
LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, LUT 

LUT School of Engineering Science 

Tuotantotalous 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Jyrki Härme 

Uuden teknologian omaksuminen organisaatiossa  

Case Enterprise 2.0   

 

 

 

 

  

 

Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila, erikoistutkija, FT Satu Pekkarinen 

Työn ohjaaja: Professori Tuomo Uotila 

Lahti, 15.5.2020 

 

 

 

 

 



TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

Jyrki Härme 

 

Uuden teknologian omaksuminen organisaatiossa  

Case Enterprise 2.0 

 

Diplomityö 2020 

79 sivua, 20 kuvaa, 19 taulukkoa ja 2 liitettä 

Tarkastajat: Professori Tuomo Uotila ja erikoistutkija, FT Satu Pekkarinen 

Hakusanat: Enterprise 2.0, TAM, Technology Acceptance, Teknologian omak-

suminen, Yritys 2.0, Tietojohtaminen, Strategia 

 

Tutkimus käsittelee uuden teknologian omaksumista suuren suomalaisen pörs-

siyhtiön organisaatiossa, jossa Enterprise 2.0-teknologian avulla haettiin ratkai-

sua yhteistyön tehostamiseen ja tiedon jakamiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli 

tunnistaa, mitkä tekijät vaikuttavat kyseisen teknologian omaksumiseen ja eri-

tyisesti tunnistaa kuinka ikä, sukupuoli ja tietojohtamisen strategia siihen vai-

kuttivat. 

  

Työ toteutettiin sekä kvantitatiivisena, että kvalitatiivisena tutkimuksena. Tut-

kimusstrategia perustui organisaatiolle tehtyyn survey-tutkimukseen sekä joh-

don haastatteluun. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Teknologian hyväk-

symismallia (TAM) ja siihen liittyviä teorioita, sekä tietoperustaista teoriaa. 

Teknologisena tutkimuskohteena käsiteltiin Enterprise 2.0-konseptia ja sen tuo-

mia hyötyjä. 

  

Teorian ja empiriasynteesin tuloksena nousi tietojohtamisen strategian merkitys 

ihmisten asenteisiin ja odotuksiin uuden teknologian omaksumisessa. Keskei-

senä työn tuloksena oli ehdotus tietojohtamisstrategian lisäämisestä uutena te-

kijänä teknologian hyväksymismalliin. Jatkotoimenpiteinä suositeltiin toteutet-

tavaksi jatkuvan tilannearvion toimintatapa, jonka avulla silmukoidaan organi-

saation käyttäytymistieto takaisin tietojohtamisen strategiaprosessiin. 
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The study focuses to the adoption of new technology in the organization of a 

large Finnish listed company, where use of Enterprise 2.0 technology was 

planned to be a solution for enhancing cooperation and sharing information. The 

aim of the study was to identify which factors influence the adoption of the 

technology and to identify how age, gender, and knowledge management strat-

egy influenced the adoption of the technology in the organization. 

  

The work was carried out as both a quantitative and a qualitative study. The 

research strategy was based on a survey conducted for an organization and an 

interview with management. The theoretical framework used was the Technol-

ogy Acceptance Model (TAM) and related theories, as well as knowledge-based 

theory. The concept of Enterprise 2.0 and its benefits were discussed as a tech-

nological research topic. 

  

As a result of theory and empirical synthesis, the importance of knowledge man-

agement strategy to people’s attitudes and expectations in adopting new tech-

nology was identified. A key outcome of the work was a proposal to add a 

knowledge management strategy as a new element to the technology acceptance 

model. As a follow-up, it was recommended to implement a continuous situa-

tion assessment approach, which is used to loop the organization’s behavioral 

information back into the knowledge management strategy process. 
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KÄSITTEIDEN, LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

Connect   Case-yrityksen Enterprise 2.0-teknologia ja projekti 

Enterprise 2.0  Yrityksen toimintaan integroitu sosiaalinen, yhteisöl-

linen ohjelmisto, joka perustuu Web 2.0 teknologiaan 

TAM   Technology Acceptance Model 

TAM2   Extended Technology Acceptance Model  

TAM3  Improved Technology Acceptance Model 

TPB   Theory of Planned Behavior 

TRA   Theory of Reasoned Action 

UTAUT   Unified Theory of Acceptance and  

Use of Technology 

Web 2.0  Web-lähtöinen arkkitehtuuri, joka perustuu sosiaali-

seen toimintaan, sisällön tuottamiseen ja jakeluun so-

siaalisessa verkostossa 

    

Md.   mediaani 

Q3-Q1   kvartiiliväli 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Sosiaalinen media on muuttanut radikaalisti ihmisten tapaa kommunikoida, ja-

kaa tietoa ja olla vuorovaikutuksessa keskenään (Yunis, A. et al. 2019). Sen 

laajamittainen käyttöönotto on tapahtunut hämmästyttävän lyhyessä ajassa. 

Tammikuussa 2020 maailmassa oli jo 4.5 miljardia ihmistä, jotka käyttivät in-

ternettiä. 3.8 miljardia ihmistä oli jo sosiaalisen median käyttäjiä, mikä tarkoit-

taa yli puolta maailman ihmisistä (Kemp, S. 2020).   

 

Enterprise 2.0 ja monet muut sosiaalisen mediaan perustuvat teknologiat, ovat 

tulleet yrityksiin tukemaan organisaation tiedon jakamista ja kommunikointia.  

Nämä työkalut perustuvat Web-pohjaisiin alustoihin, joiden avulla työntekijät 

voivat kommunikoida viestejä haluttujen työtovereiden kanssa, taikka lähettää 

viestejä ryhmille tai kaikille organisaation jäsenille. Työntekijät voivat myös 

lähettää, muokata ja lajitella itselleen tai muille linkitettyjä tekstejä ja tiedostoja, 

sekä katsella viestejä, yhteyksiä, tekstejä ja tiedostoja, jotka kuka tahansa muu 

organisaatiossa on lähettänyt tai muokannut (Alimam, M., et al, 2017). Yksin-

kertaisesti sanottuna Enterprise 2.0:n ydin on tietämyksen rakentaminen orga-

nisaatiossa (Gardner, 2013). 

 

Enterprise 2.0 lupaa yrityksille paljon, tehokkuutta, parempaa informaation ja 

tiedon jakamista, mutta usein on epäselvää, ovatko nämä odotukset toteutuneet 

organisaatiossa. Usein Enterprise 2.0:an liittyvä teknologia tuodaan IT:n toi-

mesta ja toivotaan että työntekijät vain omaksuisivat sen – kuitenkin usein hei-

kolla menestyksellä. Vaikka IT-projektit ovat yrityksille tärkeitä, niin ne saa-

vuttavat tavoitteensa vain 29 prosentissa tapauksissa (Gheni, A. et al, 2017). 

Oma kiinnostukseni on ymmärtää, kuinka uuden teknologian omaksuminen ta-

pahtuu tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä. 

 

  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0268401216305485?via%3Dihub#bib0155
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat organisaation 

omaksumiseen ja halukkuuteen käyttää uutta teknologiaa. Tavoitteena on myös 

ymmärtää yrityksen strategista lähestymistä tietojohtamiseen ja kuinka ko. stra-

tegia on mahdollisesti vaikuttanut teknologian omaksumiseen ja käyttöönottoon 

organisaatiossa.   

 

Tutkimuskysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat Enterprise 2.0 teknologian 

omaksumiseen organisaatiossa? 

 

Alakysymykset: 

 

• Mikä on Enterprise 2.0 ja mitkä ovat sen hyödyt yrityksessä? 

• Mikä on tietojohtamisen strategia, tavoitteet ja toteuma yrityksessä? 

• Miten voi määritellä teknologian omaksumista yrityksessä? 

• Miten ikä ja sukupuoli vaikuttavat teknologian omaksumiseen? 

 

Alakysymysten avulla tavoitteena on tarkastella hyödyn syntymisen mahdollis-

tavia tekijöitä sekä näiden toteutumista. 

 

Ensimmäisellä kysymyksellä tarkoituksena on käsitellä Enterprise 2.0:n kon-

septia ja ymmärtää sen hyötyjä yrityksen kannalta. 

 

Toisella kysymyksellä tutkitaan tietojohtamiseen liittyvää strategiaa ja minkä-

laisia eri strategioita yrityksellä voi olla käytössä. 

 

Kolmannen kysymyksen tavoitteena on ymmärtää, miten uuden teknologian, 

kuten Enterprise 2.0:n, omaksuminen tapahtuu työntekijöiden kannalta ja mitkä 

ovat omaksumiseen liittyvät tekijät. 
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Neljäs kysymys tarkastelee tekijöitä, mitkä vaikuttavat teknologian omaksumi-

seen organisaation eri ikäluokkien ja sukupuolten ryhmissä. 

 

Tutkimus on rajattu käsittämään Enterprise 2.0:n käytön vain yrityksen sisäi-

sessä käytössä. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka organisaatio omaksuu ja hyödyn-

tää sosiaalisia työkaluja ja toimintatapaa sisäisessä toiminnassaan tiedon ja tie-

tämyksen kannalta. Työn tarkoituksena ei ole tarkastella sosiaalista mediaa il-

miönä. ”Teknologian hyväksyminen” -käsitettä käytetään tutkimuksen teoria-

luvuissa ja viitatessa teoriaan, muualla tutkimuksessa on todettu sanan ”omak-

suminen” kuvaavan paremmin tutkittavaa ilmiötä. 

   

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus jakautuu kahdeksaan lukuun. Ensimmäinen luku käsittelee  

tutkimuksen pääkysymyksen, sekä siitä johdetut alakysymykset ja rajaukset.  

 

Toisessa luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Luvussa tar-

kastellaan minkälaisia eri strategioita yritys voi valita lähestymiseensä tietä-

myksen hallinnassa, sekä esitellään Teknologian hyväksymismalli (Technology 

Acceptance Model, TAM), sekä siihen liittyvät keskeiset muut mallit. Lopuksi 

tutkitaan Enterprise 2.0-teknologiaa ja mitkä ovat sen hyödyt. 

 

Kolmannessa luvussa esitellään case-yritys ja tarkastellaan mitkä ovat olleet 

lähtökohdat uuden teknologian tuomiselle organisaatiolle. Neljännessä luvussa 

käydään läpi tutkimusmetodologia ja -strategia. 

 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimusaineisto ja siihen liittyvät analyysit. 

Kuudennessa luvussa käsitellään analyysin tulokset. Seitsemännessä luvussa 

esitetään tutkimuksen johtopäätökset, luotettavuuden arviointi ja tutkimuksen 

keskeiset tulokset, suositellut jatkotoimenpiteet ja ideoita tuleville tutkimusai-

heille. Ja lopuksi kahdeksannessa luvussa annetaan lyhyt yhteenveto tutkimuk-

sesta. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisessa osassa keskitytään ensiksi tietämyksenhallin-

taan liittyviin eri strategisiin lähestymisiin. Toisena alueena keskitytään keskei-

siin organisaation teknologian hyväksymiseen liittyviin teorioihin ja kolman-

tena alueena tutkitaan, mikä on Enterprise 2.0 ja sen hyödyt. 

 

2.1 TIETÄMYKSENHALLINTAAN LIITTYVÄT STRATEGIAT 

2.1.1 Tietämys on yrityksen strateginen resurssi 

 

Tietoperustaisen teorian (Grant ja Baden-Fuller, 1995) mukaan tietämys (know-

ledge) on yritykselle strateginen avainresurssi. Tämä tietämys koostuu infor-

maatiosta, teknologiasta, tietotaidosta ja kyvykkyydestä.  Se jaetaan eksplisiit-

tiseen, artikuloitavaan ja kirjoitettuun tietoon sekä hiljaiseen, ihmisen henkilö-

kohtaiseen, vaikeammin kommunikoitavaan tietoon. Ihminen toimii tietämyk-

sen hankkijana, ja kun kyseessä on hiljainen tieto, toimii hän myös sen säilyttä-

jänä. 

 

Yrityksessä työskentelevät ihmiset omaavat huomattavan määrän hiljaista tie-

toa ja rutiineja, joita muiden kilpailijayrityksien voi olla vaikea kopioida. Jos 

yritys kykenee systemaattisesti hallitsemaan tätä tietämystä ja luomaan siitä 

uutta (Nonaka, 1994), tämä voi synnyttää pysyvää kilpailuetua kilpailijoihinsa 

nähden. Tietopohjaisen kilpailuedun pysyvyyttä vahvistaa tietämyksen kasva-

minen: ”Mitä enemmän yritys tietää, sitä enemmän se voi myös oppia” (Zack, 

1999). 

 

Menestyvät strategiat tarvitsevat toimivaa organisaation strategista kyvyk-

kyyttä, jotta määritellyt tavoitteet saavutetaan (Jonson ja Scholes, 1999). Tietä-

myksen yhdistää strategiaan vahvasti kysymys siitä, mitä tietämysresursseja ja 

-kyvykkyyksiä yritys tarvitsee, jotta se voi tuottaa markkinoille 
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kilpailukykyisempiä tuotteita tai palveluita kuin kilpailijat (Zack, 1999). Yri-

tyksen tulisi täten luoda tietämyksenhallintastrategia osaksi yrityksen strate-

giaa, ja näin luoda myös potentiaalia paremmille mahdollisuuksille innovaation 

ja liiketoiminnan tehostamiseen (Donate ja Canales, 2012). Tietämyksenhallin-

nan tulee vahvasti heijastaa yrityksen strategiaa: kuinka synnyttää asiakasarvoa, 

tukea yrityksen liiketoimintamallia ja kuinka työntekijät avustavat arvon synty-

mistä (Hansen et al., 1999).  

 

2.1.2 Tietämyksenhallintastrategian eri lähestymistavat 

 

Tietämyksenhallintaan liittyvät strategiat voidaan jakaa neljään erilaiseen lähes-

tymistapaan; (1) eksplisiittiseen tietoon suuntautunut, (2) hiljaisen tietoon suun-

tautunut, (3) näiden kombinaatioihin ja (4) prosessilähtöiseen, joka on voimak-

kaammin liiketoimintaa tukeva lähestyminen. 

 

Kirjallisuudessa löytyy laajalti tutkimuksia tietämyksenhallintastrategioista, 

jotka on esitetty taulukossa 1. Tyypillisesti nämä strategiat ovat kaksijakoisia 

rakentuen tiiviisti eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon ympärille. Tutkijat ovat esit-

täneet näille kahdelle alueelle erityyppisiä tiedon mahdollistajia tai malleja. 

Eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon yhdistämistä tai prosessilähtöistä strategiaa on 

harvemmin mainittu näissä tutkimuksissa. 
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Taulukko 1. Tietämyksenhallintastrategioita, mukailtu (Choi ja Lee, 2003; Lo-

pez-Nicolas et al, 2007).  

 Strategia 

Kirjoittaja Eksplisiittinen 

tieto 

Hiljainen tieto Eksplisiitti-

sen ja hiljai-

sen tiedon 

yhdistelmä 

Prosessi tai 

liiketoimin-

talähtöinen 

March (1991 Hyödyntäminen Tutkinta Kodifiointi - 

Bohn (1994 Proseduurikes-

keinen 

Asiantuntijakes-

keinen 

- - 

Bierly and 

Chakrabarti 

(1996) 

Innovaattori/hyö-

dyntäjä 

Tutkimusmatkai-

lija 

- - 

Jordan and Jones 

(1997) 

Eksplisiittinen 

tieto 

Hiljainen tieto 

 

- - 

Zack (1999) Konservatiivinen Aggressiivinen - - 

Hansen et al., 

1999 

Kodifiointi Persoonallistumi-

nen 

20/80 sääntö - 

Swan et al. 

(2000) 

Kognitiivinen 

malli 

Yhteisöllinen 

malli 

- - 

Earl (2001) Teknokraattinen  Organisatorinen, 

Spatiaalinen 

- - 

Schulz and Jobe 

(2001) 

Kodifiointi Hiljainen tieto - - 

Maier ja Remus, 

2003 

Teknologiaorien-

toitunut 

Ihmisorientoitu-

nut 

- Prosessiläh-

töinen 

Jasimuddin, 2008 Kova Pehmeä Hybridi - 

Hara ja Pham, 

2009 

- - Kodifioinnin 

ja hiljaisen 

tiedon integ-

roiminen 

- 

Boshua ja Venki-

tachalam, 2013 

Artefaktiverkot Sosiaaliset verkot - - 

Barnes ja Milton, 

2015 

- - - Liiketoimin-

talähtöinen 
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2.1.3 Eksplisiittiseen tietoon suuntautunut tietämysstrategia 

 

Eksplisiittiseen (kodifiointi) tietoon suuntautuneen tietämysstrategian keskeisiä 

tavoitteita ovat systemaattinen, standardoitu tiedon hallinta, tallentaminen ja 

käyttö yrityksen tietojärjestelmien avulla. Tämän avulla yrityksen henkilöstö 

voi uudelleen käyttää tietoa ja saavuttaa organisatorista tehokkuutta toimin-

taansa. Tavoitteena on myös helpottaa tiedon saatavuutta ja vähentää siihen liit-

tyvää järjestelmien tuomaa kompleksisuutta (Markus, 2001).  

 

Systemaattisesti hallittua tietoa voi olla henkilöstön keltaiset sivut (expert 

search), jotka mahdollistavat erityisen osaamisen löytymistä tai tietoa sopivien 

henkilöiden saatavuudesta. Se voi olla tietoa yrityksen tuotteista, palveluista, 

dokumentoituja parhaita käytäntöjä, koulutusmateriaalia tai tietoa markkina-

suunnitelmista (Smith, 2004). 

 

Myös systeemilähtöinen lähestyminen, esimerkiksi luokittelemalla tietoa ja uu-

delleen käyttämällä sitä kehittyneen tietojärjestelmän avulla, voi nostaa organi-

saation tehokkuutta (Davenport et al., 1998; Lee and Kim, 2001). 

 

Markuksen (2001) mukaan keskeisin asia on tietämyksen uudelleenkäyttö. Hän 

nimeää tähän neljä eri ryhmää: Jaetut työn tuottajat, jaetut työn toteuttajat, asi-

antuntemusta hakevat aloittelijat ja tiedonlouhijat. Jokaisella ryhmällä on eri 

tarpeet siitä, kuinka tietolähteet pitää rakentaa. Jokainen ryhmistä työskentelee 

erityyppisten haasteiden kanssa, mikä vaikuttaa vahvasti myös siihen, kuinka 

systeemilähtöisesti määrittely tulisi suunnitella. 

 

2.1.4 Hiljaiseen tietoon suuntautunut tietämysstrategia 

 

Hiljaiseen tietoon suuntautuneessa strategiassa painotetaan tiedon jakamista 

keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. Nämä ovat vuoropuheluita, jotka tukevat 

tiedon jakamista henkilöiden kesken sekä jakamista sosiaalisten verkkojen 

kautta esimerkiksi asiantuntijayhteisöissä (Swan, Newell ja Robertson, 2000).  



8 

Tätä strategiaa käyttävät yritykset kykenevät suojaamaan itsensä tehokkaasti 

kilpailijoilta ja luomaan mahdollista kilpailuetua, sillä yrityksen omaama hiljai-

nen tieto, esimerkiksi innovaatioprosessi tai yksilön luovuuteen liittyvät tekijät, 

on vaikeasti kopioitavissa (Schulz & Jobe, 2001). Nämä yritykset voivat kehit-

tää ydinosaamistaan edelleen, ja sen tuloksena luoda kyvyn vastata nopeasti 

haasteisiin, erityisesti dynaamisissa ympäristöissä (Nonaka & Takeuchi, 1995; 

Spender & Grant,1996) 

 

Hiljaiseen tietoon suuntautunut strategia keskittyy siihen, että arvokkain tieto 

on ihmisten omaamaa hiljaista tietoa, jota välitetään ja jalostetaan suoraan hen-

kilöiden välisten kontaktien ja sosiaalisten suhteiden kautta (Hansen et al., 

1999; Zack, 1999; Ewing ja West, 2000; Keskin, 2005; Choi ym., 2008).  Tätä 

strategiaa voidaan kutsua myös ihmislähtöiseksi strategiaksi. Strategiaan liit-

tyvä kokemusten kautta synnytetty tiedon siirtyminen on prosessina aikaa vie-

vää ja kallista. Siksi hiljaisen tiedon tehokas siirtäminen vaatii sen kodifioinnin 

eksplisiittiseen tietoon (Schulz ja Jobe, 2001). 

 

 

2.1.5 Eksplisiittisen tai hiljaisen strategian valinta 

 

Tärkeimpien lähteiden joukkoon kuuluu Hansen et al. (1999) esittämä malli, 

jossa strateginen lähestyminen on kategorisoitu kahteen ryhmään: kodifiointi ja 

personointi. Kodifioinnilla tarkoitetaan tiedon muuttamista eksplisiittiseen 

muotoon. Tämä strategia tarkoittaa usein hyvin teknologiakeskeistä lähesty-

mistä. Personoinnilla tarkoitetaan tiedon siirtymistä ihmiseltä ihmiselle esimer-

kiksi keskusteluissa, tai verkostoituneissa yhteisöissä. Tämä strategia keskittyy 

hiljaisen tiedon siirtymiseen. 
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Hansen et al. (1999) ehdottavat kolmea kysymystä, joiden avulla voidaan mää-

ritellä kumpaa strategiaa yrityksen tulisi käyttää. 

