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Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää väliaikaisten asiantuntijaryhmien 

tiedon luomisen prosessin johtamiskäytänteitä digitaalisella yhteistyöalustalla. 

Tutkielmassa tarkastellaan myös artefaktien ja rajaobjektien hyödyntämistä 
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Digitalization creates new forms of work. Knowledge workers and experts can offer 

and sell their expertise of knowledge through digital platforms.  This thesis will focus 

on knowledge co-creation leadership practices in temporary expert groups on the 

digital collaboration platform, named Solved. 

This thesis will also explore how team leaders utilize boundary objects and artefacts 

to guide the process of knowledge co-creation, as well as, the causations of 

leadership practices.  The data collection is based on data triangulation which 

utilizes three different data sources: focus group interviews, platform data, and 

individual interviews.  The research method used in this thesis is the Gioia 

methodology.   

Findings: 16 + 38 concrete leadership practices and five aggregate dimensions that 

guide the process of knowledge co-creation on the digital collaboration 

platform.  Boundary objects and artefacts have an important role when coordinating 

the process of knowledge co-creation.  Leadership practices activate the behavior 

of experts on the digital platform and improve the co-creation process. 

 

 

 



 
 

ALKUSANAT 

Aloittaessani graduni tekemisen en osannut kuvitella, kuinka ajankohtainen aiheeni 

on gradun julkaisuvaiheessa. Koronapandemia on ohjannut organisaatioita 

muodostamaan etätyökäytänteitä nopeasti. Toivon, että gradustani on hyötyä 

käytännön toimijoille, jotka sommittelevat henkilökohtaista elämäänsä ja etätöitä 

yhteen. 

Pro gradun tekeminen on ollut kaksitasoinen oppimisprosessi. Olen oppinut 

tutkimuksen tekemisestä, ajankäytön suunnittelusta, tieteellisen tiedon 

keräämisestä ja jalostamisesta. Olen myös oppinut valtavasti tutkimuksen kohteena 

olevasta aiheesta. Pro gradun tekeminen on herättänyt kiinnostukseni tutkimustyötä 

kohtaan. 

Kiitos Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiölle graduuni myönnetystä 

apurahasta. Kiitän ohjaajiani Kirsimarja Blomqvistia ja Matti Vartiaista 

mahdollisuudesta osallistua tutkimusprojektiin. Olen kiitollinen Kirsimarjan ja Matin 

syväluotaavista neuvoista ja erinomaisesta ohjauksesta tutkimusprosessin aikana. 

Kiitän myös Solvedia mahdollisuudesta tutkia mielenkiintoista projektia heidän 

alustallaan.  

Kiitän aviopuolisoani Carlo Saloa tuesta ja kannustuksesta graduprosessini aikana. 

Kiitos siitä, että olet joustanut lasten hoidossa, jotta olen pystynyt tekemään graduni 

aikataulussa. Kiitos muille läheisilleni, jotka olette kannustaneet minua. 
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1. JOHDANTO 

Globaalin kriisin synnyttämät haasteet ravistelevat perinteisiä 

organisaatiorakenteita. Koronaviruspandemian myötä monet toimijat, kuten valtiot, 

yritykset, kaupungit, koulut ja yhteisöt kansallisesti ja kansainvälisesti ovat joutuneet 

muuttamaan työn organisoinnin käytänteitä rakentamalla etätyöprosesseja. Nopea 

työskentelyn organisoinnin muutos ja etätyöt vaativat uudenlaista johtajuutta 

virtuaalisissa työskentely-ympäristöissä. 

Itsensä työllistäminen ja erilaiset työskentelymuodot, kuten määräaikaiset tai osa-

aikaiset sopimukset, freelancer-työt ja yksinyrittäminen tulevat lisääntymään 

ennusteiden mukaan. Työtä tehdään joustavasti riippumatta ajasta ja paikasta. 

(Eurofound 2015, 1-2) Työskentelyn murroksen yhteydessä on puhuttu neljännestä 

teollisesta vallankumouksesta (Samans & Hanouz 2016, 7). 

Digitaaliset alustat mahdollistavat niin sanotun kombityön eli työntekijän 

työskentelyn eri statuksilla. Hän voi saada tuloja eri lähteistä ja toimia esimerkiksi 

palkansaajana ja freelancerina (Keyriläinen 2017). Digitaalisten alustojen 

välityksellä asiantuntijat voivat tarjota omaa työpanostaan ja osallistua väliaikaisiin 

projekteihin päätyönsä lisäksi tai työllistää itsensä kokonaan. 

