisia suhteita?

3.

Miten luottamus näkyy verkostosuhteissasi?

4.

Miten yhteistyö näkyy verkostosuhteissasi?

5.

Miten yhteisöllisyys näkyy verkostosuhteissasi?

6.

Minkälaista tukea olet saanut verkoston muilta jäseniltä?
Tunne ja psykologinen turva?

7.

Miten vahvoina koet verkoston suhteet?

8.

Mikä saa pysymään verkostossa?

Inhimillinen pääoma:

1.

Miten verkosto on vaikuttanut asenteisiisi omaan elämään ja
työelämään?

2.

Miten arvosi ovat muuttuneet?

3.

Miten kykysi (johtamiskyky ja oppimiskyky) ovat kehittyneet?

4.

Minkälaisia kokemuksia olet saanut verkostossa?

5.

Miten verkosto on vaikuttanut motivaatioosi?

6.

Mitä työkaluja olet saanut innovointiin ja kehittämiseen?

7.

Kuinka verkosto on vaikuttanut omaan kouluttautumiseesi?
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Henkilökohtainen tietojohtaminen:

1.

Miten verkkotyökalut/some on vaikuttanut suhteiden
rakentamiseen/luomiseen?

2.

Miten oma työympäristösi/verkosto ja työvälineet tukevat tiedon
luomista?

3.

Miten oma työympäristösi/verkosto ja työvälineet tukevat tiedon
jakamista?

4.

Miten oma työympäristösi/verkosto ja työvälineet tukevat tiedon
soveltamista?

5.

Miten suunnittelet uuden tiedon hankkimisen?

6.

Miten hallinnoit hankkimaasi tietoa, jotta se on arvokasta itsellesi?

7.

Miten hallinnoit verkostoasi, ja muita kontaktejasi?