 

1. Tarjoaako yritys standardisoituja vai räätälöityjä tuotteita? 

Jos yrityksellä on hyvin standardit tuotteet, on kodifiointistrategia parempi, 

mutta jos yrityksen tuotteet ja palvelut ovat räätälöityjä, on personointistra-

tegia oikeampi valinta. 

 

2. Ovatko yrityksen tuotteet jo korkeassa maturiteetissa, vai ovatko ne innova-

tiivisia? Korkean maturiteetin omaavat tuotteet ovat kehityksellisesti ja 

myynnillisesti helposti dokumentoitavissa. Innovatiivisten tuotteiden koh-

dalla yritys hyötyy enemmän personointistrategiasta 

 

3. Kuinka ihmiset ratkaisevat ongelmia yrityksessä: käyttämällä eksplisiittistä 

tietoa vai hiljaista tietoa? 

Eksplisiittisen tiedon käyttäminen ongelman ratkaisussa tukee kodifiointi-

strategiaa, ja vastaavasti hiljaisen tiedon käyttäminen tukee personointistra-

tegiaa.  

 

Monet muut tutkijat ovat mukailleet Hansenin kaksijakoista mallia. Esimerkiksi 

Bohn (1994) esittää termejä proseduuri ja asiantuntija, Jordan ja Jones (1997) 

termejä eksplisiittinen ja hiljainen, ja Earl (2001) puhuu teknokraattisesta ja or-

ganisaatioryhmittelystä. Uudemmissa tutkimuksissa on näihin ryhmittelyihin 

liitetty myös sosiaaliset verkot (hiljainen tieto) ja artefaktiverkot (kodifioitu 

tieto) (Boshua ja Venkitachalam, 2013). 

 

Kummankin strategian yhdistäminen 

  

Hara ja Pham (2009) näkevät, että keskittyminen vain toiseen strategioista ei 

riitä, sillä eksplisiittinen ja hiljainen tieto täydentävät toisiaan Nonakan esittä-

män mallin mukaisesti. Yhdistämällä sekä eksplisiittinen että hiljainen tietä-

mysstrategia voidaan saavuttaa etuja, jotka tehokkaasti auttavat yritystä 
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ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. Kummankin strategian tehokas 

hyödyntäminen vaatii myös teknologian toimivaa tukea toimintatavalle. Suu-

rimpina haasteina ovat olleet tiedon pirstaloituminen sekä teknologian integroi-

tumattomuus (Hara ja Pham, 2009).  Web 2.0:n ja Enterprise 2.0:n myötä näihin 

ongelmiin on kyetty vastaamaan paremmin. 

  

Edellä mainittujen lähestymistapojen heikkoutena on pidetty niiden huonoa yh-

distymistä yrityksen liiketoimintaan. Tätä puutetta täydentämään on syntynyt 

prosessilähtöinen strategia, mikä yhdistää markkinalähtöisen ja resurssilähtöi-

sen lähestymisen ja näin ollen oleellisesti tukee ja on osana yrityksen liiketoi-

mintastrategiaa (Maier ja Remus 2003). 

  

2.1.6 Prosessi- ja liiketoimintalähtöinen tietämysstrategia 

 

Prosessilähtöisen tietämysstrategian lähtökohtana on yhdistää tasapainoisesti 

resurssipohjainen katsonta (Warnerfelt, 1984) ja markkinalähtöinen katsonta 

(Porter, 1985) yrityksen liiketoimintaprosesseja määriteltäessä, sekä integroida 

tietämyshallintaprosessit osaksi niitä. Näin lähestytään ajatusta, että yrityksen 

tulisi rakentaa organisaatio resurssipohjaisen strategian mukaan ja kyetä syste-

maattisesti johtamaan tämän organisaation tietämystä. Vastaavasti kilpailtavat 

markkinat, tuotteet ja palvelut tulisi valita markkinalähtöisen strategian mukaan 

(Maier ja Remus, 2002).  Strategian toteutuksen ehtona on, että yritystä johde-

taan prosessiorientoituneesti, ja että nämä tiedot ovat selkeästi työntekijöiden 

saatavilla (Maier ja Remus, 2003). 

 

Barnes ja Milton (2015) esittävät strategista lähestymistä, joka perustuu puh-

taasti liiketoiminnan tarpeisiin. He määrittelevät neljä eri painopistealuetta, tau-

lukko 2, joihin tietämysstrategian tulee rakentua riippuen yrityksen strategisesta 

suuntauksesta: (1) Operatiivinen Tehokkuus, (2) Asiakastietämys, (3) Innovaa-

tio, (4) Kasvu ja Muutos.  
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Taulukko 2. Liiketoimintalähtöisen strategian painopistealueet (Barnes ja Mil-

ton, 2015). 

 

  

Operatiivisen tehokkuuden täytyy varmistaa sisäisten prosessien parempi toi-

mivuus, kustannustehokkuus ja nopea toteutus organisaatiossa. Strategia kes-

kittyy jatkuvaan prosessien parannukseen ja käytäntöjen toteuttamiseen sekä 

standardointiin. Se myös varmistaa eksperttiyhteisöiden ja tietämyskantojen jat-

kuvan kehityksen ja aktiivisen toiminnan, (Barnes ja Milton, 2015). 

 

Barnes ja Miltonin mukaan asiakastietämyksen tavoitteena on parantaa ja var-

mistaa asiakkaan liiketoimintaan liittyvän tiedon ja tietämyksen tehokas käyttö 

asiakasrajapinnassa työskenteleville. Näin voidaan mahdollistaa ja varmistaa 

toimiva asiakassuhteen hoito, korkea palvelutaso ja myynnin edistyminen. Kes-

keisinä alueina on asiakkaan liiketoiminnan ja siihen liittyvien tarpeiden ja on-

gelmien ymmärtäminen, markkinoiden ja siinä toimivien kilpailijoiden ymmär-

täminen, sekä omien tuotteiden ja palveluiden ymmärtäminen. Tämän strate-

gian toteuttaminen vaatii tietämyskantojen rakentamista ja toimivaa CRM-ym-

päristöä. 

 

Innovaation tavoitteena on synnyttää sisäistä tietämystä, jonka avulla voidaan 

kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Keskeistä strategialle on teknologia- ja 

markkinatiedon sekä asiakastarpeen löytäminen, ymmärtäminen ja sen käyttö 

kehityksessä. Strategia on oleellinen tutkimukseen ja kehitytykseen keskitty-

ville yrityksille (Barnes ja Milton, 2015). 
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Kasvu- ja muutosstrategia keskittyy uudelleen käyttämään hyvät opit ja toimin-

not, jotka voidaan toistaa uusilla markkina-alueilla tai uudessa organisaatiossa 

muutoksen jälkeen. Uusi henkilöstö täytyy saada nopeasti integroitua yrityksen 

toimintaan, joten koulutus ja olemassa olevan tietämyksen (markkinat, asiakas, 

tuote ja palvelut) siirtyminen ovat tärkeitä painopistealueita tässä strategiassa 

(Barnes ja Milton, 2015). 

 

Barnesin ja Miltonin mukaan yritys voi toimia useassa strategisessa alueessa 

samaan aikaan, mutta painopisteeksi tulee valita yksi, joka on keskeinen yrityk-

sen senhetkiselle toiminnalle. Näin voidaan varmistaa tehokas ja fokusoitu toi-

minnan kehitys ja toteuttaminen.   

 

 

2.2 TEKNOLOGIAN OMAKSUMINEN JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TE-

KIJÄT 

 

Uuden teknologian omaksuminen organisaatiossa riippuu vahvasti siitä, kuinka 

se hyötyy ja sen kautta hyväksyy teknologian osaksi omaa päivittäistä työtä. 

Tässä luvussa tarkastellaan teknologian hyväksymismallia, TAM, ja siihen liit-

tyviä keskeisiä teorioita.  

 

2.2.1 Teorioiden tausta 

 

Kun teknologia saavutti 70-luvulla yhä useammat käyttäjät ja kotitaloudet, syn-

tyi tarve ennustaa paremmin, mitkä tekijät vaikuttivat heidän käyttäytymiseensä 

ja miksi he hyväksyivät tai hylkäsivät uuden teknologian. Tätä haastetta lähes-

tyttiin aluksia puhtaasti psykologian kannalta, perustellun toiminnan teorialla, 

TRA, (The Theory of Reasoned Action) ja siitä kehitetyllä laajennetulla versi-

olla, suunnitellun käyttäytymisen teorialla, TPB (The Theory of Planned Beha-

viour).  
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Perustellun toiminnan teoria, TRA 

 

TRA-mallin, kuva 1, kehittivät Fishbein ja Ajzen (1975). Heidän tavoitteenaan 

oli ennustaa ja ymmärtää henkilön käyttäytymistä ja asenteita. He ehdottivat, 

että yksilön todellinen käyttäytyminen määräytyy hänen aikomuksestaan, johon 

vaikuttavat sekä yksilön asenteet että subjektiiviset tai sosiaaliset normit. Hen-

kilön asenteita vastaavasti ohjaavat uskomukset ja arviointi seuraamuksista. 

Subjektiivisia normeja ohjaavat oman tahdon lisäksi sääntöjen mukainen ajat-

telu (mitä muut odottavat) ja yksilön halu noudattaa niitä.  

. 

 

 

Kuva 1. Perustellun toiminnan teoria. The Theory of Reasoned Action (Fishbein 

ja Ajzen, 1975). 

 
  

Vaikka TRA-mallilla kyettiin selittämään ja ennustamaan yksilön käyttäyty-

mistä, se todettiin kuitenkin puutteelliseksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa 

ihmiset kokivat oman vaikutuksen käytökseen tai asenteisiin olevan vähäinen 

(Granic ja Marangunic, 2014).   

 

Suunnitellun käyttäytymisen teoria, TPB 

 

TRA-mallista kehittyi edelleen Suunnitellun Käyttäytymisen Teoria, The 

Theory of Planned Behaviour (TPB), (Ajzen, 1985, 1991). Keskeisenä paran-

nuksena malliin lisättiin uusi elementti, käyttäytymiskontrolli. 

Käyttäytymiskontrolliin vaikuttavat yksilön tahdosta riippumattomat tekijät, 

uskomukset, mahdollisuudet ja rajoitteet. Yhdistäen motivaatioon vaikuttavat 
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tekijät kuten asenne, subjektiivinen normi ja kontrolli, johtavat teorian mukaan 

aikomukseen, ja oikean mahdollisuuden esiintyessä tämä aikomus johtaa myös 

käyttäytymiseen, kuva 2. 

 

 

 

 

Kuva 2. Suunnitellun käyttäytymisen teoria, (TPB) (Ajzen, 1985).  

 

 

Perustellun toiminnan teoriaa sekä Suunnitellun käyttäytymisen teoriaa voidaan 

pitää alkuperäisinä malleina Teknologian Hyväksymismallille, Technology Ac-

ceptance Model, (TAM) (Marangunic, 2014). 

 

 

2.2.2 TAM – Teknologian hyväksymismalli 

 

Teknologian hyväksymisen malli, TAM (Technology Acceptance Model) pe-

rustuu Fred Davisin (1985) kehittämään viitekehykseen, johon hän liitti osia 

TRA- ja TPB-teorioista. TAM-malli ennustaa ja selittää teknologian käyttöön-

oton hyväksymistä. Malli on kehitetty alun perin ennustamaan tietoteknisten 

laitteiden hyväksymisen ja käyttöönoton ennustamista, mutta on laajentunut 

myöhemmin myös kattamaan geneerisemmin uuden teknologian käyttöönottoa.  

 

TAM-malli ehdottaa, että teknologian hyväksyminen koostuu ensisijaisesti kah-

desta tekijästä: (1) Koetusta käytön helppoudesta, (Perceived ease of use) joka 



15 

on yksilön näkemys siitä, kuinka vaivatonta (psyykkinen tai fyysinen vaivan-

näkö) kyseessä olevaa teknologiaa on käyttää, ja (2) koetusta hyödyllisyydestä, 

(Perceived usefulness), joka on yksilön näkemys siitä, kuinka kyseessä oleva 

teknologia auttaa häntä tehostamaan ja suoriutumaan paremmin työssään.  

Nämä kaksi tekijää vaikuttavat myös siihen, mikä on käyttäjän (3) asenne käyt-

töä kohtaan. Tämä taas määrittelee sen, kuinka yksilö haluaa käyttää teknolo-

giaa (Davis, 1989).  

 

Alkuperäinen TAM-malli on esitetty kokonaisuudessaan kuvassa 3. Davisin 

(1989) mukaan käyttäjän motivaatioon teknologiaa kohtaan vaikuttaa hänen 

asenteensa, joka syntyy koetun helppokäyttöisyyden ja koetun hyödyllisyyden 

perusteella. Näiden muuttujien välillä on kytkentä, sillä helppokäyttöisyys vai-

kuttaa myös henkilön kokemaan teknologian tuomaan hyödyllisyyteen. Mitä 

helpompi teknologiaa on käyttää, sitä enemmän se voi tuoda käyttäjälleen hyö-

tyjä.  

  

 

Kuva 3. Teknologian hyväksymismalli, TAM (Davis, 1989). 

 

Ulkoiset kontrolloitavat tekijät voivat vaikuttaa henkilön kokemaan hyödylli-

syyteen ja helppokäyttöisyyteen. Davisin (1989) mukaan näitä ovat muun mu-

assa järjestelmän toiminnallisuudet ja käyttöliittymään liittyvät ominaisuudet, 

sekä kehitysmallit, koulutus ja kouluttautuminen ja käyttäjien osallistaminen 

järjestelmän suunnitteluun. Aikomus käyttää on paras muuttuja ennustamaan 

sitä, aikooko henkilö käyttää teknologiaa vai hylkääkö hän sen. Muuttujaan vai-

kuttavat myös henkilön kokema hyödyllisyys teknologiasta, sekä asenne tekno-

logian käyttöä kohtaan.  

 



16 

Tutkimukset osoittavat, että sukupuolella ja iällä on vaikutusta TAM-malliin. 

Venkatesh ja Morris (2000) mukaan miespuolisiin henkilöihin vaikuttaa koettu 

teknologian hyödyllisyys enemmän kuin vastaavasti naispuolisiin. Tätä tekijää 

selittää naisilla tyypillisesti vaikuttava vahvempi tunnelähtöisyys, kun taas mie-

hillä tehtäväkohtainen suuntautuneisuus. Nämä vaikuttavat henkilön odotuk-

seen, siitä kuinka hän suoriutuu työstään, mikä vaikuttaa koettuun helppokäyt-

töisyyteen (Venkatesh et al. 2003).    

 

Alkuperäistä TAM-mallia on kehitetty edelleen jättämällä mallista pois asenne 

käyttöä kohtaan, kuva 4. Tutkijat ovat huomanneet, että koettu hyöty teknolo-

giasta vaikuttaa vain osittain henkilön asenteeseen. Davis selittää tämän siten, 

että ihmiset voivat käyttää teknologiaa työympäristössään, vaikka heillä ei oli-

sikaan positiivista asennetta käytettävää teknologiaa kohtaa, jos tämä esimer-

kiksi tehostaa heidän tuottavuuttaan (Davis ja Venkatesh, 1996). 

 

 

Kuva 4. Päivitetty TAM-malli (Davis ja Venkatesh, 1996). 
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2.2.3 TAM2- Laajennettu teknologian hyväksymismalli 

 

TAM-mallin seuraava kehitysaskel tapahtui, kun Venkatesh & Davis (2000) 

esittivät parannetun laajennetun teknologiahyväksymismallin, Extended Tech-

nology Acceptance Model, (TAM2), tämä on esitetty kuvassa 5. 

 

Venkatesh ja Davis totesivat monen empiirisen tutkimuksen vahvistavan sen, 

että koettu hyödyllisyys perustuu henkilön aikomuksiin käyttää teknologiaa. 

Onkin ollut tärkeää ymmärtää, kuinka koettuun hyödyllisyyteen liittyvät mää-

räävät tekijät ohjaavat käyttöaikeita ja kuinka nämä tekijät muuttuvat ajan 

myötä, kun teknologian käyttö kasvaa organisaatiossa.  Nämä tekijät antavat 

organisaatiolle mahdollisuuden suunnitella toimenpiteitä, jotka parantavat uu-

sien teknologioiden (tietojärjestelmien) käyttöönottoa ja käyttöä. Tähän huomi-

oon perustui Venkateshin ja Davisin julkaisema tutkimus TAM-mallin laajen-

tamisesta vuonna 2000. 

 

TAM2-malliin lisättiin koettuun hyödyllisyyteen vaikuttavat alueet: (1) sosiaa-

liset ja (2) kognitiiviset tekijät. Sosiaalisia tekijöitä ovat sosiaalisen ympäristön 

aiheuttamat paineet, vapaehtoisuus ja oma imago. Kognitiiviset tekijät ovat työn 

relevanssi, työn tulokset ja helppokäyttöisyys. 
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KUVA 5. Laajennettu teknologian hyväksymismalli, TAM2 (Venkatesh & Da-

vis, 2000). 
 

 

TAM2-malli siis ehdottaa, että ihmiset/yksilöt luottavat teknologian tukevan 

työtä ja tehostavan työn tuloksia. Tämä määrittelee sen, kuinka teknologian 

tuoma hyödyllisyys mielletään työpaikkaan soveltuvana ratkaisuna. Jos tekno-

logia ei tuota toivottua tulosta yksilöllisen suorituskyvyn parantamiseksi, niin 

käyttäjän hyväksymisaste laskee.  

 

Malli toteaa myös, että ympäristön luomilla sosiaalisilla paineilla on vaikutus 

vapaaehtoisuuteen. Pakollisissa järjestelmän käyttöasetuksissa subjektiivisilla 

normeilla on todettu olevan välitön vaikutus koettuun hyödyllisyyteen ja help-

pokäyttöisyyteen. Tämän seurauksena normin suora noudattaminen ohittaa hen-

kilön kokeman hyödyn tai helppouden. Vapaaehtoisissa järjestelmän käyttöase-

tuksissa tätä ei tapahdu (Lee et al., 2016). 
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2.2.4 TAM3 – Parannettu teknologian hyväksymismalli 

 

Koettuun helppouteen liittyvät tekijät 

 

Venkatesh (2000) tutki koettuun helppouteen vaikuttavia tekijöitä ja päätteli, 

että ihmisen päätöksentekoon liittyvällä ankkuroinnin ja mukautuksen teorialla 

(Slovic ja Lichtenstein, 1971) on vahva vaikutus teknologian kohdalla koettuun 

helppouteen. Päätöksenteon teoria ehdottaa, että ankkurointi ja mukautus ovat 

keskeiset ihmisen päätöksentekoon vaikuttavat tekijät. Jos ihmisellä ei ole asi-

asta spesifistä tietämystä, perustaa hän päätöksenteon yleiseen tietoon, joka toi-

mii ankkurina yksilön päätöksenteossa. Jos henkilö omaksuu asiasta uutta tie-

toa, hän voi mukauttaa arviotaan, mutta alkuperäinen ankkuroitu tieto vaikuttaa 

vahvasti yhä päätöksentekoon.    

 

Myöhemmin Venkatesh & Bala, (2008) integroivat TAM2-mallin ja teknolo-

gian koettuun helppouteen liittyvät määräävät tekijät, synnyttäen näin Teknolo-

gian hyväksymismallin numero 3, TAM3. Malli esittää yksilön teknologian (IT) 

omaksumiseen ja käytön helppouteen liittyvien määräävien tekijöiden nomolo-

gista verkkoa. Mallin periaate toimii vuorovaikutteisesti siten, että ankkurit ra-

kentavat yleisen uskomuksen tietokoneista ja niiden käytöstä. Mukauttaminen 

on taas henkilön uskomus, joka on syntynyt tietokoneen/teknologian käytöstä 

ja muuttuu kokemuksen myötä. Ankkureina toimivat henkilön itseluottamus tie-

totekniikan käyttöön sekä motivaatio. Mukautus rakentuu objektiiviseen käy-

tettävyyteen eli miten teknologia käytännössä auttaa henkilöä sekä teknologian 

käytön nautittavuuteen. Nämä määräävät tekijät ovat esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. TAM3- malli (Venkatesh & Bala, 2008). 