Digitaaliset alustat yhdistävät eri toimijoita ja luovat positiivisen verkostovaikutuksen 

(Van Alstyne, Parker & Choudary 2016, 58). Eri alojen asiantuntijat liittyvät alustalle 

ja tarjoavat omaa osaamistaan ja verkostoituvat alustan välityksellä. Organisaatiot, 

yritykset ja yhteisöt etsivät asiantuntijaosaamista alustojen välityksellä. Integroidut 

digitaaliset alustat tarjoavat yhteiskehittämistilan, jossa eri toimijat työskentelevät 

yhdessä ns. ”saman pöydän ääressä” virtuaalisesti (Yablonsky 2018, 488). 

Organisaatiot edistävät kilpailukykyään etsimällä organisaation ulkopuolelta 

asiantuntijaosaamista kohdennettuna tiettyyn ongelmaan tai tehtävään hyödyntäen 

alustan tarjoamaa asiantuntijaverkostoa. Ratkaisujen etsijät voivat työskennellä 

alustojen välityksellä ja näin tavoittaa potentiaalisia ratkaisijoita (Hossain & Lassen 

2017, 58). Alustoja käytetään myös organisaation sisällä virtuaalisen työn 

organisoinnin, yhteiskehittämisen ja johtamisen välineenä. 

Väliaikaiset asiantuntijaryhmät kootaan tehtävän tarpeiden pohjalta. Ryhmät 

muodostetaan eri alojen asiantuntijoista, asiakkaista, ja sidosryhmistä, riippuen 
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ratkaistavasta tehtävästä. Uudet ideat, toimintamallit ja konseptit syntyvät 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, johon kuuluvat organisaatiot, yliopistot, kunnat, 

asiakkaat, organisaation jäsenet tai organisaation ulkopuoliset ryhmät, jolloin 

innovaatioprosessit ylittävät perinteiset organisaatiorajat ja organisoitumisen 

muodot (Stanko, Fisher & Bogers 2017, 543; Santoso, Prijadi & Balqiah 2019, 438).  

Väliaikaiset asiantuntijaryhmät työskentelevät digitaalisten yhteistyöalustojen 

välityksellä riippumatta ajasta ja maantieteellisestä sijainnista (Hossain & Lassen 

2017, 56-57; Tien & Cheng 2016, 673; Spagnoletti, Resca & Lee 2015, 366). 

Ryhmät suunnittelevat, ideoivat, kehittävät, tutkivat, innovoivat ja tuottavat uutta 

tietoa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toimien alustojen välityksellä. 

Virtuaaliset työskentely-ympäristöt ja -tavat ylittävät perinteiset organisaatiorajat, 

joissa työtä tehdään yhden organisaation sisällä. Asiantuntijat eivät välttämättä 

tunne toisiaan ennestään eikä heidän muodostamillaan väliaikaisilla ryhmillä ole 

taustaorganisaatiota, jossa olisi kaikille tutut valmiiksi määritellyt prosessit, kulttuuri 

ja toimintatavat. Prosessit, kulttuuri ja toimintatavat syntyvät ryhmän sisäisessä 

vuorovaikutuksessa (Johnson, Safadi & Faraj 2015, 181; Faraj, Järvenpää & 

Majchrzak, 2011, 1231). 

Väliaikaiset asiantuntijaryhmät, jotka työskentelevät digitaalisilla yhteistyöalustoilla 

innovaatio-, tutkimus- tai tuotekehitysprosesseissa muodostavat uusia käytänteitä 

ryhmän johtajuuteen, työn organisointiin, toimintatapoihin ja työskentelymalleihin. 

Työn murroksen myötä syntyy tarve ymmärtää ja tutkia uusia organisoitumisen 

muotoja ja johtamista uudessa kontekstissa. 

1.1. Tutkielman tavoitteet 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien tiedon luomisen johtamiskäytänteitä digitaalisella 

yhteistyöalustalla. Tutkielma korostaa johtamiskäytänteiden konkreettista luonnetta 

ja antaa näkökulmaa siihen, kuinka virtuaalisesti toimivia asiantuntijaryhmiä 

johdetaan digitaalisilla alustoilla. Tutkielma tarjoaa lähestymiskulman 

tietojohtamisen tutkimukselle, jossa tarkastellaan tiedon luomisen johtamista 

uudessa kontekstissa eli digitaalisilla alustoilla työskentelevissä väliaikaisissa 

asiantuntijaryhmissä. 