 

   

2.2.5 UTAUT - Yhdistetty teoria teknologian hyväksynnästä ja 

käytöstä 

 

Teknologian hyväksymisteorian kehitys jatkui TAM3-mallin jälkeen ja seuraa-

vana kehitysvaiheessa oli Venkatesh, Morris, Davis ja Davis, (2003) esittämä 

Yhtenäisen teknologian hyväksymisen ja käytön teoria, (Unified theory of ac-

ceptance and use of technology, UTAUT). Tämä malli rakentui kahdeksan teo-

rian yhdistämiseen, jotka ovat Teknologian hyväksymismalli (TAM), perustel-

lun toiminnan teoria (TRA), Suunnitellun Käyttäytymisen Teoria (TPB),Tek-

nologian hyväksymismallin ja suunnitellun käyttäytymisen integrointi (Com-

bined TAM and TPB, C-TAM-TPB), Sisäinen ja ulkoinen motivaatio (Motiva-

tional Model, MM), PC:n hyödyntämismalli (Model of PC Utilization, MPCU), 

Innovaation diffuusioteoria (Innovation Diffusion Theory, IDT), ja Sosiaalisen 

identiteetin teoria (Social cognitive theory, SCT) (Tan, P. 2013). 



21 

 

Yhdistetyn teorian malli, kuva 7, rakentuu seuraaviin ryhmiin: käyttäytymisen 

aikomukseen liittyvät tekijät ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Ensimmäi-

seen ryhmään kuuluvat yksilötasoiset moderoivat tekijät kuten ikä, sukupuoli, 

kokemus ja vapaaehtoisuus käyttää teknologiaa. Toiseen ryhmään kuuluvat 

suoraan käyttäytymisen aikomukseen tai käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, 

kuten suorituskykyyn liittyvät odotukset, vaivannäköön liittyvät odotukset, so-

siaaliset vaikuttimet sekä olosuhteet, jotka voivat tukea teknologian käyttöä 

(Venkatesh et al, 2003). Yhteenveto päätekijöistä, niihin vaikuttavat alueet ja 

yksilömuuttujat ovat annettu taulukossa 3. 

 

 

 

Kuva 7. Yhdistetty teoria teknologian käytöstä ja hyväksynnästä (Venkatesh et 

al., 2003). 

  



22 

Taulukko 3. Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät (Venkatesh et al, 2003). 

Päätekijä Vaikuttavat alueet Vaikuttava moderaattori 

Suorituskyky koettu hyödyllisyys, ulkoi-

nen motivaatio, yhteys työ-

tehtävään, suhteellinen 

hyöty ja havaittavat tulokset 

Sukupuoli, Ikä 

Vaivannäkö Vaivattomuus, helppokäyt-

töisyys, ei monimutkainen 

Sukupuoli, Ikä, Kokemus, 

Vapaaehtoisuus 

Sosiaaliset vai-

kuttimet 

Omat ja muiden uskomukset 

teknologian käytöstä 

Sukupuoli, Ikä, Kokemus 

Olosuhteet Resurssit, organisaation 

tuki, tarpeet, kokemus 

Ikä, kokemus 

 

 

Yhdistetty teoria teknologian käytöstä on empiirisen tutkimuksen kautta todis-

tanut, että käyttäytymisen aikomukselle on kolme suoraa tekijää (Suorituksen 

odotus, vaivannäön odotus ja sosiaaliset vaikuttimet). Sekä että käyttäytymi-

selle on kaksi suoraa tekijää (Olosuhteet ja aikomus). Se tuo myös moderaattorit 

eli kokemuksen, iän, vapaaehtoisuuden ja sukupuolen integraaliseksi osaksi 

mallia. Malli ehdottaa, että ikä ja sukupuoli vaikuttavat vahvasti suorituksen 

odotuskäyttäytymiseen. Vahvimmillaan se on miehillä ja nuorilla työntekijöillä. 

Ikä ja sukupuoli vaikuttavat myös vaivannäön odotuskäyttäytymiseen. Näiden 

vaikutus on voimakas naisilla ja vanhoilla työntekijöillä, mutta näiden mode-

raattorien vaikutus pienenee kokemuksen kasvaessa.  

 

Sosiaalisen vaikutuksen osuus ei ole merkittävä millään vaikutusalueella ilman 

moderaattorien mukanaoloa. Olosuhteiden osuus tekijänä on vain merkityksel-

linen, kun moderaattoreina toimivat ikä ja kokemus. Tässä tapauksessa se vai-

kuttaa vanhoilla ihmisillä myöhäisemmässä vaiheessa kokemuselinkaarta (Ven-

katesh et al, 2003).    
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2.3 ENTERPRISE 2.0 JA SEN HYÖDYT 

 

2.3.1 Web 2.0 syntyminen 

 

Web2.0 -konsepti syntyi San Franciscossa pidetyssä konferenssissa vuonna 

2004. Konseptin luojina voidaan pitää Tim O’Reillyä ja MediaLive Internati-

onalia, jotka kyseisessä konferenssissa ideoivat silloisen internetin (Web 1.0) 

kehitystä toisen vaiheeseen, saaden nimeksi Web2.0 (O’Reilly, 2007). 

 

O’Reilly määritteli Web2.0 -konseptin koostuvan seitsemästä periaatteesta: (1) 

Webin siirtyminen ohjelmistoalustaksi, (2) kollektiivisen älyn käytön lisäänty-

minen (3), tallennetun datan omistajuuden merkityksen kasvu (4), ohjelmisto-

versiosyklien loppuminen, (5) helpompi, kevyempi ohjelmoinnin tarve, (6) 

mahdollisuus käyttää samaa ohjelmistoa eri laitteissa sekä (7) käyttäjäkoke-

muksen rikastuminen (O’Reilly, 2007). 

 

Web2.0 on mahdollistanut ihmisille uuden tavan kommunikoida tietokonever-

koissa. Se on tarkoittanut käyttäjän valtaa itse synnyttää, organisoida ja jakaa 

sisältöä internetin avulla toisten käyttäjien kanssa (Lazar, 2007). Tim O’Reilly 

on kuvannut sitä myös vallankumoukseksi ICT-teollisuudessa, jonka on aiheut-

tanut internetin siirtyminen alustaksi uusille ohjelmasovellutuksille (O’Reilly, 

2006). Web 2.0 sovellukset voidaan ryhmitellä taulukon 4 mukaisesti eri kate-

gorioihin. 
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Taulukko 4. Web2.0 kategoriat (Levy 2007). 

Kategoria Tarkoitus Esimerkki sovelluksesta 

Wiki Kirjoittaa ja jakaa 

kollaboratiivisesti 

tietämystä web do-

kumentin muo-

dossa. 

Wikipedia 

Blogi Asia- tai henkilö-

kohtainen päivä-

kirja. Tiedon jaka-

mista ja sen kom-

mentoimista. 

WordPress 

RSS-syöte Käyttäjä tilaa syöt-

teen sisällön tuotta-

jalta. Automaattinen 

päivitys. 

FlowRead, Feeder 

Sosiaalinen kirjan-

merkki, Tag 

Käyttäjän tuottamia 

kirjanmerkkejä 

verkkosisällölle. 

Voidaan hakea ja ja-

kaa. 

Flickr, #tag (Twitter) 

Sosiaaliset verkot Yhteisöllisyys, ja-

kaminen, yhteinen 

intressi, verkostoi-

tuminen 

LinkedIn, Facebook, Yam-

mer, Google, Twitter, 

Youtube. 

 

Näistä kategorioista Sosiaaliset verkot ovat nousseet tärkeimmäksi Web2.0 pal-

veluiksi/sovellutukseksi. Näillä palveluilla arvioidaan olevan yli 3.8 miljardia 

aktiivista käyttäjää maailman laajuisesti (Kemp, S. 2020).  

 

Sosiaalisten verkostojen tehokkuus perustuu siihen, kuinka ihmiset ovat omassa 

verkossaan vuorovaikutuksessa omien ystäviensä kanssa ja kuinka näiden hen-

kilöiden tuttavapiirit (ja heidän tuttavapiirinsä, työyhteisöt jne.) kytkeytyvät tä-

hän verkostoon. Granovetter (1983) kuvaa näin syntyviä siteitä vahvoiksi lin-

keiksi (ystävät) ja heikoiksi linkeiksi (ystävien ystävät). Vahvat linkit toimivat 

säännöllisesti, kun taas heikot linkit toimivat vahvojen yli harvemmin. Vahvuus 

on siinä, että eri linkit toimivat keskenään ”siltoina” ja siirtävät tietoa tehok-

kaasti syntyneessä verkostossa.   
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2.3.2 Mikä on Enterprise 2.0? 

 

Termiä Enterprise 2.0 alkoi ensimmäisenä käyttää professori Andrew McAffee 

vuonna 2006 julkaisemassaan artikkelissa (McAffee, 2006). Hän määritteli En-

terprise 2.0:n olevan Web 2.0 -teknologiaan liittyviä ominaisuuksia, joihin yri-

tys rakentaa tai rakennuttaa tiedon jakamiseen sisältyviä toiminnallisuuksia tie-

totyöläisiään varten. Tämän etuna oli mahdollistaa tehokas tiedon jakaminen 

tietotyöläisten käytännöistä ja työn tuloksista.  

 

Myöhemmin ilmestyneessä kirjoituksessa McAffee (2006b) tarkentaa Enter-

prise 2.0-konseptia määrittelemällä sen olevan sosiaalisen ohjelmistoalustan 

käyttämistä yrityksen sisällä tai yritysten välillä ja heidän partneriensa tai asi-

akkaidensa välillä. Näin hän laajensi termin kuvaamaan huomattavasti laajem-

paa ekosysteemiä, mikä on esitetty kuvassa 8.  

 

Lisäksi hän näki Enterprise 2.0:n olevan: (1) Sosiaalinen ohjelmisto, joka mah-

dollistaa tietokoneen avulla tapahtuvan kommunikoinnin, jota tarvitaan yhtei-

söllisyyteen ja yhteistyöhön. (2) Digitaalinen alusta, joilla luodaan ympäristö, 

joka kautta ihmisten vuorovaikutus ja kontribuutio mahdollistetaan. (3) Kehit-

tyvä ohjelmisto, jonka kautta ihmisten välinen kanssakäyminen synnyttää ja 

kasvattaa uusia toimintamalleja ja rakenteita jaetun tiedon kautta. (4) Vapaus, 

ohjelmisto, joka ei sisällä formaaleja, ennalta määriteltyjä työnkulkuja tai ra-

kenteita. 
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Kuva 8. Enterprise 2.0 malli (McAffee 2006b; Consoli 2012).  

 

Monet tutkijat myös määrittelevät Enterprise 2.0:n koostuvan Web 2.0:n työka-

lujen käytöstä organisaatiossa, kuten Web-pohjaiset yhteisöt, sosiaaliset verkos-

tot, wikit ja blogit (Levy, 2009; Denyer et al, 2011, Tuten, 2010). Se mikä erot-

taa Enterprise 2.0:n ja Web 2.0:n on liiketoimintakohtainen sovellus ja tietotu-

vallisuus. 

 

Enterprise 2.0 rakentuu sosiaalisten ohjelmien/työkalujen muodostamaan koko-

naisuuteen. Gardner (2013) kategorisoi Enterprise 2.0-työkalut kolmeen ryh-

mään:  

 

(1) Sosiaalinen sisällön tuottaminen sosiaalisilla työkaluilla, jotka mahdollista-

vat käyttäjälähtöisen sisällöntuottamisen. Tämä informaation on muiden käy-

tettävissä ja muunneltavissa. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi yrityksen Wi-

kit ja Blogit. (2) Sosiaaliseen informaation hallintasovelluksia, joilla voidaan 

monitoroida ja tallentaa tietoa, jota on luotu sosiaalisilla työkaluilla. Esimerk-

keinä toimivat RSS-syötteet, mikroblogit ja sosiaaliset kirjamerkit. (3) Sosiaa-

lisella verkostoitumisella ja siihen liittyvillä haulla, jossa käyttäjä pystyy oman 

sosiaalisen profiilin hallintaan, oman osaamisalueen kertomisen, myös kattaen 

omat sisällöt ja omat verkostot.  Se myös mahdollistaa jakamisen, haun ja 
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yhteyksien hallinnan muihin työtekijöihin ja yhteisöihin yrityksen sosiaalisessa 

verkostossa. 

 

Onkin tärkeätä käsittää Enterprise 2.0 sosiaalisena, ihmiskeskeisenä ja ratkai-

suna, jota tukee avoin yrityskulttuuri. Tämä tarkoittaa, että se koostuu ihmisten 

muodostamista verkostoista, joissa he jakavat tietoa, keskustelevat ja kommu-

nikoivat keskenään päivittäin. Web2.0-pohjaiset laitteet mahdollistavat tämän.  

(Consoli, 2012) Monet laitetoimittajat näkevät Enterprise 2.0:n integroivaksi 

liiketoimintastrategiaksi, jota yhdistää yritysarkkitehtuuri, teknologia ja koke-

mus. Enterprise 2.0 tyypillisesti käsittää yrityksen sisällönhallinnan, Web2.0 -

teknologian, tietoturvallisuuden ja ympäristön integroinnin muihin yrityksen 

sovellutuksiin (Oracle, 2009, Microsoft, 2012, Cisco, 2012).  

 

2.3.3 Enterprise 2.0 tyypilliset työkalut 

 

Enterprise 2.0:n työkalut koostuvat pääsääntöisesti Web 2.0-pohjaisista ratkai-

suista, joita on myös usein räätälöity yrityskohtaisiksi sovelluksiksi. Tärkeim-

mät sovellukset ja niiden käyttötarkoitukset ovat listattu taulukossa 5:  

 

Taulukko 5. Web 2.0 sovelluksia. 

Sovellus Tarkoitus 

Wiki Yhteistyö ja tiedon jakaminen 

Blogi Sisällön tuottaminen 

Chat Nopea viestitys 

Yhteisö Ryhmät ja jakaminen  

Sosiaalinen verkosto Informaation jakaminen omassa verkos-

tossa 

Täggäys Tiedon luokittelu 

Usein kysytyt asiat (FAQ)  Luokitellut vastaukset yleisiin kysy-

myksiin 

Kyselyt  Käyttäjien näkemykset 

Äänestäminen, kommentointi Evaluointi ja palaute 

Tilaaminen Uutisien tai muiden syötteiden tilaami-

nen 
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Ohjelmistot sisältävät tyypillisesti myös sisällönhallintajärjestelmän, millä hoi-

detaan jäsentämättömien sisältöjen hallitsemista, asiakirjanhallintajärjestelmän, 

millä mahdollistetaan tiedostojen hallinta ja jakaminen käyttäjien kesken, sekä 

sisällönhaun, jolla mahdollistetaan kaiken alustalla olevan sisällön hakeminen 

(Bernier, 2010). 

 

2.3.4 Mitkä ovat Enterprise 2.0:n hyödyt 

 

Monet tutkijat puhuvat “potentiaalista laajoista hyödyistä”, joita yritys voi saa-

vuttaa onnistuneella Enterprise 2.0-ratkaisulla. Hyvin usein hyödyt eivät ole 

kuitenkaan konkreettisesti todistettavissa johtuen vaikeudesta mitata aineetto-

man pääoman suoraa vaikutusta kannattavuuteen tai parantuneeseen myyntiin. 

Tämän takia on vaikeata tehdä hyvää arvioita Enterprise 2.0-investointien kan-

natettavuudelle (McAfee, 2009). Hän listaa kuusi hyötyä taulukon 6 mukaisesti, 

jotka yritys voi saada ottamalla käyttöön ja käyttämällä sosiaalisen ohjelmiston 

alustaa. 

 

Taulukko 6. Sosiaalisen ohjelmistoalustan hyötyjä (McAfee, 2009).  

Toiminto Hyöty 

Yhteiskehittely, group editing, 

collaborative editing 

Mahdollistaa useamman henkilön työs-

kennellä saman dokumentin kanssa 

 

Sisällön tuottaminen, authoring 

 

Sisällön tuottaminen ja julkaiseminen laa-

joille yleisöille sosiaalisen alustan avulla, 

esim. sen sijaan että lähettää sen sähkö-

postilla. 

Verkostohaku, broadcast search 

 

Kyselyt julkisille foorumeille, joista voi-

daan saada nopeasti mahdollinen ratkaisu 

kysymykseen. 

Verkostojen luonti ja ylläpito, 

network formation and mainte-

nance 

Sosiaaliset sovellukset, jotka pitävät ver-

kostoituneet ihmiset yhteydessä toisiinsa 

ja tuottavat ihmisten päivityksiä koko ver-

kostolle.  

Yhteisöllinen äly,  

collective intelligence 

 

Teknologiaa käytetään esimerkiksi mark-

kinoiden ennustamiseen ja ennakoimiseen 

eri ryhmien avulla 

Itseorganisoituminen,  

self-organization 

 

Käyttäjien luomia ryhmiä ja informaatiota 

ilman että joku auktoriteetti koordi-

noi/määrää tätä. Enterprise 2.0 vahvimpia 

etuja 
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Andriole (2010) on selvittänyt tutkimuksessaan, mitä liiketoimintaan liittyviä 

hyötyjä Web 2.0-teknologialla voidaan saavuttaa. Hänen esittämänsä yrityksille 

syntyvät potentiaaliset hyödyt ovat tyypillisesti kustannustehokkuutta lisääviä. 

Hän kuitenkin korostaa, että akateemisessa kirjallisuudessa ei ole ollut löydet-

tävissä tarpeeksi empiriaa Web 2.0:n hyötyjen konkreettisesta toteutumisesta.  

 

Web 2.0:n potentiaaliset hyötyalueet Andriolen mukaan ovat: (1) Tietämyksen-

hallinta, jossa hyödyt syntyvät tiedon tehokkaasta jakamisesta, organisoinnista, 

löytämisestä ja tiedon käyttämisestä organisaatiossa. Työkaluina tyypillisesti 

toimivat wikit, blogit, podcastit, and RSS syötteet. (2) Nopea ohjelmiston kehi-

tys. Edut syntyvät kyvystä muuttaa, kehittää ja tukea ohjelmistoja nopeasti, sekä 

parantaa vaatimusten hallintaan liittyviä mallinuksia. Mashup-työkalut ovat tä-

män alueen erikoissovelluksia. (3) Asiakkuuden hallinta. Tämän alueen hyödyt 

koostuvat asiakastietojen tehokkaasta tiedon louhimisesta, mahdollisuudesta 

useamman asiakkaan seurantaan ja tukemiseen, sekä tehokkaammasta asiakas-

kommunikoinnista. Web 2.0 -teknologiaa on alettu aktiivisesti ottaa käyttöön 

CRM-ohjelmistoissa. (4) Tavoitteellinen ryhmätyöskentely ja sisäinen vies-

tintä. Hyödyt syntyvät keskustelujen ja ajatuksenvaihdon tehokkaasta koordi-

noinnista, laajan ihmisjoukon tehokkaasta tavoittamisesta, projektien hallinnan 

tehostumisesta tiedonjakelun ja tiedon synkronoinnin avulla, sekä yleisesti tie-

tovirtojen parantuneella seurannalla. Tällä alueella on käytössä lähes kaikki 

Web 2.0:n sovellukset. (5) Innovaatio. Hyötyjä synnyttävät innovaatioyhteisö-

jen käyttö, innovaatioehdotuksien lisääntyminen, tehokas innovaatioiden to-

teuma ja kustannustehokkuus tuotteistuksessa. Sovelluksina ovat yleensä 

crowdsourcing-tyyppiset ratkaisut. Kuitenkin Web 2.0:n sovellutuksien vaiku-

tus on innovaatioprosessissa vielä vähäinen. (6) Koulutus. Hyödyt toteutuvat 

perinteisen koulutuksen lisänä, kuten koulutussisällön helppona muunteluna ja 

kehittämisellä, sekä verkossa tapahtuvan koulutussisällön jakamisena. Web 

2.0:n sovelluksina toimivat wikit, blogit ja podcastit. 

 

Newman ja Thomas, (2009) korostavat konkreettisten liiketoimintahyötyjen ar-

vioimisen merkitystä yrityksen investointipäätöksille. He osoittavat 
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laskennallisia malleja sijoitetun pääoman tuotolle, sillä ilman näitä ei saada in-

vestointipäätöksiä yrityksessä aikaan. He jakavat hyödyt koviin, rahallisiin ja 

pehmeisiin, (hard and soft benefits).    

 

Hara ja Pham (2009), mukaan vahva tuki tietojohtamisstrategioiden toteuttami-

seen tukee tiedon jalostumista, mahdollistaa tietojohtamisjärjestelmien laajan 

käytön ongelmienratkaisussa, päätöksenteossa, tiedon löytymisessä, verkottu-

misessa ja näin mahdollistaa yrityksen henkilöstön tietämyksen lisääntymisen.    

 

2.3.5 Tutkimusmalli 

 

Tutkimusmallin keskeisinä teorioina toimivat TAM-malli, sekä sen laajennet-

tujen mallien soveltaminen, sekä prosessiorientoitunut tietojohtamisstrategia. 

TAM-mallien avulla voidaan tutkia käyttäjän ja organisaation kannalta keskei-

siä tekijöitä, jotka vaikuttavat haluun käyttää teknologiaa. Prosessiorientoitunut 

Tietojohtamisstrategia nähdään keskeisenä ulkoisena tekijänä TAM-mallin 

kannalta. Sen nähdään vaikuttavan yrityksen tietoteknisiin investointeihin. Sen 

nähdään myös vaikuttavan teknologian ja toimintatavan jalkauttamiseen yrityk-

sessä, joka vastaavasti tukee käyttäjän halukuutta teknologian käyttöön, kuva 9. 