10 
 

Tutkielman empiirisessä osiossa tarkastelun kohteena ovat asiantuntijaryhmät, 

jotka työskentelevät internetin välityksellä digitaalisella Solved-alustalla. Solved on 

kansainvälinen markkinapaikka ja työskentely-ympäristö kestävästä kehityksestä 

kiinnostuneille organisaatioille, asiantuntijoille ja tietotyöläisille. Ryhmät 

muodostetaan erikseen jokaiselle haasteelle ja ryhmän jäsenet työskentelevät 

alustan välityksellä. Solved muodostaa verkoston, jossa on yli 4000 kestävään 

kehitykseen erikoistunutta asiantuntijaa ja asiantuntijaorganisaatioita. Alusta tarjoaa 

työkalut, joiden avulla on mahdollista etsiä ja kontaktoida asiantuntijoita, jonka 

jälkeen heidän kanssaan aloitetaan yhteistyö. (Solved, 2019) 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka väliaikaista asiantuntijaryhmää ohjataan 

tiedon luomisen prosessissa digitaalisella alustalla. Väliaikainen asiantuntijaryhmä 

koostuu maantieteellisesti hajautuneista jäsenistä, jotka työskentelevät 

pääsääntöisesti hyödyntäen digitaalista alustaa ja työkaluja. Tästä näkökulmasta 

käsin muodostuu tutkimuksen päätutkimuskysymys K1 ”Mitä tiedon luomisen 

johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka 

työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla?” 

Tutkimuskysymystä tarkastellaan ensin teorian kautta, jossa kuvataan digitaalisia 

alustoja yhteistyön mahdollistajana ja tiedonluomisen prosessia digitaalisilla 

alustoilla. Lopuksi esitetään konkreettisia virtuaaliryhmien johtamiskäytänteitä, joita 

aiempi tutkimus on esittänyt ja joita voidaan soveltaa tässä kontekstissa. 

Empiirisessä osiossa johtamiskäytänteitä tarkastellaan aineistotriangulaation 

avulla. 

Koska digitaalisella alustalla työskentely tapahtuu pääosin hyödyntämällä 

virtuaalisia työkaluja, tutkielmassa tarkastellaan kuinka erilaisia dokumentteja ja 

virtuaalisia työkaluja – rajaobjekteja ja artefakteja – hyödynnetään projektin 

johtamisen tukena. Tätä näkökulmaa tarkastellaan alatutkimuskysymyksen K2 

”Miten artefakteja ja rajaobjekteja hyödynnetään väliaikaisten asiantuntijaryhmien 

tiedon yhteisluomisen johtamisessa digitaalisella alustalla?” kautta. Tähän 

tutkimuskysymykseen vastataan tutkielman teoreettisessa ja empiirisessä osiossa. 

Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka projektipäälliköiden harjoittamat konkreettiset 

johtamiskäytänteet vaikuttavat asiantuntijaryhmän toimintaan digitaalisella alustalla. 
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Tästä muodostuu alatutkimuskysymys K3 ”Miten tiedon yhteisluomisen 

johtamiskäytänteet vaikuttavat asiantuntijoiden työskentelyyn yhteisluomisen 

prosessissa digitaalisella alustalla?” Tätä tutkimuskysymystä lähestytään empiirisen 

aineiston kautta. 

1.2. Tutkielman metodologia 

Tutkielma on laadullinen tutkimus. Empiirinen aineisto analysoidaan Gioia-

metodologialla, joka pohjautuu Grounded Theory -menetelmään (Gioia, Corley & 

Hamilton 2012, 15-31). Tutkimuksen empiirisessä osiossa hyödynnetään 

aineistotriangulaatiota, joka tarkoittaa usean eri aineiston hyödyntämistä 

tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141). Triangulaation tavoitteena on lisätä 

tutkimuksen kattavuutta ja parantaa tutkimuksen luotettavuutta (Vilkka 2005, 53-55) 

(kuvio 1). 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Tutkimuksen empiirinen aineisto 