 

 

Kuva 9. Diplomityön tutkimusmalli. 
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3. CASE-YRITYKSEN KUVAUS 

 

Case-yritys on suuri kansainvälisesti toimiva tietoliikenneteknologiayritys, toi-

mien yli 100 maassa. Yrityksellä oli tutkimusajankohtana noin 40 000 työnte-

kijää. 

 

Yritys päätti vuonna 2011 parantaa sisäistä tiedonjakamista ja yhteisöllistä työs-

kentelytapaa. Organisaation eri tasoista kerättiin vaatimuksia, joiden perusteella 

työskentelytapaa tukevaa järjestelmää lähdettiin suunnittelemaan. Tärkeimmät 

tarpeet todettiin olevan yritystason kommunikointi, osastojen omat tietovaras-

tot, tiedon löytyminen ja jakaminen, sekä asiantuntijoiden löytyminen.  

 

Näiden tarpeiden pohjalta perutettiin yritystasoinen ohjelma, Connect-projekti 

(myös yrityksen antama nimi Enterprise 2.0-teknologialle), jonka tavoitteena 

oli implementoida uusi teknologia tehostamaan verkostoitumista ja yhteistyötä. 

Peruslähtökohtana lähdettiin suunnittelemaan yhteistä yritystason järjestelmää, 

jonka avulla yrityksessä kuka tahansa pystyi jakamaan tietoa kenen kanssa ta-

hansa. 

 

Yritykseen tarvittiin myös kulttuurillista ja prosessikehitystä, joka loi pohjaa 

verkostoitumiselle ja yhteistyölle. Tämä tarkoitti muun muassa tarkkaa tutki-

mista liiketoiminta-, henkilöstö-, ja tukiprosessien alueilla. Myös ohjeet, tuki-

mallit ja henkilöstöpolitiikka täytyi huomioida. Connectin tavoitteena oli luoda 

lisäarvoa jokaisen työntekijän päivään.  

 

Yrityksellä oli jo olemassa Microsoftin 2007 Sharepoint, joka päätettiin päivit-

tää uudempaan 2010 (SP2010) versioon sen parempien ominaisuuksien vuoksi. 

Tarkoituksena oli hyödyntää alustan sosiaalista teknologiaa. Pian kuitenkin 

huomattiin, että niin kutsut ”out-of-the-box” ominaisuudet olivat riittämättömät 

organisaation tarpeita varten. Tämän seurauksen evaluoitiin tärkeimmät 

SP2010:n kanssa yhteensopivat sosiaalisen teknologian toimittajat. Valinta oli 



32 

Newsgatorin ratkaisu, jolla saatiin osa Enterprise 2.0:n toiminallisuuksista no-

peasti käyttöön. 

 

Enterprise 2.0 -ympäristö päätettiin rakentaa kaikille avoimeksi, jolloin muun 

muassa yhteisöjen perustaminen oli kenelle tahansa mahdollista, ja näin voitiin 

helpottaa ympäristön käyttöönottoa. Samalla luotiin myös suositukset siitä, 

kuinka avoimessa ympäristössä toimitaan.  

  

Tärkeimmät järjestelmän toiminnallisuudet olivat: 

 

• MySite – työntekijän sosiaalinen profiili 

• Chat 

• Microblogging – ”sisäinen facebook” 

• Työtilat 

• Yhteisöt 

• Keskustelupalstat 

• Townhall - virtuaalitapahtumat 

 

Osana Enterprise 2.0 -projektia oli muutoksen hallinta, jolla tavoiteltiin nopeaa 

teknologian adoptointia, työrutiinien muuttamista ja tehokkuuden parantamista. 

Muutoksen hallinta järjestettiin monella tasolla; sisäistä kommunikointia hy-

väksi käyttämällä, ”evankelistoilla”, muutosagenteilla ja koulutuksella.  

 

Ensimmäisenä lanseerattiin ”MySite”, joka oli yrityksen sosiaalinen ja amma-

tillinen puhelinluettelo, mikä mahdollisti asiantuntemuksen nopean löytämisen 

organisaatiosta. Jotta tarvittava henkilökohtainen profiili tuli luotua, järjestettiin 

kaikille profiilien tehneille kilpailu. Positiivisen lähestymisen takia noin 10 pro-

senttia tavoitellusta henkilöstöstä teki profiilinsa ensimmäisten viikkojen ai-

kana. 

 

Seuraavaksi lanseerattiin sisäinen chat, joka saavutti korkean käyttöasteen mil-

tei välittömästi. Myös yhteisöt ja keskusteluryhmät kasvoivat nopeasti. 
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Vuosi 2013 oli yritykselle haasteellinen vuosi laajojen uudelleenjärjestelyjen 

vuoksi. Tämän vuoksi Enterprise 2.0:n kehittäminen ja aktiivinen ylläpitäminen 

jäi käytännössä vähäiseksi muutaman vuoden ajaksi. Tämän jälkeen kehitystä 

ja jalkauttamista jatkettiin alkuperäisten tavoitteiden pohjalta. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA 

 

Tässä kappaleessa kuvataan, mitä tutkimusstrategiaa ja -menetelmää tutkimuk-

sessa on käytetty. Lisäksi kuvataan tiedon hankintatapa, siihen liittyvä aineisto 

ja analyysi. 

 

4.1 Metodologia 

 

Tämä tutkimus rakentuu selittävän tutkimuksen metodiin, hakien selitystä ja 

tunnistamista kausaalisten suhteiden välillä (Hirsjärvi et al.,1997). Näin voidaan 

löytää, mitkä tapahtumat, asenteet ja toiminnat ovat vaikuttaneet Enterprise 2.0 

-teknologian hyväksymisen syntymiseen organisaatiossa ja kuinka nämä ovat 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Aihetta käsitellään sekä empiirisesti, että tie-

teelliseen lähdekirjallisuuteen nojaten.  

 

Tutkimusstrategia perustuu ensisijaisesti survey-tukimukseen, jossa aineistoa 

kerätään otosyksilöin populaatiosta standardoiduilla lomakkeilla. Näin kerä-

tyllä aineistolla pyritään selittämään ja vertailemaan tutkittua ilmiötä. Survey-

tutkimuksella pyritään tehokkaasti saamaan aikaan laaja aineisto, kuten tavoit-

taa suuri vastaajajoukko, sekä kysymään monia asioita täsmälleen samalla ta-

valla kaikilta vastaajilta (Hirsjärvi et al.,1997). 

 

Survey-tutkimus on toteutettu viisikohtaisella Likert-asteikolla. Survey-tulok-

sien analyysitapa on kvantitatiivinen ja perustuu aineiston kuvaamiseen ja tul-

kitsemiseen numeroiden avulla. Vastaukset on jaettu loogisiksi alueiksi, joita 

arvioidaan numeerisesti erikseen, sekä TAM-mallin mukaisesti yhdistäen yh-

deksi kokonaisuudeksi. 

 

Kyselylomakkeen osana olleet vapaamuotoisen palautteen vastaukset on ryh-

mitelty viiteen eniten palautetta saaneeseen alueeseen, jotka on otettu edelleen 

tutkittavaksi ja arvioitavaksi, joita on käytetty apuna johtopäätöksien teossa. 
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Ennen johdon haastattelua tutustuttiin tutkittavan yrityksen toimintaan. Johdon 

haastattelumallina toimi teemahaastattelu, perustuen määriteltyyn haastattelu-

runkoon ja vapaaseen keskusteluun aiheesta, mutta ollen vahvasti sidoksissa 

kontekstiin. Haastatteluihin varattiin riittävästi aikaa ja ne toteutettiin yksilö-

haastatteluina.  Haastattelijan ja haastateltavan välinen ilmapiiri oli avoin, joka 

lisäsi haastattelun uskottavuutta. Haastattelut perustuivat vapaasti keskusteltui-

hin teemoihin, (Liite 1), joiden perusteella havainnoitiin ja vertailtiin haastatte-

luja toisiinsa ja täydennettiin näin syntynyttä materiaalia.  Tulokset litteroitiin 

asiaankuuluvasti ja analysoitaessa ryhmiteltiin siten, että saatiin synnytettyä sel-

keä kokonaisuus. Myös haastatteluissa esitetty aineisto syntetisoitiin osaksi tut-

kimusta.  

 

Haastatteluiden ja vapaiden vastauksien analyysitapa on ymmärtämiseen pyr-

kivä ja siinä käytetään kvalitatiivista analyysiä ja päätelmien tekoa. Aineistoa 

tulkitaan, selkeytetään ja pohditaan esiin nousevia merkityksiä. Tuloksista py-

ritään laatimaan myös synteesejä, jotka kokoavat yhteen pääseikat, auttavat 

hahmottamaan vastauksia asetettuihin ongelmiin sekä auttavat johtopäätösten 

muodostamisessa (Hirsjärvi et al. 2002). 

 

Työn alussa käsiteltiin teoreettisia ja käsitteellisiä asioita ainoastaan analyysin 

kannalta olennaisessa laajuudessa. Empirian avulla monipuoleinen tutkimusai-

neisto saavutetaan siten, että tutkimuksessa käytetään kahden eri aineiston yh-

distämistä, triangulaatiota. Tutkimuksen lopussa pohditaan analyysiin ja empi-

riaan nojaten, laajasti yleistäen ja muihin tutkimustuloksiin rinnastaen, millaisia 

kehittämismahdollisuuksia tilanteeseen löytyy. 
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4.2 Tutkimusaineiston keruu 

 

Tutkimuksen aineistokeruu suoritettiin kesäkuussa 2014, ja sitä varten määri-

teltiin standardisoitu Likert-lomake. Kysely aloitettiin lähettämällä kohderyh-

mälle kutsu sähköpostitse. Kutsun sisältämä linkki vei kyselylomakkeeseen 

(liite 2), josta aineisto kerättiin Google form-toiminnon avulla. Kyselyn tulokset 

siirrettiin Excel-sovellukseen tiedon jatkojalostamista varten. 

 

Käytetty Likert-skaala oli viisiasteikkoinen ja perustui asenneväittämiin, joiden 

avulla kysyttiin henkilön suhtautumista teknologiaan liittyviin väittämiin. Vas-

tausvaihtoehdot laadittiin kuvan 10 mukaisesti. 

 

 

Kuva 10. Likert vaihtoehdot. 

 

Kyselylomake rakentui viidestä kuvan 11 osoittamasta eri osiosta siten, että en-

simmäinen, toinen ja kolmas osa noudattivat TAM-mallin kysymyksiä samalla 

rakenteella kuin Davis (1986) oli ne määritellyt alkuperäisessä tutkimukses-

saan. Lisäksi kyselylomakkeelle lisättiin vastaajalle mahdollisuus antaa avoi-

mesti palautetta kyselyyn liittyvästä teknologiasta. Tämän lisäksi totutettiin 

vielä tarkentavia kysymyksiä, jotka liittyivät teknologian käyttöön. 

 

 

Kuva 11. Kyselylomakkeen rakenne. 
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Likert-kyselyn lisäksi toteutettiin haastattelu yrityksen johdolle tiedonjohtami-

sen alueella. Johdon haastattelun tavoitteena oli tutkia yrityksen mahdollisia 

strategisia tavoitteita tietojohtamisen alueella. Haastateltaviksi valittiin kaksi 

keskeistä henkilöä, jotka olivat vastuussa strategian suunnittelusta ja toteutuk-

sesta. 

 

Kohderyhmät ja osallistujat (Perusjoukko) 

 

a) Kohderyhmä 

 

Kohderyhmä valittiin siten että kyselyllä pystyttiin kattamaan mahdollisim-

man laajasti yrityksen tärkeimmät osastot. Valitut osastot on kuvattu oheisessa 

organisaatiokaaviossa kuvan 12 mukaisesti. 

 

Kuva 12. Kohderyhmät. 

 

Kohderyhmän kriteereinä käytettiin myös yrityksen organisaatio-osien erityyp-

pisiä toimintamalleja, siitä johtuvia tietoteknisiä tarpeita, sekä tietoa, että Con-

nect oli ainakin osittaisessa käytössä näissä osastoissa. 

 

Koska yrityksissä työskentelevien joukko oli suuri, ei tämän kokonaisuuden tut-

kiminen ollut käytännössä järkevää. Myöskään suurien otantakokonaisuuksien 

saaminen ei käytettävissä olevin resurssein ollut mahdollista. Koska tutkimuk-

sessa oli myös kvalitatiivinen tutkimus, oli lähtökohtana löytää tarkoitukseen 

sopivat henkilöt eikä suorittaa satunnaista otantaa (Tuomi & Sarajärvi 2002). 

Tämä oli tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja tuki hyvin sen päämää-

rää. 
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Lähestymisessä populaatio oli jaettu kahteen tarkasteltavaan osajoukkoon; mie-

het ja naiset. Kumpikin perusjoukko koostui taulukon 7 osoittamista yksiköistä, 

pyrkimyksenä löytää tasapainoinen jakauma miesten ja naisten välillä, ja näin 

tavoitella sopivuuteen perustuvaa valintaa. 

 

Taulukko 7. Perusjoukko. 

Miehet Naiset 

Taloushallinto, F&C Taloushallinto, F&C 

IT IT 

Markkinointi Markkinointi 

Myynti Myynti 

Henkilöstöosasto, HR Henkilöstöosasto, HR 

 

Osallistujien edustavuutta arvioitiin yrityksen asiantuntijan (teknologia-/busi-

nessymmärrys, laaja kokemus) kanssa. Valintakriteerin tavoitteena oli saada 

näistä käyttäjäryhmistä mahdollisimman edustava joukko, jotka olivat jo Con-

nectin todellisia käyttäjiä. 

 

Haastattelun tavoitteena oli saada mahdollisimman oikea kuva yrityksen strate-

giasta, sitä tukevasta teknologiavalinnasta ja sen hyödyistä. Haastatteluja ver-

rattiin toisiinsa ja täydennettiin, jotta saatiin mahdollisimman kokonainen kuva 

asiasta. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, ja niin haastateltavat ihmi-

set kuin kysytyt kysymykset olivat ennalta määrättyjä. 
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5 AINEISTON ANALYYSI 

 

Aineiston analyysin rakenne perustuu kuuteen osa-alueeseen kuvan 13 mukai-

sesti, joista jokainen alue on käsitelty tässä luvussa erikseen. 

 

 

Kuva 13. Aineiston analyysin rakenne. 

 

5.1 Johdon haastattelu 

 

Johdon haastattelun tavoitteena oli ymmärtää yrityksen strategista lähestymistä 

tietojohtamiseen ja ymmärtää, kuinka se mahdollisesti on vaikuttanut Connec-

tin omaksumiseen/hyväksymiseen organisaatiossa.  

Haastattelut suoritettiin erikseen kummankin henkilön kanssa ja vastaukset lit-

teroitiin asiaankuuluvasti. 

 

Haastattelussa kävi ilmi, että tiedolla johtaminen oli tuotu tärkeäksi osaksi Yri-

tyksen strategiaa. Tiedolla johtamisen keskeisenä tavoitteena oli tukea liiketoi-

minta ja tehostaa organisaation toimintaa. Tätä tukemaan oli strategiaan määri-

telty useampi keskeinen alue, joihin tuli keskittyä strategian jalkautuksessa. Ha-

luttiin varmistaa oikean informaation tavoitettavuus organisaatiossa, vahvistaa 

organisaatioiden välistä yhteistyötä ja edistää tietämyksen syntymistä. Tähän 

lähestymiseen liittyi keskeisesti strategiaa tukeva informaatio- ja teknologia-
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arkkitehtuuri sekä olemassa olleen teknologiaekosysteemin käytön maksi-

mointi.  

 

”Masterdatan rakenne on tärkeä – ja mihin tieto luodaan. Tämä tukee luotetta-

vaa formaalin tiedon jakamista”. 

Formaalin tiedon tallentamista ja jakamista varten informaatioarkkitehtuurin 

tärkeänä tehtävänä nähtiin varmistaa laadukas Master datan rakenne. Toisena 

tärkeänä alueena oli tietorakenne mihin kriittinen data luotiin, kuten asiakkuu-

teen, henkilöstöön ja tuotteisiin liittyvät tiedot. Järjestelmän suunnittelussa eri-

tyyppisten sovellusten osuus tiedon jakamisessa ja löytymisessä nähtiin tärke-

äksi kehitysalueeksi. Liiketoimintalähtöisyys oli tälläkin alueella keskeistä, 

kuin myös ISO-standardien noudattaminen ja liiketoimintaprosessien tehokas 

mallintaminen. 

 

”Tietämyksen jakaminen tapahtuu kollaboroiden, yhteisöissä ja ”facebook-

tyyppisten” sovelluksien avulla” 

Ihmisten hiljaisen tietämyksen aktiivinen jakaminen nähtiin tärkeänä, ja siinä 

prioriteeteiksi oli nostettu teknologia ja käyttäytyminen. Teknologiakeskeinen 

(Enterprise 2.0) lähestyminen määriteltiin sovellusten avulla, joissa facebook-

tyyppiset yhteisösovellukset ajateltiin aktiivista tiedon jakamista lisääviksi työ-

kaluiksi. Myös virtuaalityökalut, kuten Webex, Skype ja videokonferenssi, 

suunniteltiin keskeisiksi työkaluiksi. Hiljaisen tiedon jakaminen tiedostettiin ta-

pahtuvan myös ei-formaalisessa muodossa, kuten yrityksen tapahtumissa, kah-

vipöytäkeskusteluissa ja käytävillä. 

  

Johdon mukaan (Connect) Enterprise 2.0-sovellukset oli otettu käyttöön yrityk-

sessä laajemmin kuin oli osattu odottaa strategisen suunnittelun yhteydessä. Eri-

tyisesti Instant-viestien suosio oli huima. Päivittäinen viestien määrä, kuten 

kuva 14 osoittaa, oli muutamassa vuodessa räjähtänyt yli kahdeksaan miljoo-

naan viestiin päivässä.   
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Kuva 14. Päivittäiset pikaviestien määrät. 

 

Kuva 15 osoittaa, että myös Sharepoint-yhteisöjen ja tiimityötilojen kasvu oli 

ollut nopeata koko organisaatiossa. Kuitenkaan Microblog-tyyppiset yhteisöti-

lat (Spheres) eivät olleet saavuttaneet organisaatiossa läheskään samalaista suo-

siota.  

 

 

Kuva 15. Yhteisöjen ja työtilojen kasvu. 
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”Odotukset on ylittyneet. Perusteluna on syntyneet formaalikokouskäytännöt, 

dokumenttien jakaminen. Yhteisöjen määrät ja nehän ovat suurimmilta osin 

myös avoimia”. 

Johdon mukaan odotukset Connectin ja siihen liittyvien toimintatapojen tuotta-

miin hyötyihin olivat ylittyneet. Strategiassa yhtenä keskeisenä alueena oli or-

ganisaation tehokkuuden parantaminen ja informaation tavoitettavuus. Tässä oli 

onnistuttu muun muassa parantamalla organisaatioiden välistä yhteistyötä, tie-

don löydettävyyttä ja siten parantaen nopeutta, tuottavuutta ja kommunikointia. 

Tästä todisteena oli formaalien kokouskäytäntöjen siirtyminen Sharepoint-työ-

tiloihin, jaettujen dokumenttimäärien kasvu sekä parempi läpinäkyvyys tekemi-

siin organisaatiossa, mitä toteutettiin muun muassa avoimien yhteisöiden 

avulla. Team-yhteisöt olivat parantaneet tiedon löytymistä ja dokumenttien yh-

teiskehittäminen tiedon oikeellisuutta. Kulttuurimuutos organisaatiossa oli kui-

tenkin vasta alussa, ja siihen todettiin tarvittavan enemmän keskittymistä.  

 

” On erittäin vaikeata osittaa suoraan taloudellisia vaikutuksia myyntiin” 

Taloudellisten hyötyjen osoittaminen oli kuitenkin erittäin hankalaa; välittömiä 

hyötyjä esimerkiksi myyntiin ei vielä pystynyt arvioimaan, mutta työtyytyväi-

syydessä oli ollut merkkejä IT-ratkaisujen positiivisesta vaikutuksesta tulok-

seen. 

 

”Pettymyksiä on myös ollut, esimerkiksi hakujen hitaus ja oikeellisuus. Myös IT 

kontrolloi tekemisiä aluksi liikaa” 

Hankaluuksia oli johdon mukaan ollut varsinkin alkuvaiheessa, kuten tietojen 

löytymisen hitaus ja niiden oikeellisuus. Järjestelmän projektiohjaus oli aluksi 

liiaksi IT-lähtöistä, joka johti turhan teknologiapainotteiseen lähestymiseen. Yl-

lätyksenä oli kuitenkin informaation huikea määrä, mikä aiheutti sen käsittelyn 

vaikeutumista. Itse teknologiaratkaisun haasteet ovat olleet Sharepoint-ympä-

ristön osalta suurimmat, sillä siihen on ollut vaikeaa toteuttaa käyttäjien halu-

amia asioita. 
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5.2 Kyselyyn osallistuneiden profiilit 

 

Sähköisesti toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 239 henkilöä, joka vastasi 

noin 24 prosenttia niistä, joille kysely lähetettiin. Kaikki vastanneet olivat yri-

tyksen työntekijöitä, ja kysely lähetettiin vain kerran. Sähköisenä kyselyalus-

tana käytettiin Googlen palvelua. 

Vastanneista 39 % oli naisia ja 61 % miehiä. Ikäjakauma oli yllättävä, sillä suuri 

osa vastanneista oli yli 45-vuotiaita. Kuten kuvasta 16 voi todeta, jäi nuorten 

osuus alhaiseksi, sillä alle 25-vuotiaita oli vastaajista vain muutama. 

 

Kuva 16. Kyselyyn osallistuneiden naisten ja miesten ikäjakauma. 

 

Tarkastellessa kuvan 17 vastausten määriä eri osastojen välillä voidaan todeta, 

että aktiivisimmat osastot ovat tuotekehitys, IT ja taloushallinto.  
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Kuva 17. Henkilöiden vastaukset osastoittain.  

 

Kyselyyn osallistui työntekijöitä 32 eri maasta. Suurimmat vastausmäärät tuli-

vat Suomesta, Saksasta, Puolasta, Unkarista ja Kiinasta, tämä on esitetty taulu-

kossa 8. 

 

Taulukko 8. Vastanneiden henkilöiden määrä maittain. 

Maa Määrä Maa Määrä 
Belgia 1 Korea 1 

Brasilia 2 Latvia 1 

Englanti 8 Liettua 1 

Kanada 1 Meksiko 1 

Kaukasia 1 Hollanti 1 

Kiina 10 Pakistani 1 

Kolumbia 2 Peru 1 

Kroatia 1 Puola 15 

Egypti 1 Portugal 8 

Eurooppalainen 1 Serbia 1 

Suomi 70 Singapore 1 

Saksa 42 Etelä-Afrikka 2 

Kreikka 3 Ruotsi 1 

Unkari 10 Thaimaa 4 

Intia 11 Turkki 1 

Italia 1 Amerikka 6 

Japani 3   
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5.3 Kyselyn tuloksien analysointimalli 

 

Likert-kyselyn vastaukset on analysoitu ensin laskemalla kysymykseen vastan-

neiden mediaani (Md.), jonka avulla on saatu vastauksen jakauman tyypillinen 

arvo välille 1-5. Tämän jälkeen vastauksille on laskettu kvartiiliväli (Q3-Q1) 

jotta on saatu ymmärrys, kuinka suuri on ollut annettujen vastausten hajonta. 

Lopuksi on arvioitu, kuinka suuri osa vastanneista on antanut vastaukseksi joko 

”vahvasti samaa mieltä” tai ”samaa mieltä”. Tätä vastauskokonaisuutta on ver-

rattu suhteessa kaikkiin kysymykseen vastanneihin. Vastauksissa tutkitaan 

kaikkia vastanneita kokonaisuutena, sekä sukupuolen ja iän vaikutusta teknolo-

giaan liittyvään koettuun helppouteen ja käyttöön. 

 

5.4 Koettu helppous  

 

Kyselyn ensimmäinen osa käsitteli käyttäjien kokemusta siitä, kuinka helppoa 

henkilön on käyttää uutta teknologiaa. Kysymykset noudattivat tarkasti alkupe-

räistä TAM-kyselymallia, liite 1. 

 

Vastaustulokset kaikkien vastanneiden, sekä miesten ja naisten ryhmien 

osalta. 

 

Ensimmäinen kyselykokonaisuus, joka liittyi koettuun helppouteen käyttää 

Connectia, oli koko otannan vastauksien osalta melko neutraalipainotteinen 

(Md. = 3). Myös kyselyjen jakauma oli pieni, joka indikoi konsensusta vastauk-

sissa.  Positiivisen väittämän vastauksen arviointia helpotti samaa mieltä (1 ja 

2) vastanneiden prosenttiosuuden tarkastelu. Kun näiden vastauksien osuus ylit-

tää 40 %, mediaanin ollessa välillä 1- 3 sekä kvartiilivälin ollessa 1, voidaan 

sanoa varmuudella, että kyseisellä samaa mieltä vastanneiden osuuden arvioin-

nille voitiin antaa korkeampi painoarvo. 

   

Tutkittaessa kaikkia vastauksia nousi merkittävänä alueena (Md.= 2 tai 3, Q3-

Q1 = 1, samaa mieltä yli 40%) esiin helppous oppia käyttämään Connectia. 
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Työntekijöille oli myös helpohkoa muistaa, kuinka sovelluksia käytetään. Tek-

nologiaa oli myös selkeää ja yleisesti ottaen helppoa käyttää. Kuitenkin osa vas-

tanneista (Md. = 3, Q3-Q1 = 2, samaa mieltä yli 40%) koki järjestelmän hanka-

laksi käyttää, ja että sen käytön oppiminen vaati paljon työtä. Muut vastaukset 

olivat vahvasti neutraaleja. 

 

Arvioitaessa koettua teknologian käytön helppoutta kokonaisuutena oli vas-

tauksista nähtävissä hienoinen myönteisyys käyttöä kohtaan. 

 

Vertaillessa miesten ja naisten vastauksia merkittävimmät erot vastauksissa oli-

vat vain muutamassa alueessa. Naiset kokivat helpommaksi muistaa, kuinka 

suorittaa eri tehtäviä Connectilla, sekä kokivat Connectin helpommaksi käyttää 

kuin miehet. Yllättävänä huomiona oli, että käyttö turhautti naisia miehiä enem-

män. Kyselykokonaisuutta arvioidessa naiset kuitenkin kokivat Connectin käy-

tön helpompana kuin miehet. Tarkemmat luvut on annettu taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Koettu käytön helppous, vastaukset ryhmittäin. 

Perceived ease of use

Kaikki 

mediaani 

(N=239)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Miehet 

mediaani 

(N=146)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Naiset 

mediaani 

(N=93)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

I find Connect cumbersome 

(complicated and hard) to use 3 2 43% 3 2 42% 3 2 43%

Learning to operate Connect is 

easy for me 2 1 55% 2 1 53% 2 1 59%

Interacting with Connect is often 

frustrating. 3 2 40% 3 2 36% 3 2 45%

I find it easy to get Connect to 

do what I want to do. 3 2 34% 3 2 33% 3 2 37%

Connect is rigid and inflexible to 

interact with. 3 2 31% 3 1.75 25% 3 2 40%

It is easy for me to rember how 

to perform tasks using Connect 3 1 47% 3 1 45% 2 1 52%

 Interacting with Connect 

requires a lot of mental effort. 3 2 26% 3 1 24% 3 2 28%

My interaction with Connect is 

clear and understandable. 3 1 46% 3 1 45% 3 1 46%

I find it takes lot of effort to 

become skillful at using Connect 3 2 40% 3 2 36% 3 2 47%

Overall, I find Connect easy to 

use. 3 1 46% 3 1 42% 2 1 53%

Keskiarvo 2.9 1.6 41% 2.9 1.5 38% 2.7 1.6 45%  

 

Iän vaikutus koettuun helppouteen 

  

Kysymyksiin vastanneet jaettiin neljään eri ikäryhmään jo kyselylomakkeessa. 

Suurin ikäryhmä vastanneista on yli 45-vuotiaita (N=110), seuraavaksi suurin 

ikäryhmä oli välillä 35-45 vuotta (N=93) ja kolmanneksi suurin oli 25-35-
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vuotiaat (N=34). Alle 25-vuotiaiden osuus ei ollut riittävästi edustettu (N=2).On 

huomattava, että määrä on pieni ja vaikuttaa johtopäätöksien luotettavuuteen 

negatiivisesti tämän ikäryhmän osalta. 

 

Alle 25-vuotiaat kokivat Connectin hankalaksi ja turhauttavaksi käyttää. Se ko-

ettiin myös henkisesti raskaaksi ja vaikeaksi omaksua. Kokonaisuutta arvioiden 

tämä ikäryhmä ei jokseenkaan koe Connectin käyttöä helpoksi.  

 

Seuraava ikäryhmä 25-35v koki teknologian oppimisen olevan helppoa, eikä 

sen oppiminen vaatinut kovia henkisiä ponnisteluja. Ikäryhmän oli helppo 

muistaa ja selkeästi käyttää järjestelmää, mutta teknologian koettiin olevan 

jäykkäkäyttöinen. Kokonaisuudessa tämän ikäryhmän enemmistö koki järjes-

telmän olevan jokseenkin helppokäyttöinen. 

 

35v- 45v ikäryhmän vastaukset noudattavat pitkälti samantyyppistä käyttäyty-

mistä alemman ikäryhmän kanssa. Teknologian oppiminen ja käyttötapojen 

muistaminen koettiin helpoksi. Erona tässä ikäryhmässä alkoi näkyä itse käyt-

töön liittyvän vaikeuden ja turhautuneisuuden kokemuksen nousua. Kuitenkin 

kokonaisuutena ikäryhmän enemmistö koki teknologian olevan jokseenkin 

helppokäyttöinen.  

 

Yli 45-vuotiaiden ryhmässä alkoi näkyä poikkeamia verrattuna kahteen aikai-

sempaan ryhmään. Teknologian oppiminen oli neutraalipainotteinen, käytön 

selkeys ja johdonmukaisuus neutraali, myös muistaminen kuinka teknologiaa 

käytetään, oli vahvempi.  Ikäryhmä tarvitsee myös enemmän henkistä kapasi-

teettia, jotta muistaisi kuinka teknologiaa käytetään. Kokonaisuutena koettu 

teknologian helppokäyttöisyys oli ikäryhmällä neutraali. Taulukossa 10 on esi-

tetty tarkemmat vastaukset ikäryhmittäin. 
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Taulukko 10. Eri ikäryhmien kokema käytön helppous. 

Ease of use

Mediaani 

all 25v 

(N=2)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

Mediaani 

25-35v 

(N=34)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

Mediaani 

35-45v 

(N=93)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

Mediaani 

yli 45v 

(N=110)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

I find Connect cumbersome 

(complicated and hard) to use 2 0.0 100% 3 2.0 35% 3 2.0 41% 3 2.0 45%

Learning to operate Connect is 

easy for me 3 1.0 50% 2 1.0 59% 2 1.0 63% 3 1.0 47%

Interacting with Connect is often 

frustrating. 2.5 0.5 50% 3 2.0 29% 3 2.0 45% 3 2.0 38%

I find it easy to get Connect to do 

what I want to do. 3 1.0 50% 3 2.0 38% 3 2.0 35% 3 2.0 32%

Connect is rigid and inflexible to 

interact with. 2.5 0.5 50% 3 2.0 44% 3 2.0 31% 3 2.0 26%

It is easy for me to rember how 

to perform tasks using Connect 3 1.0 50% 2 1.0 59% 2 1.0 53% 3 2.0 39%

 Interacting with Connect requires 

a lot of mental effort. 2.5 0.5 50% 4 1.0 18% 3 1.0 22% 3 2.0 31%

My interaction with Connect is 

clear and understandable. 3.5 0.5 0% 2 1.0 53% 2 1.0 54% 3 1.0 37%

I find it takes lot of effort to 

become skillful at using Connect 2 0.0 100% 3 2.0 32% 3 2.0 34% 3 1.8 46%

Overall, I find Connect NSN easy 

to use. 3.5 0.5 0% 2 1.8 56% 2 1.0 52% 3 1.0 40%

Keskiarvo. Korjattu. Negatiiviset 

väittämät käännetty 3.45 0.55 50% 2.5 1.6 42% 2.6 1.5 43% 3 1.7 38%  

 

5.5 Koettu hyöty  

 

Kyselyn toinen osa keskittyi kokonaisuutena siihen, kuinka hyödylliseksi Con-

nect koettiin omassa työssä.  

 

Kaikki vastanneet, sekä miehet ja naiset erikseen 

 

Kun tutkitaan taulukon 11 osoittamia mediaaniarvoja, nähdään että vastaukset 

olivat myös tässä osiossa painottuneet neutraalille alueelle. Tarkastellessa posi-

tiivisten vastauksen osuutta, pystyttiin vastauksista kuitenkin löytämään vah-

vempia alueita. 

 

Erityisesti järjestelmän vaikutus (Md.=2, Q3-Q1 = 1, samaa mieltä = 53%) 

oman työn laatuun ja nopeuteen nousi vahvasti esille. Järjestelmä myös helpotti 

ja tehosti oman työn tekemistä. Vastaus kysymykseen hyödyllisyydestä oli 

myös selvästi myönteinen. Kuitenkaan ei koettu vahvasti, että järjestelmä olisi 

auttanut tekemään enemmän töitä kuin normaalisti, eikä myöskään koettu, että 

tämä olisi auttanut kontrolloimaan paremmin omaa työtä. Hieman heikompana, 

mutta kuitenkin positiivisina alueina (Md.=3, Q3-Q1=2, samaa mieltä yli 40%) 
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teknologian koettiin vaikuttavan myönteisesti työtehtävien suorittamisen help-

pouteen, nopeuteen, tukeen, tuottavuus ja tehokkuuteen. 

 

Arvioitaessa koettua teknologian hyötyyn liittyviä vastauksia kokonaisuutena 

oli niissä nähtävissä selkeästi myönteinen asenne teknologian hyödyllisyyttä 

kohtaan. 

 

Miesten ja naisten vastauksia vertaillessa vastausprofiilit ovat pitkälti saman-

tyyppiset. Suurimmat erot löytyvät siitä, kuinka nopeasti Connect auttaa suorit-

tamaan omia työtehtäviä ja kuinka teknologia helpottaa työtehtävien suoritta-

mista. Kummassakin alueessa naiset olivat myönteisempiä teknologian hyötyä 

kohtaan. Arvioitaessa kysymysaluetta kokonaisuutena, naiset kokivat Connec-

tin hyödyllisempänä kuin miehet. 

 

Taulukko 11. Koettu hyödyllisyys, vastaukset ryhmittäin. 

Perceived usefulness

Kaikki 

mediaani 

(N=239)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Miehet 

mediaani 

(N=146)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Naiset 

mediaani 

(N=93)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Using Connect improves the 

quality of the work I do 2 1 53% 2 1 53% 2 1 53%
Using Connect gives me greater 

control over my work 3 2 36% 3 2 37% 3 2 35%
Connect enables me to 

accomplish tasks more quicly 3 2 43% 3 2 38% 3 1 49%
Connect supports critical 

aspects of my job. 3 2 43% 3 2 41% 3 2 45%
Using Connect increases my 

productivity 3 2 44% 3 2 45% 3 2 44%
Using Connect improves my job 

performance. 3 2 44% 3 2 43% 3 2 44%
Using Connect allows me to 

accomplish more work than 

would otherwise be possible 3 2 31% 3 2 32% 3 2 31%
Using Connect enhances 

effectiveness on my job. 3 2 40% 3 2 36% 3 2 46%
Using Connect makes it easier 

to do my job. 3 2 44% 3 2 39% 2 2 51%
Overall, I find Connect useful in 

my job. 2 1 56% 2 1 53% 2 1 62%

Keskiarvo kaikki 2.8 1.8 43% 2.8 1.8 42% 2.7 1.7 46%  

 

Iän vaikutus koettuun hyödyllisyyteen  

 

Ikäryhmässä alle 25-vuotiaat teknologian ei koettu parantavan omaa tuotta-

vuutta tai helpottavan omien tehtävien suorittamista nopeammin. Sen ei myös-

kään nähty antavan parempaa kontrollia omaan työhön. Oman tehokuuden li-

sääntyminen tai se, onko työtehtävä helpompi suorittaa, oli neutraali. Tässä ikä-

ryhmässä koettu teknologian tuoma hyödyllisyys oli jokseenkin neutraali. 
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Seuraavassa ikäryhmässä 25-35-vuotiaat koettu hyödyllisyys on vahva lähes 

kaikissa kysytyissä alueissa (Md. = 2, Q3-Q1 = 1, samaa mieltä yli 50%). Tek-

nologian nähtiin tehostavan työtä, työn laadun parantuvan, tuottavuuden ja te-

hokkuuden parantuvan. Myös työtehtävien nähtiin olevan helpompia suorittaa. 

Ikäryhmä ei kuitenkaan uskonut, että työtehtäviä voidaan tehdä enemmän kuin 

henkilö on aiemmin tehnyt. Kokonaisuutena ikäryhmän koettu käytön hyödyl-

lisyys on vahvasti myönteinen. 

 

Ryhmässä 35-45v vastanneet kokivat, että työn laatu paranee ja että Connect on 

hyödyllinen omassa työssä. Nämä olivat vastauksien vahvoja alueita (Md. = 2, 

Q3-Q1 = 1, samaa mieltä yli 50%).  Muissa kysymyksissä koettu hyödyllisyys 

oli jokseenkin positiivinen kautta linjan. Tämäkään ikäryhmä ei nähnyt, että 

työtehtäviä voisi tehdä enemmän kuin aiemmin Connect-teknologian avulla. 

Ikäryhmän vastauskokonaisuutta voidaan pitää jokseenkin myönteisenä.  

 

Yli 45-vuotiaiden ryhmässä vastaukset noudattivat melko paljon samaa linjaa 

edellisen ikäryhmän kanssa. Lähes kaikissa vastauksissa oli neutraali painotus. 

(Md. =3, Q3-Q1 =2, samaa mieltä alle 40%).  Ryhmässä kuitenkin uskottiin 

erityisesti Connectin parantavan työ laatua. Sen myös uskottiin olevan hyödyl-

linen omassa työssä. Taulukon 12 mukaisesti eri ikäryhmien vastauskokonai-

suuttaa voidaan pitää neutraalina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Taulukko 12. Koettu hyödyllisyys ikäryhmittäin. 

Perceived usefulness

all 25v 

(N=2)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

25-35v 

(N=34)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

35-45v 

(N=93)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

yli 45v 

(N=110)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

Using Connect improves the 

quality of the work I do 3 1 50% 2 0.75 79% 2 1 54% 3 1 44%

Using Connect gives me greater 

control over my work 3.5 1.5 50% 2 1 56% 3 2 38% 3 2 29%

Connect enables me to 

accomplish tasks more quicly 3.5 1.5 50% 2.5 1 50% 3 2 46% 3 2 37%

Connect supports critical aspects 

of my job. 3 0 0% 3 1 38% 3 2 47% 3 2 41%

Using Connect increases my 

productivity 4 1 0% 2 1 53% 3 2 45% 3 2 42%

Using Connect improves my job 

performance. 3 0 0% 2 1 53% 3 2 44% 3 2 41%Using Connect allows me to 

accomplish more work than would 

otherwise be possible 2.5 0.5 50% 3 1 32% 3 2 34% 3 2 28%

Using Connect enhances 

effectiveness on my job. 3.5 0.5 0% 2 1 56% 3 2 43% 3 2 34%

Using Connect makes it easier to 

do my job. 3 1 50% 2 1 56% 3 2 46% 3 2 37%

Overall, I find Connect useful in 

my job. 3 1 50% 2 1 71% 2 1 59% 2.5 1 50%

Keskiarvo 3.2 0.8 30% 2.25 1.0 54% 2.8 1.8 46% 2.95 1.8 38%  

 

5.6 Enterprise 2.0 sovellusten käyttöön liittyvät vastaukset 

 

Käytön aktiivisuus 

 

Kyselyn alkuosa käsitteli työntekijöiden aktiivisuutta Connectin käytössä, ja 

mitä olivat tyypillisimmät applikaatiot viikoittaisessa käytössä. Suurimmalla 

osalla vastanneista, taulukko 13, oli jo yli vuoden kokemus järjestelmän käy-

töstä. Uusien käyttäjien, jotka olivat käyttäneet teknologiaa alle kuukauden, 

määrä oli pieni. Vastanneista suurin osa käytti teknologiaa työssään vähintään 

useamman kerran viikossa, mikä on esitetty taulukossa 14. 

 

Taulukko 13. Kokemus järjestelmän käytöstä 

Vähemmän kuin kuukausi 14 

1 -6 kuukautta 30 

6-12 kuukautta 30 

yli 12 kuukautta 158 

 

Taulukko 14. Connectin käytön aktiivisuus 

 

 

 

 

 

 

En ollenkaan 8 

Harvemmin kuin kerran viikossa 29 

Kerran viikossa 16 

Useamman kerran viikossa 45 

Kerran päivässä  8 

Useamman kerran päivässä 71 

Jatkuvasti 62 
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Sovellusten käyttö 

 

Connectin vahvimmat käyttöalueet olivat MySite, joka on oman sosiaalisen 

profiilin perusta, Chat-toiminto ja yhteisöt. Kuvasta 18 voidaan myös todeta, 

että keskustelufoorumit, wiki ja microblogit eivät olleet saaneet samanlaista 

suosiota työntekijöiden keskuudessa. 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Microblogi

Yhteisöt

Wiki

Työtilat

Pikaviestit

Blogit

Keskusteluryhmät

Video

MySite

En tiedä

Sovellusten käyttö

 

Kuva 18. Connectin sovellusten käyttö. 