Empiirinen tutkimusaineisto koostuu kolmesta aineistosta. Ensimmäisessä 

vaiheessa analysoidaan projektipäälliköiden yleisiä kokemuksia väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien johtamisesta digitaalisella yhteistyöalustalla. Ensimmäinen 

aineisto muodostuu 1) fokusryhmähaastatteluista, joissa on haastateltu 

projektipäälliköitä, jotka ovat johtaneet väliaikaisia asiantuntijaryhmiä Solved-

alustalla. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoidaan tapausta, jossa tutkimuksen 

kohteena on Solvedin välityksellä työskennellyt väliaikainen asiantuntijaryhmä, joka 

on muodostanut kestävän kehityksen konseptiratkaisun asiakkaalle. Tapauksen 

aineisto muodostuu 2) alustadatasta, jota ovat digitaalisella alustalla käydyt 

1) Fokusryhmähaastattelut  

3)   Projektipäälliköiden 
yksilöhaastattelut 

2) Alustadata 

Tapaus 
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keskustelut ja alustalla hyödynnetyt artefaktit ja 3) projektinvetäjien 

yksilöhaastatteluista. Tutkimusmetodologia ja -aineisto esitellään tarkemmin 

empiirisessä osiossa luvussa 4. 

1.3. Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys 

Keskeisimmät käsitteet ovat digitaaliset yhteistyöalustat, väliaikaiset 

asiantuntijaryhmät, virtuaalinen työskentely, rajaobjektit ja artefaktit, tiedon 

yhteisluominen ja tiedon luomisen johtamiskäytänteet. 

Digitaaliset yhteistyöalustat: Digitaalinen alusta on virtuaalisesti toimiva 

liiketoimintamalli, joka luo arvoa fasilitoimalla vaihdantaa kahden tai useamman 

toimijan välillä. Usein alustat tuovat yhteen keskenään vaihdantaa käyvät 

loppukäyttäjät ja tuottajat. Digitaalisen alustan kautta jäsenet jakavat tietoa, toimivat 

yhteistyössä ja ideoivat uusia tuotteita tai palveluita. Alustan ekosysteemi yhdistää 

kahden tai useamman puolen ja luo verkostoefektin, jossa arvo kasvaa sitä mukaa, 

mitä useampi jäsen siihen osallistuu. (Rochet & Tirole, 2006, 645-667) 

Väliaikaiset asiantuntijaryhmät: Eri alojen asiantuntijoista muodostuvia ryhmiä, 

jotka työskentelevät yhdessä monimutkaisen tehtävän parissa rajatun aikavälin 

(Goodman & Goodman 1976, 494–501; Grabher 2002, 205–214). Väliaikaiset 

asiantuntijaryhmät muodostetaan asiantuntijaverkoston jäsenistä. Ryhmät 

koostuvat kahdesta tai useammasta henkilöstä, jotka suorittavat merkityksellisiä 

tehtäviä, jakavat yhden tai useamman yhteisen tavoitteen ja ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Hollenbeck et al. 1995, 292-316). 

Virtuaalinen työskentely: Väliaikaiset asiantuntijaryhmät työskentelevät 

virtuaalisesti, tai hybrideissä tilanteissa, jolloin ryhmillä voi olla satunnaisia 

tapaamisia kasvotusten. Ryhmät muodostuvat yli kansallisuus- ja kulttuurirajojen 

toimijoista, jotka työskentelevät riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Ryhmän 

jäsenet ovat yhteydessä toistensa kanssa hyödyntäen virtuaalisia 

vuorovaikutusvälineitä, kuten sähköpostia, video- ja puhelinkonferensseja ja 

digitaalisia alustoja. (Cramton 2001, 346–371; Baralou & Tsoukas 2015, 594; 

Bailey, Leonardi, & Barley 2012, 1485–1504; Berry 2011, 186–206; Dixon & Panteli 

2010, 1177–1197; Sarker, Ahuja, Sarker, & Kirkeby 2011, 273–309). 
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Rajaobjektit ja artefaktit: Rajaobjektit on kuvattu konkreettisiksi määritelmiksi 

(Bechky 2003a, 326), joita ovat fyysiset tuotteet, komponentit, prototyypit, 

luonnokset, muistiinpanot tai piirustukset (Carlile 2002, 442–455; Carlile 2004, 555–

568; Star & Griesemer 1989, 387–420). Rajaobjektit voivat olla metaforia (Tsoukas 

2009, 941–957). Rajaobjekteja pidetään hyödyllisinä helpottamaan tiedon 

integraatiota avaamalla keskeisiä eroja työn konteksteissa eri ryhmien välillä 

(Bechky 2003b, 326). Artefakteja ovat esimerkiksi dokumentit, linkit, teknologiset 

työkalut ja yhteisluomisen työkalut, joiden avulla tietoa siirretään ja muotoillaan 

asiantuntijoiden kesken. Tietoartefaktit syntyvät tiedonluomisen prosessin 

tuloksena (Teo, Johri & Lohani 2017, 20). 