 

 

Eri ryhmien sovellusten käyttö  

 

Eri ryhmien teknologian käyttöön liittyvät vastaukset kartoittivat tarkemmin ak-

tiivista Connectin sovellusten käytännön hyötyjä.  

 

Kaikkien vastanneiden osalta mediaani oli myös näissä vastauksissa neutraali-

vastauspainotteinen (Md. = 3), taulukko 15. Tutkittaessa myönteisiä vastauksia 

(Md.=2) nousi verkostoituminen Connectin avulla tärkeäksi alueeksi. Myös yh-

teistyö ja tiedon jakaminen tiimien ja projektien sisällä olivat vastaajista tärkeitä 

alueita. Tätä vahvisti myös aktiivisuus niiden yhteisöjen seuraamisessa, mitkä 

liittyivät suoraan henkilöiden työhön. Vastaajat näkivät myös, että Connect oli 

lisännyt läpinäkyvyyttä ja informaation jakamista. Kuitenkaan yrityksen 
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päätöksentekoon ei nähty syntyneen lisääntynyttä näkyvyyttä. Connectia käy-

tettiin kohtuullisesti myös kokouskäytännöissä. 

 

Connectin käytön ei nähty merkittävästi vähentäneen sähköpostiin liittyvien 

liitteiden lähettämistä tai sähköpostien määrää. Yritystason blogien tai työtove-

reiden seuraaminen Connectin avulla ei myöskään ollut merkittävää. Negatiivi-

simpana alueena nousi tiedon löytyminen: vastaajat kokivat, että työhön liitty-

vän relevantin tiedon löytäminen on vaikeata. Tässä alueessa oli nähtävissä ris-

tiriitaisuutta kyselyn aikaisempaan vastaukseen samasta asiasta. 

 

Naisten ja miesten Connectin käytössä oli löydettävissä eroja. Naisten vastauk-

set osoittivat, että Connect paransi enemmän heidän verkostoitumistaan yrityk-

sen sisällä, (Md. = 2, Q3-Q1 = 1, samaa mieltä 59%). Naiset myös seurasivat 

työhön liittyviä yhteisöjä enemmän kuin miehet. Connectin informaation- ja 

asiantuntijahaun tuoma apu oli naisille voimakkaampi kuin miehille. Muiden 

kysymysten osalta naisten ja miesten vastaukset olivat melko samansuuntaisia.  

Yleisesti arvioiden voidaan todeta, että naiset olivat myönteisempiä käyttäjiä 

Connectin sovellusten suhteen verrattuina miehiin. 
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Taulukko 15. Eri ryhmien Connectin sovellusten käyttöjen erot. 

Usage

Kaikki 

mediaani 

(N=239)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Miehet 

mediaani 

(N=146)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Naiset 

mediaani 

(N=93)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä (%)

Connect helps me to find 

expertise 3 2 36% 3 2 30% 3 2 44%
Connect helps me to find 

relevant information 3 2 41% 3 2 38% 3 2 45%
Connect helps me to find 

solutions related to my work 

related problems 3 2 30% 3 2 27% 3 2 33%
Networking is improved with 

help of Connect 2 1 53% 3 1 49% 2 1 59%
I am actively following company 

blogs 3 2 36% 3 2 36% 3 2 37%
I am actively following my 

collagues (NewsFeed) 3 2 31% 3 2 30% 3 3 33%
I am actively following 

communites which relates to my 

work 2 2 51% 3 2 48% 2 1 56%

I am actively sharing information 

with help of Connect 3 2 44% 3 2 40% 3 2 49%

I am using Connect workspaces 

in meeting practises 3 2 46% 3 2 45% 3 2 47%

Connect has decreased sending 

document attachments in emails 3 2 36% 3 2 35% 3 2 37%
Connect has increased 

tranparency and information 

sharing 3 1.5 41% 3 1.75 40% 3 1 43%

I have difficulties to find relevant 

information from Connect 3 1 47% 3 1 46% 3 1 49%
Connect increases visibility of 

corporate desison making 3 2 30% 3 2 27% 3 2 34%
Connect has decreased mail 

usage for information sharing 3 2 31% 3 2 27% 3 2 37%
Connect helps collaboration and 

information sharing in teams 

and projects 2 1 59% 2 1 56% 2 1 63%

Keskiarvo 3 2 42% 3 2 40% 3 2 45%  

 

Ikäryhmien sovellusten käyttö 

 

Ikäryhmässä 25-vuotiaat, henkilöt seuraavat vahvasti yhteisöjä, jotka liittyvät 

heidän työtehtäviinsä (Md. = 1.5, Q3-Q1 = 0.5, samaa mieltä = 100%). Selkeästi 

myös asiantuntemuksen ja tiedon löytäminen, verkostoituminen, yrityksen blo-

gien seuraaminen, lisääntynyt transparenttisuus, informaation jakaminen, tii-

mien ja projektien tiedon jakaminen sekä yhteistyö olivat aktiivisia alueita tässä 

ikäryhmässä. Kuitenkaan oma rooli tiedon jakamisessa tai muiden työtoverei-

den seuraaminen ei ollut ikäryhmän vahvuuksia. Sähköpostien tai niiden liittei-

den vähenemistä ei Connect ollut ryhmän mukaan tuonut. Ikäryhmä ei ole ko-

kenut parempaa näkyvyyttä yrityksen päätöksentekoon. 

 

Seuraavassa ikäryhmässä 25-35-vuotiaat näkivät Connectin vahvoina alueina 

(Md. =2, Q3-Q1 = 1, samaa mieltä > 50%) verkostoitumisen parantumisen, työ-

hön liittyvien yhteisöjen seuraamisen, sekä projektien ja tiimien tiedon 
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jakamisen ja yhteistyön. Myös oleellisen tiedon löytyminen nähtiin Connectin 

vahvuutena. Ikäryhmä ei ole juuri aktiivisempi jakamaan tietoa kuin 25-vuoti-

aiden ikäryhmä. He eivät aktiivisesti seuraa yrityksen blogeja, eivätkä työtove-

reitaan. Myöskään ikäryhmässä ei nähty, että Connect olisi pystynyt vähentä-

mään sähköposteja ja niiden liitteitä. Selkeää parantumista yrityksen päätöksen-

teon läpinäkyvyyteen ei myöskään nähty. 

 

35-45-vuotiaiden vastaukset noudattavat pääsääntöisesti 25-35-vuotiaden vas-

tauksia. Verkostoituminen Connectin avulla sekä työhön liittyvien yhteisöjen 

seuraaminen olivat hyödylliseksi nähtyjä alueita. Myös Connectin apu tunnis-

tettiin tiimi- ja projektityöskentelyn tukena (jakaminen ja yhteistyö). Tämän-

kään ikäryhmän vahvuutena ei ollut jakaminen tai työtovereiden seuraaminen. 

Hienoisena erona nuorempiin ikäluokkiin näkyi haaste informaation löytymi-

seen Connectin avulla.  

 

Yli 45-vuotiaiden kohdalla suuri osa vastauksista noudatti muiden ikäryhmien 

vastauksia, kuten taulukko 16 osoittaa, mutta hienoista laskua yleisessä aktiivi-

suudessa oli havaittavissa. Erityisesti huomattavin ero muihin ryhmiin oli ikä-

ryhmässä koettu oleellisen tiedon vaikeampi löydettävyys, (Md. = 2, Q3-Q1 = 

1, samaa mieltä = 52%). Ikäryhmä ei myöskään seuraa yhteisöjä niin aktiivisesti 

kuin alemmat ikäryhmät. 
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Taulukko 16. Sovellusten käyttöjen erot ikäryhmittäin. 

all 25v 

(N=2)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

25-35v 

(N=34)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

35-45v 

(N=93)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

yli 45v 

(N=110)

Kvartiiliväli 

(Q3-Q1)

Samaa 

mieltä 

(%)

Connect helps me to find 

expertise 2 0 100% 3 1 35% 3 2 34% 3 2 35%
Connect helps me to find relevant 

information 3 1 50% 2.5 1 50% 3 2 41% 3 2 38%
Connect helps me to find solutions 

related to my work related 

problems 3 1 50% 3 1.75 38% 3 2 32% 3 1 25%
Networking is improved with help 

of Connect 2.5 0.5 50% 2 1 56% 2 1 54% 2 1 51%
I am actively following company 

blogs 2 0 100% 3 2 35% 3 2 37% 3 2 35%
I am actively following my 

collagues (NewsFeed) 4 0 0% 3 2.75 29% 3 2 30% 3 2 34%
I am actively following 

communites which relates to my 

work 1.5 0.5 100% 2 1 62% 2 1 54% 3 2 45%
I am actively sharing information 

with help of Connect 3.5 1.5 50% 3 1 41% 3 2 43% 3 2 45%
I am using Connect workspaces 

in meeting practises 3.5 1.5 50% 3 2 41% 3 2 47% 3 2 45%
Connect has decreased sending 

document attachments in emails 4 1 0% 3 1 21% 3 2 40% 3 2 37%
Connect has increased 

tranparency and information 

sharing 2 0 100% 3 1 44% 3 1 40% 3 2 41%
I have difficulties to find relevant 

information from Connect 4 0 0% 3 1 32% 3 1 48% 2 1 52%
Connect increases visibility of 

corporate desison making 3.5 0.5 0% 3 1 29% 3 2 32% 3 2 29%
Connect has decreased mail 

usage for information sharing 4 1 0% 3 2 32% 3 2 33% 3 2 29%
Connect helps collaboration and 

information sharing in teams and 

projects 2 0 100% 2 1 53% 2 1 59% 2 1 60%  

 

5.7 Vapaamuotoisen palautteen osoittamat haasteet  

 

Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta ja ehdotuksia kos-

kien Connectia. Palautetta saatiin 81 vastaajalta, joista 30 oli nais- ja 51 mies-

puolista vastaajaa. Ikäryhmittäin vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 25-35-

vuotiaat: 12 vastausta, 35-45-vuotiaat: 29 vastausta ja yli45-vuotiaat: 40 vas-

tausta. 

 

Vapaamuotoisesta palautteesta nousi selkeästi viisi pääryhmää, joissa palauttei-

den mukaan oli parannettavaa: 

 

• Järjestelmän nopeus 

• Tiedon löytyminen 

• Yhteisöjen toiminta 

• Teknologian käytettävyys 

• Tuki 
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Positiivisten vastausten osuus oli hyvin pieni ja ne olivat hyvin yleisiä luonteel-

taan.  ”Tämä työ on välttämätöntä ... jatkakaa! Menkää nopeasti eteenpäin!”, 

mies, yli 45v. ”Jatkakaa hyvää työtä ja saakaa enemmän ihmisiä omaksumaan 

tämä upea aloite. Sosiaalinen yhteistyö on tärkeää”, mies yli 35v. 

 

Järjestelmän nopeus tuotti paljon negatiivistä palautetta Connectin kohdalla. 

Sharepoint mainittiin useaan otteeseen hitaana ja hankalana, myös kapea kais-

tanleveys ulkomaan toimistoihin synnytti negatiivista palautetta. Nämä asiat 

tuottivat selvästi tuhrautuneisuutta käyttäjien keskuudessa: ”SharePointin suo-

rituskyky on erittäin huono! Joten vaikka jos työkalu olisi hyödyllinen, on tur-

hauttavaa odottaa työkalun toimivuutta”, nainen yli 35v, ”Tärkein Connect-

pyyntöni on nopeuta SharePoint-osioita, meillä on oltava tarpeeksi kaistanle-

veyttä etäkäyttöä varten, Suorituskyky MySite & TeamSite on erittäin hidas Aa-

siassa”, mies yli 45v. 

 

Tiedon löytyminen oli myös haasteellinen alue. Hyödyllistä tietoa oli vaikeata 

löytää keskitetysti ja hakutoiminto koettiin puutteelliseksi. Useat kokivat myös 

saatavilla olevien työkalumäärien olevan liian suuria, jonka takia tietoa oli vai-

keata löytää keskitetysti. Vastaajat totesivat myös, että sähköpostit toimivat 

edelleen paremmin tiedon jakamisessa. ”Liian monta paikkaa dokumenttien tal-

lentamiseksi ja tämä vaikeuttaa tiedon hakua”, mies yli 35v. ”Hakutoiminto on 

uskomattoman toimimaton”, mies yli 35v. ”Tulevaa tietoa on vielä enemmän 

kuin sähköposteja käytettäessä”, nainen yli 35v.”Pääongelma on, että tiedot 

ovat hajallaan. ”Sähköposti toimii edelleen paljon paremmin tärkeiden tietojen 

jakamiseksi”, nainen yli 25v. 

 

Keskustelufoorumien ja yhteisöjen toiminnan aktiivisuus mainittiin haasteena. 

Yhteisöjen määrän nähtiin olevan liian suuri ja sen johtavan tietoähkyyn. 

Myös keskustelufoorumien vähäinen aktiivisuus mainittiin ja toisaalta ihme-

teltiin sitä, kenellä on aikaa niissä toimia. Tiimien virtuaaliyhteistilojen ra-

kenne nähtiin vaikeana ja tuottavuutta rajoittavana tekijänä. ”Keskustelufooru-

mit ovat kuin kuolleita”, mies yli 45v. ”Mietin että, kenellä on aikaa päästä 
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keskustelufoorumeihin tai blogeihin, mies yli 45v.”Yhteisöjen perustamisen 

jälkeen olen tuntenut tiedon ylivuodon ja vaikeuden löytää minulle tärkeätä 

tietoa. Tiimin sivustoissa ei ole rakennetta, mikä vaikuttaa tuottavuuteen”, 

mies yli 35v. 

 

Käytettävyyden kohdalla erityisesti Sharepoint koettiin huonona ratkaisuna: sen 

käyttöliittymä nähtiin hankalana ja joustamattomana. Yleisesti koettiin, että 

Connect oli hidastunut ja haluttujen sivujen lataantuminen kestää liian kauan. ” 

Sharepoint on hämmästyttävä…sen käytettävyys on nolla”, nainen yli45v. 

”Käyttöliittymä on epäystävällinen”, Mies yli 25v.” Connect on hidastunut tä-

män vuoden aikana. Olen fyysisesti samassa paikassa, mutta voin kokea hitau-

den yhteisösivustoilla dramaattisesti”, mies yli 35v. 

 

Connectiin liittyvää tukea arvosteltiin riittämättömäksi ja saatavilla olevien asi-

antuntijoiden määrää liian matalaksi. Tämän koettiin johtavan siihen, että ihmi-

set tuhlaavat omaa aikaansa löytääkseen ongelmaansa ratkaisun. ”Sharepoint-

tuki on nolla, me kaikki ajamme ympyröinä kysymällä toisiltamme sen käyttöä”, 

nainen yli 45v.”Tuki on valtavan tärkeä asia, ihmiset tuhlaavat nyt tunteja löy-

tääkseen tarvitsemiaan tietoja”, nainen yli 45v. ”Näyttää siltä, että työtilojen 

suhteen tarvitaan lisää asiantuntemusta, koska IT ei ole pystynyt niitä korjaa-

maan”, nainen yli 45v. 

 

Vaikka avoimet kommentit olivat vahvasti negatiivisia, oli mielenkiitoista, että 

näiden samojen henkilöiden vastaukset lomakkeen kysymyksiin ”Yleisesti, 

mielestäni Connect on helppo käyttää ja Connect on hyödyllinen työssäni” oli-

vat kuitenkin jokseenkin hieman ”samaa mieltä’ painotteiset. 
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6 TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa tiivistetään analyysin tulokset, ja näiden avulla vastataan tut-

kimukseen liittyviin alakysymyksiin 

 

Mikä on tietojohtamisen strategia, tavoitteet ja toteuma yrityksessä 

 

Case-yritys oli ottanut huomioon tiedolla johtamisen tärkeyden ja määritellyt 

sille selkeän strategian. Strategia perustui liiketoimintalähtöiseen ajatteluun, in-

formaation saatavuuden parantamiseen, siihen liittyvien prosessien parantami-

seen ja käytäntöjen toimeenpanemiseen tuomalla näihin tarvittava teknologia 

organisaation käyttöön.  

 

Keskeisinä alueina tunnistettiin formaalin tiedon kodifiointia, tallentamista ja 

jakamista tukevat prosessit ja työkalut, sekä hiljaisen tiedon syntymistä ja jaka-

mista tukevat käytännöt ja teknologia. Formaalin tiedon mahdollistavana alu-

eena nähtiin laadukas masterdata ja systemaattinen malli tallentaa ja löytää tie-

toa. Hiljaisen tiedon jalostamista ja jakamista varten nähtiin keskeisiksi alueiksi 

asiantuntijayhteisöjen syntyminen ja tiimien yhteisten työskentelytilojen saata-

vuus. Teknologian rooli oli tukea näitä tavoitteita, ja tätä varten oli lähdetty ra-

kentamaan Enterprise 2.0 -pohjaista ratkaisua. Osoituksena strategian toimivuu-

desta oli nähtävissä käyttäjämäärien jatkuva kasvu keskeisissä Enterprise 2.0:n 

sovelluksissa. 

 

Tarkasteltaessa yrityksen työntekijöiden strategia-alueelle liittyviä vastauksia, 

oli havaittavissa ristiriitaa johdon strategisissa tavoitteissa ja työntekijöiden nä-

kemyksissä ja odotuksissa teknologian käytännön toimivuudessa. Tiedon löy-

tyminen keskitetysti sekä hakutoiminnat koettiin riittämättömiksi. Connectin 

käyttäjäystävällisyys koettiin huonoksi, ja tiimien työtilojen rakenne nähtiin 

vaikeana, jopa tuottavuutta rajoittavana tekijänä. Yhteisöjen määrän todettiin 

olevan liian suuri ja aiheuttavan ongelmia tiedon löytymisessä. Vastoin johdon 

näkemystä läpinäkyvyyden lisääntymistä ei organisaatiossa ollut havaittu.  
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Yrityksen tietojohtamisen strategian keskeiset tavoitteet ja tavoitellut hyödyt, 

sekä sen haasteet, ovat koostettu kuvaan 19.  

 

 

Kuva 19. Strategian tavoitteet ja todetut haasteet. 

 

Teknologian omaksuminen yrityksessä 

 

Kysymykseen, miten voi määritellä teknologian omaksumista yrityksessä, on 

tulosten tarkastelu jaettu TAM-teorian mukaan kahteen pääalueeseen, teknolo-

gian käytön helppouteen ja teknologian hyödyllisyyteen. Eri ryhmien tuloksia 

käsitellään näiden pääalueiden mukaisesti, ja lopuksi tulokset yhdistetään eri 

vastausryhmien kesken. 

 

Helppous ja hyödyllisyys 

Kaikkien työntekijöiden osalta koetun teknologian käytön helppous oli ristirii-

tainen. Työntekijät oppivat käyttämään Connectia ja sitä oli yleisesti ottaen hel-

pohko käyttää. Työntekijöiden oli myös helpohkoa muistaa, kuinka sovelluksia 

käytetään. Kuitenkin koettiin, että Connectin käytön osaamisen omaksuminen 

vaati paljon energiaa. Tarkastellessa keskeistä kysymystä, koettiinko teknologia 

helpoksi käyttää, oli vastauskokonaisuus jokseenkin myönteinen 

 

Connectin tuomaa hyödyllisyyttä tuki sen positiivinen vaikutus oman työn laa-

tuun, nopeuteen ja tehostamiseen. Connect ei kuitenkaan auttanut kontrolloi-

maan tai tekemään enemmän töitä. Työntekijät olivat yleisesti sitä mieltä, että 

Connect on melko hyödyllinen heidän työlleen. Tässä erityisesti hyödyllisyyttä 

vahvisti verkostoitumisen mahdollisuus sekä tiedon jakaminen tiimien ja pro-

jektien sisällä. Työntekijöiden vapaan palautteen perusteella oli kuitenkin ha-

vaittavissa Connectin käyttöön liittyviä monia haasteita, jotka selvästi aiheutti-

vat käyttäjissä tyytymättömyyttä. 
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Miten sukupuoli vaikuttaa omaksumiseen? 

 

Sukupuoli – koettu helppous 

Vertailtaessa miesten ja naisten vastauksia oli eroja havaittavissa Connectiin 

liittyvän omaksumisen suhteen. Merkittävimpinä alueina olivat helppous muis-

taa, kuinka suorittaa eri tehtäviä Connectilla, sekä teknologian helppokäyttöi-

syys, jonka naiset kokivat paremmaksi kuin miehet. Oli havaittavissa, että 

käyttö turhauttaa ihmisiä ja teknologia koetaan jäykkänä naisten ryhmässä mie-

hiä enemmän. Kyselykokonaisuutta arvioidessa naiset kokivat Connectin käy-

tön helpompana kuin miehet. 

 

Sukupuoli – koettu hyöty 

Miesten ja naisten vastauksia vertaillessa vastausprofiilit ovat pitkälti saman-

tyyppiset. Suurimmat erot löytyvät kokemuksesta, kuinka nopeasti Connect aut-

taa suorittamaan omia työtehtäviä ja kuinka teknologia helpottaa työtehtävien 

suorittamista. Kummassakin alueessa naiset olivat myönteisempiä teknologian 

hyötyä kohtaan. Arvioitaessa kysymysaluetta kokonaisuutena, naiset kokivat 

Connectin hyödyllisempänä kuin miehet. 

 

Muistaminen nousee tekijäksi, joka helpottaa käyttämistä ja tämän kautta omien 

työtehtävien suorittamista, mikä vaikuttaa positiivisesti omaksumiseen. Näissä 

alueissa naiset suoriutuivat miehiä paremmin. Naiset suhtautuivat yleisesti mie-

hiä positiivisemmin Connectiin. 

 

Miten ikä vaikuttaa omaksumiseen? 

 

Ikä – koettu helppous 

Ikäryhmien välillä oli havaittavissa eroja. Nuorin ryhmä alle 25-vuotiaat olivat 

selkeästi negatiivisia koskien Connectin käytön helppoutta. Turhautuneisuus 

Connectia kohtaan nousi selvästi esille. Tutkittaessa seuraavaa ryhmää 25-25-

vuotiaat sen näkemys oli positiivien järjestelmän helppokäyttöisyydestä, vaikka 

teknologia koettiin jäykäksi. Seuraavan ikäryhmän 35-45-vuotiaiden näkemys 
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oli valtaosin samantyyppinen alemman ikäryhmän kanssa, ja teknologian help-

pokäyttöisyys oli myös kokonaisuutena vielä hieman positiivinen. Ikäryhmässä 

alkoi kuitenkin vaikeus ja turhautuneisuus nousta esille.  

 

Vahvimmin erot alkoivat näkyä yli 45-vuotiaiden ryhmässä, laskien kokonais-

kokemuksen neutraaliksi. Tässä ikäryhmässä oli havaittavissa teknologian op-

pimisen ja käytön kanssa enemmän haasteita. Ryhmän tarvitsi myös käyttää sel-

keästi enemmän henkistä kapasiteettiaan Connectin kanssa. Vapaissa palaut-

teissa oli myös havaittavissa tuhrautuneisuutta Connectia kohtaan tämän ikä-

ryhmän kohdalla.  

 

Ikä – koettu hyödyllisyys 

Alle 25-vuotiaiden näkemys Connectin hyödyistä omalle työlle jäi neutraaliksi. 

Se ei nopeuttanut eikä helpottanut työn tekemistä, eikä näin ollen nähty tehos-

tavan työn suorittamista tässä ikäryhmässä. Ikäryhmässä 25-35-vuotiaat koettu 

hyödyllisyys oli vahvasti myönteinen ja päinvastoin kuin alemmassa ikäryh-

mässä tehokkuuden, nopeuden ja tuottavuuden todettiin parantuneen. Saman-

lainen kokemus oli myös havaittavissa seuraavassa ikäryhmässä 35-45-vuoti-

aat, jotka myös kokivat Connectin tuovan hyötyä heidän työhönsä. Yli 45-vuo-

tiaiden ryhmässä koettu hyödyllisyys oli neutraali.  

 

Ikä vaikuttaa teknologian omaksumiseen. Tuloksien perusteella iän noustessa 

uuden teknologian oppimisen vaikeus alkaa turhauttaa käyttäjiä ja siten myös 

vähentää koettua hyödyllisyyttä. Alle 25-vuotiaiden vähäisen vastaajamäärän 

takia tämän ikäryhmän tulosta ei voida pitää luotettavana. 

 

Taulukossa 17 on yhteenveto kuvaten eri ryhmien kokemaa Connectin helppo-

käyttöisyyttä ja hyödyllisyyttä. Tulokset on arvioitu yksinkertaistamalla kukin 

ryhmän vastaukset välillä erittäin myönteinen (+++) ja erittäin kielteinen (---), 

neutraali on merkitty symbolilla 0. 
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Taulukko 17. Eri ryhmien kokema helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys. 

Ryhmä Helppokäyttöisyys Hyödyllisyys

Kaikki  +  +

Miehet  +  +

Naiset  ++  ++

alle 25v  - 0

25-35v  +  ++

35-45v  +  +

yli 45v 0  0/+  

 

Taulukosta käy selkeästi ilmi, että ryhmien välillä on selkeitä eroja siitä, kuinka 

ne kokivat Connectin helppokäyttöisyyden ja hyödyllisyyden, mitkä edelleen 

vaikuttavat teknologian omaksumiseen. Tämä antaa perustan sille ymmärryk-

selle, miten uuden teknologian omaksuminen tapahtuu työntekijäryhmien koh-

dalta eri tavoin, ja mitkä omaksumiseen liittyvät tekijät mitkä pitäisi ottaa huo-

mioon laajan ymmärryksen luomiseksi alueesta.  

 

Enterprise 2.0 hyödyt yrityksessä 

 

Johdon haastattelun mukaan yrityksen tavoittelemat hyödyt Enterprise 2.0 koh-

dalta olivat tehokkuus, nopeus, läpinäkyvyys, tiedon laadun paraneminen ja tie-

don löytyminen. Nämä tavoitteet asettivat perustan myös sovellusten aktiivi-

selle käytölle.  

 

Tarkastellessa työntekijöiden kertomaa aktiivista Connectin sovellusten käyt-

töä, merkityksellisimpänä alueena nousi selvimmin esiin yhteisöjen ja työtilo-

jen käyttö, sekä näiden seuraaminen lähes kaikissa ryhmissä. Poikkeuksena oli 

yli 45-vuotiaiden alhainen aktiivisuus tällä alueella. Työkavereiden seuraami-

nen Connect-ympäristössä ei ollut aktiivista millään ryhmällä. Oman tiedon ja-

kamisessa ainoastaan naiset osoittautuivat aktiiviseksi ryhmäksi. 

 

Kaikki ryhmät kokivat verkostoitumisen ja yhteistyön sekä tiedon jakamisen 

yhteisöissä tuovan konkreettista hyötyä. Tiedon löytämisessä ainoastaan alle 
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25-vuotiaiden ryhmä näki Connectin tuovan hyötyä. Yksikään ryhmä ei ollut 

havainnut työssään sähköpostien tai niihin liittyvien liitteiden vähenemistä. 

Myöskään yritystason päätöksiin ei nähty syntyneen parempaa läpinäkyvyyttä. 

Taulukossa 18 on listattu merkityksellisimmät tulokset liittyen tutkimuksessa 

havaittuun Connectin käyttöön ja hyötyihin organisaatiossa. 

 

Taulukko 18. Tunnistetut Connectin merkityksellisimmät käytön ja hyötyjen 

osa-alueet. 

Käyttö&Aktiivisuus Hyödyt

Yhteisöjen 

Seuraaminen

Kolleegojen 

seuraaminen

Oma tiedon 

jakaminen

Verkostoi

tuminen

Sähköpostien 

väheneminen

Päätöksenteon 

läpinäkyvyys

Tiedon jakaminen ja 

yhteistyö yhteisöissä

Tiedon 

löytyminen

Kaikki kyllä ei neutraali kyllä ei ei kyllä ei

Naiset kyllä ei kyllä kyllä ei ei kyllä ei

Miehet kyllä ei ei kyllä ei ei kyllä ei

<25 v kyllä ei ei kyllä ei ei kyllä kyllä

25-35v kyllä ei ei kyllä ei ei kyllä neutraali

35-45v kyllä ei ei kyllä ei ei kyllä ei  

 

Yrityksen kannalta Connectin suunnitellut tärkeät hyödyt yhteisöjen ja verkos-

toitumisen kannalta olivat toteutuneet hyvin. Siitä oli todisteena käyttömäärien 

kasvu, sekä käyttäjien positiivinen palaute. Mutta vielä osa yrityksen tavoitte-

lemista hyödyistä, kuten tiedon löytyminen oli vielä toteutumatta. Avoimien 

palautteiden perusteella Connectin käyttäjäystävällisyys oli mahdollisesti este 

näiden hyötyjen toteutumiselle. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tietämyksen hallinta on tunnistettu yhä tärkeämmäksi alueeksi yritysten strate-

gioissa. Sosiaalisen median teknologisista ratkaisuista on toivottu tehokasta 

apua tiedon synnyttämiseen, jakamiseen ja vaivattomaan löytymiseen.  Ei ole 

kuitenkaan itsestään selvää, että modernit työkalut ratkaisevat kyseistä haas-

tetta, sillä organisaation täytyy kyetä omaksumaan uusi teknologia ja myös al-

kaa käyttää sitä. Tuleeko organisaatio käyttämään teknologiaa, riippuu vahvasti 

siitä, mikä on sen käyttöön liittyvän kokemuksen helppous ja koettu hyöty. Tie-

tämyksen hallinnalla osana yrityksen strategiaa on myös vahva ja keskeinen 

rooli siinä, kuinka menestyksekkäästi tietojohtamisen haasteet saadaan ratkais-

tua yrityksessä.  

 

Miten uuden teknologian omaksumista on mahdollista arvioida organisaatiossa, 

ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli löytää 

vastaus kysymykseen teoreettisella viitekehyksellä, jonka oletuksena oli, että 

positiivisesti koettu teknologian helppous ja sen koettu hyöty vaikuttavat posi-

tiivisesti käyttäjän asenteeseen ja sen kautta voitaisiin ennustaa teknologian 

käyttöä. Tämän lisäksi mallin oletuksena oli, että iällä, sukupuolella ja yrityksen 

tietojohtamisen strategialla on vaikutusta omaksumiseen ja toteutuneisiin hyö-

tyihin. 

  

7.1 Keskeiset huomiot 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sukupuolella oli vaikutusta teknologian omaksu-

misessa. Miehet kokivat teknologian helppokäyttöisyyden ja hyödyllisyyden 

vähäisemmäksi kuin naiset. Myös iällä todettiin olevan vaikutusta teknologian 

omaksumiseen.  25-35-vuotiaiden ryhmä erottautui selkeästi myönteisimpinä, 

mutta alle 25-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden kokema helppous ja hyödyllisyys 

oli selkeästi alempi kuin muissa ikäryhmissä.  
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Nämä havainnot ovat linjassa Teknologian hyväksymismallin, Davis (1986), 

kanssa ja siihen liittyvän tutkimuksen kanssa (Venkatesh ja Morris 2000), jonka 

mukaan miespuolisiin henkilöihin vaikuttaa koettu teknologian hyödyllisyys 

vahvemmin kuin naispuolisiin. Iällä ja sukupuolella on todettu olevan myös vai-

kutusta henkilöiden odotukseen työsuoriutumisesta, mikä edelleen vaikuttaa 

koettuun teknologian helppokäyttöisyyteen. Tämän lisäksi helppokäyttöisyy-

teen vaikuttavat vaivannäkö ja sosiaaliset vaikuttimet, Venkatesh, Morris, Da-

vis ja Davis, (2003). Miesten ja naisten tulokseen teorian mukaan vaikuttaa nai-

silla vahvempi tunnelähtöisyys, kun taas miehillä vahvempi tehtäväkohtainen 

suuntautuneisuus. Tätä käytöstä ei voitu tutkimustuloksista löytää.  

 

25-35-vuotiaiden ryhmän myönteinen tulos voidaan selittää ikäryhmässä koe-

tun työn laadun, tuottavuuden ja parantuneen tehokkuuden perusteella. Tätä tu-

losta tukee TAM2-malli, Venkatesh & Davis (2000), joka mukaan yksilöiden 

luottaessa siihen, että teknologia tukee työtä ja tehostaa työn tuloksia, vaikuttaa 

vahvasti siihen, kuinka hyödylliseksi teknologia koetaan. 

 

Miksi ikäryhmissä alle 25-vuotiaat ja yli 45-vuotiaat olivat kokemukset vähem-

män myönteisiä? Voidaan olettaa, että kokemukset helppokäyttöisyyteen ja 

hyötyyn johtuivat todennäköisesti eri syistä. Tutkimuksen tuloksista voidaan 

nähdä, että nuoremmat ovat käyttäneet Connectin sovelluksia, mutta käyttö on 

koettu tuhauttavaksi ja sen kautta vaivalloiseksi. Tähän voi vaikuttaa nuorem-

pien kokemukset ja syntyneet odotukset, jotka ovat muodostuneet vapaa-aikana 

käytettyihin hyvin toimiviin sosiaalisen median sovelluksiin. On myös huomat-

tava että tämän ryhmän vastausten määrä oli pieni ja yleistäminen voi olla vir-

heellistä. 

 

Vanhimman ikäryhmän kohdalla nousee tuloksista selkeästi heidän kokema 

Connectin omaksumisen vaatima henkinen kapasiteetti. Tämä lisää Connectiin 

liittyvää koettua vaivalloisuutta ja siten voi vaikuttaa kielteisesti teknologian 

omaksumiseen. Kummankin ryhmän kohdalla voidaan olettaa, että myös sosi-

aaliset vaikuttimet, kuten omat ja muiden uskomukset perustuen jo 
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tapahtuneeseen käyttöön Connectista, ovat osaltaan vaikuttaneet ja muodosta-

neet negatiivisen kokemuksen ryhmiin. 

 

Tietojohtamisen strategian merkitys ulkoisena tekijänä uuden teknologian 

omaksumiseen organisaatiossa on ilmeinen, ja sillä on vaikutus eri ryhmien 

odotuksiin ja asenteisiin. Johdon määrittelemät tavoitteet ja hyödyt luovat orga-

nisaatiolle vahvat odotukset. Tämä oli nähtävissä tutkimuksen tuloksissa. Stra-

tegian lupaus paremmasta tiedon saatavuudesta, läpinäkyvyydestä, sen laadun 

parantumista ja löytymistä olivat keskeisiä lupauksia, jotka ohjasivat myös yri-

tyksen teknologian valintaa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että strategiassa 

tavoitellut hyödyt ja lupaukset teknologiasta eivät olleet suurimmalta osalta to-

teutuneet, mikä vaikuttaa ihmisten asenteisiin negatiivisesti ja on todennäköi-

sesti suurin syy koko Connectia kohtaa todettavasta neutraalisuudesta. 

  

Teknologian käytön vahvin alue tutkimuksen tuloksien mukaan oli yhteisölli-

syys ja yhteisöissä toimiminen. Tälle havainnolle löytyi tukea myös tutkimus-

materiaalista. Uusien yhteisöjen ja työtilojen kasvu ja käyttö olivat olleet vah-

vasti kasvussa Connect-ympäristössä. Tämä myös vahvistaa, että henkilön tai 

yhteisön saama hyöty on tärkeä tekijä omaksumiselle. Jos tutkimus olisi käsit-

tänyt vain yhteisöllisyyden omaksumisen, olisivat tulokset olleet voimakkaam-

min positiiviset kaikilta osin. 

 

Muiden kuin yhteisöjen ja pikaviestien kohdalta ei teknologian aktiiviselle käy-

tölle löytynyt tutkimuksessa näyttöä. Tämä indikoi vahvasti, että osa teknolo-

gian tarjoamista sovelluksista ei ollut käyttäjille hyödyllisiä. 

 

Teknologian omaksumista käytön todennäköisyydellä on arvioitu kaikkien ryh-

mien osalta taulukossa 19. Lähestymisessä on jokaiselle ryhmälle annettu sym-

bolit välille erittäin myönteinen (+++) ja erittäin kielteinen (---), neutraali on 

merkitty symbolilla 0. Näiden avulla on arvioitu, mikä on kunkin ryhmän aiko-

mus käyttää Connectia työssään. ”Plus”-merkki indikoi ryhmän melko positii-

vista aikomusta, vastaavasti ”miinus”-merkki indikoi melko kielteistä 
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aikomusta. Aikomus käyttää teknologiaa indikoi suoraan ennustetta ryhmän to-

teutuneeseen käyttöön. 

 

Taulukko 19. Kaikki tutkitut ryhmät ja niistä luodut ennusteet. 

Ryhmä Helppokäyttöisyys Hyödyllisyys

Aikomus 

käyttää Käyttö - ennuste

Kaikki  +  +  +  +

Miehet  +  +  +  +

Naiset  ++  ++  ++  + +

alle 25v  - 0  -/0  -/0

25-35v  +  ++  ++  ++

35-45v  +  +  +  +

yli 45v 0  0/+ 0/+ 0/+  

  

Yrityksen kaikkien henkilöiden osalta voidaan todeta jokseenkin myönteinen 

aikomus teknologian käyttöön, millä voidaan ennustaa sen kohtalaista käyttöä 

heidän työtehtävissänsä. Varsinkin naisten kohdalta on havaittavissa vahva ai-

komuksen positiivisuus. Alle 25-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden ikäryhmien ne-

gatiivinen tai neutraali kokemus Connectin helppokäyttöisyydestä ja hyödylli-

syydestä indikoi kokonaisuudessaan Connectin vähäisempää käyttöä näiden 

ryhmien työtehtävissä.  

 

Teknologian omaksumisen arviointi tutkimusmallin mukaisesti on tämän tutki-

muksen tulosten valossa mahdollista. Teknologian koetun helppouden ja hyö-

dyllisyyden ymmärtäminen kohdeorganisaatiossa on selvästi keskeinen alue tä-

män toteuttamisessa. On kuitenkin tärkeätä ottaa huomioon mahdolliset uudet 

tekijät ja teorian mukaiset ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat teknologian koet-

tuun helppouteen ja hyötyyn. Tämän tutkimuksen tuloksissa oli selkeästi nähtä-

vissä, kuinka ikä ja sukupuoli vaikuttivat teknologian omaksumiseen. Erityi-

senä lisänä tutkimuksessa pystyttiin myös osoittamaan, että tietojohtamisen 

strategia on vahva ja tärkeä tekijä omaksumiselle. Sitä kautta se vaikuttaa ih-

misten odotuksiin, asenteisiin ja siihen, mitkä ovat teknologian oletettavat hyö-

dyt. Nämä vaikuttavat suoraan TAM-mallin mukaisesti koettuun hyötyyn ja sen 

kautta asenteeseen ja käyttöön. Tietoteknologisia toteutuksia tutkittaessa tulisi 
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tietojohtamisen strategia tunnistaa keskeiseksi tekijäksi TAM-mallissa. Tämän 

tutkimuksen perusteella ehdotetaan, että teknologian omaksumisen ennustetta-

vuuden mallin tulisi sisältää tietojohtamisstrategia omana tekijänä kuvan 20 

mukaisesti. 

 

 

Kuva 20. Ehdotettu malli sisältäen tietojohtamisstrategian osana teknologian 

omaksumisen ennustetta. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluna oli teknologian hyväksymis-

malli ja siihen liittyvät ulkoiset tekijät strategia, ikä ja sukupuoli. Näillä todettiin 

olevan selkeä yhteys ja vaikutus siihen, kuinka uusi teknologia omaksuttiin 

Case-yrityksessä.   

 

Tutkimusaineiston keruu suoritettiin survey-kyselyllä ja haastatteluilla. Sähköi-

sesti toteutettu survey-kysely lähetettiin noin 1000 työntekijälle, jotka olivat 

Connectin käyttäjiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 239 henkilöä, joka vastasi noin 

24% vastanneista. Kyselyyn ei suoritettu toista kierrosta, joka on vaikuttanut 

vastausmääriin. Osittaiskatoa ei vastauksissa ollut huomattavissa. Kysymyk-

sessä oli sekä kvantitatiivinen, että kvalitatiivinen tutkimus, jonka lähtökohtana 

oli tutkittavien valinnalle harkinta ja tarkoitukseen sopivien ryhmien ja henki-

löiden löytäminen satunnaisen otannan sijaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 88-89). 

Kyselyyn osallistui vain organisaatioita, joiden tiedettiin käyttävän Connectia 

työnsä tukena.  Tämä harkinnanvarainen lähestyminen tuki tutkimuksen 
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päämäärää ja mahdollisti että valitut henkilöt olivat tietoisia tutkittavasta ilmi-

östä ja heillä oli siitä kokemusta sisällöllisesti ja määrällisesti. Tässä tapauk-

sessa vastausmäärät antoivat merkityksellisen aineiston, ja syntynyttä tutkimus-

aineistoa pitää siis katsoa sen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta 

  

Haastattelumallina toimi teemahaastattelu, perustuen määriteltyyn haastattelu-

runkoon ja vapaaseen keskusteluun aiheesta. Haastattelun osuuden pieni otos 

on selitettävissä tutkittavan alueen spesifisellä tiedolla, joka oli vain hyvin pie-

nen ryhmän tiedossa. Haasteluluilla ei tavoiteltu siis laajaa yleistettävyyttä, 

vaan yksittäisen ammattiryhmän näkemyksiä.  

 

Tutkimuksessa menetelmänä käytettyä triangulaatiota, kahden eri aineiston yh-

distämistä, voidaan pitää luotettavuuden kannalta sitä lisäävänä tekijänä sen 

tuoman moninäkökulmaisuuden takia. Tutkimuksen luotettavuutta kuitenkin 

heikentää materiaalin keruun ja analyysin välinen pitkähkö aikaviive. Myös alle 

25-vuotiaiden ikäryhmän kohdalta luotettavuutta heikentää ryhmän alhainen 

vastausmäärä. Kerätty aineisto on esitetty laajasti tutkimuksessa, ja sen analyysi 

on esitetty tutkimuksessa tarkasti, joka helpottaa tutkimuksen mahdollista tois-

tettavuutta. 

 

7.3 Pohdintaa 

 

TAM-malli ennuste toimi kokonaisuuden kannalta teorian ennustamalla tavalla, 

mutta mallissa oli havaittavissa puutteita koskien tätä tutkimusta. Yksittäisen 

teknologian kohdalla TAM tarjoaa luotettavan kehyksen tutkimukselle, mutta 

kun tutkimuksen kohteena oli laajempi sovelluskokonaisuus, tämä yleistää lii-

kaa tuloksia. Tämä näkyi tutkimuksen vastauksien neutraalipainotteisuutena. 

Vaikuttaisi vahvasti siltä, että tarkemman ennustettavuuden saaminen riippuu 

siitä, kuinka pystytään löytämään sovelluskohtainen kokemus, ei siis pelkästään 

tutkita teknologiakokonaisuutta. Näin ollen kyselyt ja haastattelut tulisi suunni-

tella tämän lähtökohdan mukaisesti ja jopa sovelluskohtaisesti.  
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Tutkimuksen laajan empiirisen osuuden ja tuloksien monimuotoisuuden perus-

teella voidaan todeta, että pelkkä kyselytutkimus ei ole riittävä tapa ennustaa 

organisaation uuden teknologian omaksumista, vaan se vaatii monimuotoista 

lähestymistä ilmiöön. Koska merkittäviä tekijöitä on useita, on syytä suunnitella 

laajempi tutkimusmalli, mikä kattaa kyselytutkimuksen lisäksi haastatteluita ja 

antaa vastaajille mahdollisuuden kommentoida tutkittavaa kohdetta kysymyk-

sien ulkopuolelta. 

 

Case-yrityksen kohdalla hyötyjen toteutuminen oli käytännössä vahvasti yhtei-

söpainotteista. Ihmiset olivat verkostoituneita ja jakoivat tietoa yhteisöissä/työ-

tiloissa. Kuitenkin sovelluksia oli tarjolla useita, joiden käyttö jäi huomattavasti 

vähäisemmäksi. Tämän pohjalta nousee kysymys, onko edes järkevää, niin ta-

loudellisesti kuin organisaation ajan käytön kannalta, investoida laajaan tekno-

logiasovellusmäärään, kun organisaation tarpeet ja hyödyt voitaisiin toteuttaa 

suppeammalla ratkaisulla. Case-yrityksessä selvästi riitti yhteisö- ja pikaviesti-

sovellukset. Tältä kannalta ajatellen teknologia omaksumisen ennustaminen 

nousee tärkeäksi lähestymiseksi, varsinkin jos sillä voidaan välttää virheinves-

toinnit. Mahdollinen käytännön malli olisi toteuttaa tietojohtamisen strategian 

mukainen teknologia rajattuun, mutta organisatorisesti riittävän laajaan osaan 

yritystä, johon tietyn ajan kuluttua sovellettaisiin tämän tutkimuksen ehdotta-

maa mallia. Tämän avulla voidaan löytää eri kohderyhmien tarpeet ja rajoituk-

set sekä suunnitella jatkotoimenpiteet näiden avulla. Esimerkiksi peilaten tätä 

tutkimusta, korkeimpien ikäryhmien kohdalla tulee tehostaa koulutusta tai nais-

ten kohdalla käyttää heitä parhaiden käytäntöjen kertojina muulle organisaa-

tiolle. Eri tyhmien tarpeille ja käyttäytymisille pitää kuitenkin olla kriittinen ja 

huomioida esimerkiksi eri kulttuurien mahdollinen vaikutus omaksumiseen.  

  

Strategialla on merkitystä siinä, kuinka uuden teknologian omaksuminen onnis-

tuu yrityksessä. Se vaikuttaa teknologiavalintoihin, liiketoimintaprosessien ke-

hitykseen ja ihmisten käyttäytymiseen.  Case-yrityksen tietojohtamisen strate-

giassa on tunnistettavissa Barnes ja Milton (2015) esittämä liiketoimintalähtöi-

nen strateginen malli. Strategialla haettiin operatiivista tehokkuutta ja 
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vaikutusta kasvu ja muutokseen. Tärkeimmät alueet oli määritelty selkeästi. 

Näiden totuttamisessa oli osittain onnistuttu, kuten yhteisöt/työtilat, mutta kes-

keisimmissä alueissa kuten tiedon löytyminen, oman tiedon jakaminen, sähkö-

postien määrä ja läpinäkyvyys, ei tavoitteita ollut saavutettu. Jatkokehityksen 

kannalta olisi johdolle apua, jos voitaisiin löytää tehokas tapa silmukoida tämän 

tyyppinen kokonaisuus takaisin päätöksentekoon, jolloin korjaavat toimenpiteet 

voitaisiin suorittaa huomattavasti nopeammin käytäntöön. Suunnittelussa tulisi 

myös huomioida, että organisaatio ei ole homogeeninen, vaan tarpeet, käyttö ja 

omaksuminen vaihtelevat eri ryhmien mukaan. 

 

Mielenkiintoisia jatkotutkimusalueita nousi muutama. Voitaisiinko TAM-mal-

lin avulla luoda yksinkertaistettu malli, jolla tutkittaisiin omaksumista useam-

man teknologian osalta samaan aikaan? Miten mitata tietojohtamisen strategian 

ehdotettujen investointien onnistumista ja mitkä ovat sen aineelliset ja aineetto-

mat hyödyt? Mikä on eri kulttuurien vaikutus teknologian omaksumiseen? 

 

. 
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8. LOPUKSI 

 

Tämä tutkimus keskittyi löytämään tekijöitä, kuinka ennustaa uuden teknolo-

gian omaksumista yrityksessä. Keskeisinä teorioina käytettiin Teknologian Hy-

väksymismallia, TAM (Davis, 1989) ja tietoperustaisen teorian (Grant ja Ba-

den-Fuller, 1995) lähtökohtia. Empiirinen materiaali oli laaja kattaen johdon 

haastattelun, TAM-pohjaisen kyselyn, sekä kyselyn käytöstä mahdollistaen 

myös vapaan palautteen. Materiaali analysoitiin kattaen ja jokainen osa-alue se-

litettiin tarkkuudella. Tuloksien arvioitiin olevan luotettavia. Keskeisenä tulok-

sena voidaan nostaa tietojohtamisen strategian merkitys uutena tekijänä TAM-

mallin soveltamiseen. Strategian todettiin vahvasti vaikuttavan organisaation 

odotuksiin ja asenteisiin koskien uuden teknologian omaksumista. Huomion ar-

voista on myös se, että uuden teknologian omaksumisen ennustaminen organi-

saatiossa voi oleellisesti vähentää yrityksien virheinvestointeja tietotekniik-

kaan.  
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10 Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelu ja survey-kysymylomakkeet 

 

JOHDON HAASTATTELU: 

Strategia & arvo 

1. Kuinka tieto (johtaminen) on huomioitu Yrityksen strategiassa? 

2. Miten Yritys käsittelee formaalia tietoa, sen tallentamista ja jakamista?  

3. Miten Yritys käsittelee ihmisten ja ryhmien omaamaa tietämystä ja sen jakamista? 

4. Kuinka laajasti Enterprise 2.0 on otettu käyttöön yrityksessä? 

5. Mitkä ovat olleet odotukset Enterprise 2.0 tuottamaan hyötyyn? 

6. Kuinka Enterprise 2.0 arvonluonti on toteutunut yrityksessä? 

 

LIKERT-KYSELY  Skaala 1 – 5, skaalan sisältö ky-

symyksen mukaan 

Demografia Olen mies/nainen  

 Ikä  

 Osasto: myynti etc.  

   

   

Yleinen (pohjana TAM-malli) Minulla on pääsy Connectiin   

 Käytän Connectia noin X tuntia 

viikoittain:  

 

 Olen käyttänyt Connectia __aika.  

 Käytän Connectia koska haluan, 

en siksi että niin vaadittaisiin. 

 

 Tiedän melko hyvin kuinka Con-

nectia käytetään  

 

   

Teknologian hyväksyntä (poh-

jana TAM-malli) 

  

Koettu helppous Mielestäni Connect on hankala 

käyttää 

 

 Opin helposti käyttämään Con-

nectia 

 

 Connectin käyttö on usein tur-

hauttavaa 

 

 Mielestäni Connectilla on helppo 

tehdä mitä haluan  

 

 Connect on kankea ja hankala toi-

minnoiltaan 

 

 Minun on helppo muistaa, kuinka 

Connectia käytetään 

 

 Connectin käyttö vaatii paljon 

muistamista. 
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 Käyttöni Connectilla on selkeää 

ja ymmärrettävää  

 

 Mielestäni Connectin käyttö vaa-

tii paljon opettelemista. 

 

 Ylipäänsä, Connect on helppo 

käyttää. 

 

   

Koettu hyöty Connectin käyttö parantaa työni 

laatua 

 

 Käyttämällä Connectia minulla 

on parempi kontrolli tekemises-

täni 

 

 Connect mahdollistaa tehtävieni 

nopean tekemisen 

 

 Connect tukee työhöni liittyviä 

kriittisiä tehtäviä. 

 

 Connectin käyttö lisää työni tuot-

tavuutta 

 

 Connectin käyttö parantaa työni 

suorittamista 

 

 Käyttämällä Connectia mahdol-

listaa minut saamaan aikaan 

enemmän kuin muuten olisi mah-

dollista työssäni 

 

 Connectin käyttö lisää tehokkuut-

tani 

 

 

 Connectin käyttö helpottaa työni 

tekemistä 

 

 Ylipäänsä, mielestäni Connect on 

hyödyllinen työssäni 

 

 

 

  

Enterprise 2.0 (specifinen 

käyttö) 

  

 Connect helpottaa minua löytä-

mään asiantuntemusta. 

 

 Connect helpottaa minua löytä-

mään tietoa. 

 

 Connect auttaa minua löytämään 

ratkaisuja/apua työtehtäviin liitty-

vissä ongelmissa. 
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 Connect on auttanut minua ver-

kostoitumaan yrityksen sisällä. 

 

 Seuraan aktiivisesti blogeja  

 Seuraan aktiivisesti työtovereitani  

 Seuraan aktiivisesti yhteisöjä  

 Jaan aktiivisesti tietoa Connectin 

avulla 

 

 Minun on vaikea löytää oikeata 

tietoa Connectista 

 

 Connect on parantanut keskuste-

lua johdon kanssa 

 

 Käytän seuraavia (E2.0) työkaluja 

työssäni: 

Kyllä/ei osuus 

 Microblogi 

Blogi 

Yhteisöt 

Keskusteluryhmät 

Wiki 

Yhteiset työtilat 

Chat 

Video, tube 
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LIITE2. Survey-vastaukset 

 

238 responses 

Summary 

Gender 

 

Female 91 39% 

Male 142 61% 

Age 

 

< 25 2 1% 

25 - 35 34 16% 

35 - 45 93 45% 

> 45 79 38% 
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Questions related to Connect use 

 

Yes 219 92% 

No 4 2% 

Not sure 15 6% 

Department 

 

Sales 2 1% 

Marketing & communications 8 3% 

HR 0 0% 

F&C 61 26% 

Product Management 9 4% 

R&D 55 23% 

IT 76 32% 

Services 5 2% 

Quality 1 0% 

Other 21 9% 
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On the average, I use Connect 

 

Don't use at all (pls go directly to last question in the form) 8 3% 

Use less than once each week 2

9 

12

% 

Use about once each week 1

5 

6% 

Use several times each week 4

4 

19

% 

Use once each day 8 3% 

Use several times each day 7

1 

30

% 

Use continuously 6

2 

26

% 

 

I have been using Connect for 

 

less than 1 month 13 6% 

between 1 and 6 months 30 13% 

between 6 and 12 months 30 13% 

over 12 months 158 68% 
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I use Connect because I have chosen to, not because I am 

required to for my job. 

 

Agree 64 27% 

Agree somewhat 61 26% 

Neutral 49 21% 

Disagree somewhat 29 12% 

Disagree 35 15% 

I am quite knowledgeable about how to use Connect. 

 

Agree 63 26% 

Agree somewhat 79 33% 

Neutral 55 23% 

Disagree somewhat 29 12% 

Disagree 12 5% 

I find Connect cumbersome (complicated and hard) to use 

[Questions related to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 25 11% 

Agree somewhat 77 32% 

Neutral 58 24% 

Disagree somewhat 56 24% 

Disagree 22 9% 
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Learning to operate Connect is easy for me. [Questions re-

lated to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 50 21% 

Agree somewhat 82 34% 

Neutral 62 26% 

Disagree somewhat 34 14% 

Disagree 10 4% 

Interacting with Connect is often frustrating. [Questions re-

lated to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 29 12% 

Agree somewhat 66 28% 

Neutral 70 29% 

Disagree somewhat 46 19% 

Disagree 27 11% 

I find it easy to get Connect to do what I want to do. [Ques-

tions related to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 25 11% 

Agree somewhat 57 24% 

Neutral 66 28% 

Disagree somewhat 73 31% 

Disagree 17 7% 
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Connect is rigid and inflexible to interact with. [Questions 

related to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 13 5% 

Agree somewhat 61 26% 

Neutral 81 34% 

Disagree somewhat 56 24% 

Disagree 27 11% 

It is easy for me to remember how to perform tasks using 

Connect [Questions related to perceived ease of use of 

Connect] 

 

Agree 33 14% 

Agree somewhat 80 34% 

Neutral 67 28% 

Disagree somewhat 43 18% 

Disagree 15 6% 

Interacting with Connect requires a lot of mental effort. 

[Questions related to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 13 5% 

Agree somewhat 48 20% 

Neutral 83 35% 

Disagree somewhat 64 27% 

Disagree 30 13% 
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My interaction with Connect is clear and understandable. 

[Questions related to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 37 16% 

Agree somewhat 72 30% 

Neutral 78 33% 

Disagree somewhat 37 16% 

Disagree 14 6% 

I find it takes lot of effort to become skillful at using Connect 

[Questions related to perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 35 15% 

Agree somewhat 61 26% 

Neutral 67 28% 

Disagree somewhat 47 20% 

Disagree 28 12% 

Overall, I find Connect easy to use. [Questions related to 

perceived ease of use of Connect] 

 

Agree 44 18% 

Agree somewhat 67 28% 

Neutral 73 31% 

Disagree somewhat 36 15% 

Disagree 18 8% 

 

  



90 

Using Connect improves the quality of the work I do [Ques-

tions related to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 46 19% 

Agree somewhat 80 34% 

Neutral 62 26% 

Disagree somewhat 28 12% 

Disagree 22 9% 

Using Connect gives me greater control over my work 

[Questions related to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 24 10% 

Agree somewhat 63 26% 

Neutral 79 33% 

Disagree somewhat 38 16% 

Disagree 34 14% 

Connect enables me to accomplish tasks more quickly 

[Questions related to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 33 14% 

Agree somewhat 69 29% 

Neutral 67 28% 

Disagree somewhat 41 17% 

Disagree 28 12% 
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Connect supports critical aspects of my job. [Questions re-

lated to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 34 14% 

Agree somewhat 68 29% 

Neutral 66 28% 

Disagree somewhat 37 16% 

Disagree 33 14% 

Using Connect increases my productivity [Questions re-

lated to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 38 16% 

Agree somewhat 68 29% 

Neutral 62 26% 

Disagree somewhat 38 16% 

Disagree 32 13% 

Using Connect improves my job performance. [Questions 

related to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 28 12% 

Agree somewhat 76 32% 

Neutral 68 29% 

Disagree somewhat 36 15% 

Disagree 30 13% 
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Using Connect allows me to accomplish more work than 

would otherwise be possible [Questions related to per-

ceived usefulness of Connect] 

 

Agree 22 9% 

Agree somewhat 53 22% 

Neutral 75 32% 

Disagree somewhat 58 24% 

Disagree 30 13% 

Using Connect enhances effectiveness on my job. [Ques-

tions related to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 29 12% 

Agree somewhat 67 28% 

Neutral 70 29% 

Disagree somewhat 42 18% 

Disagree 30 13% 

Using Connect makes it easier to do my job. [Questions re-

lated to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 29 12% 

Agree somewhat 75 32% 

Neutral 56 24% 

Disagree somewhat 46 19% 

Disagree 32 13% 
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Overall, I find Connect useful in my job. [Questions related 

to perceived usefulness of Connect] 

 

Agree 41 17% 

Agree somewhat 94 39% 

Neutral 58 24% 

Disagree somewhat 23 10% 

Disagree 22 9% 

Connect helps me to find expertise [Questions related to 

using Connect at work] 

 

Agree 24 10% 

Agree somewhat 61 26% 

Neutral 74 31% 

Disagree somewhat 47 20% 

Disagree 32 13% 

Connect helps me to find relevant information [Questions 

related to using Connect at work] 

 

Agree 22 9% 

Agree somewhat 76 32% 

Neutral 75 32% 

Disagree somewhat 38 16% 

Disagree 27 11% 
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Connect helps me to find solutions related to my work re-

lated problems [Questions related to using Connect at 

work] 

 

Agree 19 8% 

Agree somewhat 52 22% 

Neutral 74 31% 

Disagree somewhat 56 24% 

Disagree 37 16% 

Networking is improved with help of Connect [Questions re-

lated to using Connect at work] 

 

Agree 45 19% 

Agree somewhat 81 34% 

Neutral 68 29% 

Disagree somewhat 27 11% 

Disagree 17 7% 

I am actively following company blogs [Questions related to 

using Connect at work] 

 

Agree 32 13% 

Agree somewhat 55 23% 

Neutral 57 24% 

Disagree somewhat 53 22% 

Disagree 41 17% 
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I am actively following my colleagues (NewsFeed) [Ques-

tions related to using Connect at work] 

 

Agree 28 12% 

Agree somewhat 47 20% 

Neutral 52 22% 

Disagree somewhat 56 24% 

Disagree 55 23% 

I am actively following communities which relates to my 

work [Questions related to using Connect at work] 

 

Agree 51 21% 

Agree somewhat 71 30% 

Neutral 54 23% 

Disagree somewhat 36 15% 

Disagree 26 11% 

I am actively sharing information with help of Connect 

[Questions related to using Connect at work] 

 

Agree 34 14% 

Agree somewhat 71 30% 

Neutral 57 24% 

Disagree somewhat 33 14% 

Disagree 43 18% 
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I am using Connect workspaces in meeting practices [Questions related to us-

ing Connect at work] 

 

Agree 43 18% 

Agree somewhat 66 28% 

Neutral 40 17% 

Disagree somewhat 41 17% 

Disagree 48 20% 

Connect has decreased sending document attachments in emails [Questions 

related to using Connect at work] 

 

Agree 30 13% 

Agree somewhat 55 23% 

Neutral 69 29% 

Disagree somewhat 39 16% 

Disagree 45 19% 

Connect has increased transparency and information sharing [Questions re-

lated to using Connect at work] 

 

Agree 31 13% 

Agree somewhat 68 29% 

Neutral 79 33% 

Disagree somewhat 32 13% 

Disagree 28 12% 
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I have difficulties to find relevant information from Connect [Questions re-

lated to using Connect at work] 

 

Agree 41 17% 

Agree somewhat 72 30% 

Neutral 75 32% 

Disagree somewhat 33 14% 

Disagree 17 7% 

Connect increases visibility of corporate decision making [Questions related to 

using Connect at work] 

 

Agree 14 6% 

Agree somewhat 58 24% 

Neutral 92 39% 

Disagree somewhat 39 16% 

Disagree 35 15% 

 

Connect has decreased mail usage for information sharing [Questions related 

to using Connect at work] 

 

Agree 17 7% 

Agree somewhat 57 24% 

Neutral 61 26% 

Disagree somewhat 54 23% 

Disagree 49 21% 

 

  



98 

Connect helps collaboration and information sharing in teams and projects 

[Questions related to using Connect at work] 

 

Agree 45 19% 

Agree somewhat 96 40% 

Neutral 56 24% 

Disagree somewhat 24 10% 

Disagree 17 7% 

Connect feature usage 

 

MySite 151 16% 

Microblog (Newsfeed) 54 6% 

Blog 67 7% 

Communities 158 17% 

Spheres 20 2% 

Discussion forums 48 5% 

Wiki 63 7% 

Workspaces 92 10% 

Chat (Webex Connect) 196 21% 

Video (tube) 76 8% 

I do not know tool names 5 1% 

I do not use Connect tools 11 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