Tiedon luominen: Uusien huomioiden tai konseptien muodostamista, joka vaatii 

erilaisen tiedon jatkuvaa yhdistämistä ja siirtämistä. Tiedon luominen on prosessi, 

joka syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Tsoukas 2009, 941–957) 

Tiedon yhteisluominen on yhteistyössä syntyvä prosessi, jossa yksilöt 

työskentelevät yhdessä luodakseen tietoa (Teo et al. 2017, 20). 

Tiedon luomisen johtamiskäytänteet: Tiedon luomisen johtamiskäytänteiden 

tavoitteena on edistää väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon luomisen prosessia. 

Johtajuus (eng. leadership) on prosessi, jossa yksilö vaikuttaa ryhmän jäsenten 

edistymiseen kohti tavoitteen saavuttamista. Johtajuus on myös prosessi tai 

toimintojen kokoelma, joihin useat ryhmän jäsenet vaikuttavat. (Day, Gronn & Salas 

2004, 857-880). 

Tutkielman teoreettinen viitekehys (kuvio 2) muodostuu tutkielman keskeisten 

käsitteiden pohjalta. Tutkielman tarkastelun kohteena ovat monimutkaisia ongelmia 

ratkaisemaan muodostetut väliaikaiset asiantuntijaryhmät, jotka työskentelevät 

digitaalisen yhteistyöalustan välityksellä muodostaen ratkaisuja tiedon luomisen 

prosessissa. Tiedon luomisen johtamiskäytänteiden avulla edistetään 

asiantuntijaryhmän tiedon luomista digitaalisella yhteistyöalustalla. Digitaalinen 

alusta muodostaa työskentelyn kontekstin, joka sekä mahdollistaa että rajaa 

asiantuntijoiden työskentelyä. Tutkielman teoreettisessa osiossa avataan 

tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin kontekstia ja tiedon luomisen prosessia 

digitaalisilla alustoilla. 



14 
 

 

Kuvio 2: Tutkielman teoreettinen viitekehys 

1.4. Tutkielman rakenne 

Taulukossa 1 esitetään tutkielman rakenne. Tutkielma koostuu johdannosta, 

teoriaosuudesta, empiirisestä osuudesta ja johtopäätöksistä, jotka sisältävät 

keskustelun tuloksista. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan tutkielman tavoitteita, 

määritellään tutkimusongelmaa, esitetään tutkimuksen konteksti ja keskeiset 

käsitteet. 

Luvussa 2 tarkastellaan aiempia tutkimuksia, esitetään digitaaliset alustat 

yhteistyön mahdollistajina ja kuvataan tiedon luomisen prosessia. Teoreettisena 

mallina esitetään virtuaalisen yhteistyön konsepti, joka perustuu panos-prosessi-

tuotos-malliin mukaillen Raghupathin (2016, 5-6) & Powell, Piccoli & Ives (2004, 8) 

esittämiä malleja. 

Luvuissa 3-5 esitetään tutkielman empiirinen osio, jossa tarkastellaan 

tutkimusstrategiaa ja käytettyä analyysimenetelmää. Osiossa kuvataan aineisto ja 

analysoidaan sen reliabiliteettia ja validiteettia. Tutkimuksen analyysi on kuvattu 

vaiheineen ja lopuksi esitetään tutkimustulokset. 

Luvuissa 6-7 verrataan empiirisiä tutkimustuloksia aiempaan teoriaan ja esitetään 

johtopäätökset, käytännön suositukset, tutkimuksen rajoitteet ja 

jatkotutkimusehdotukset. 
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Taulukko 1: Tutkielman rakenne 

Kappale 1 Johdanto 
Tutkielman tavoitteet 
Tutkielman metodologia 
Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys 

Kappale 2 Teoriaosuus 
Digitaaliset alustat yhteistyön mahdollistajina 
Tiedon luominen digitaalisilla yhteistyöalustoilla 
Tiedon luomisen prosessi digitaalisilla yhteistyöalustoilla 
Tiedon luomisen johtamiskäytänteet 

Kappale 3, 4, 5 Empiirinen osio 
Tutkimusstrategia ja -menetelmä 
Tutkimusmetodi 
Aineiston kuvaus 
Reliabiliteetti ja validiteetti 
Aineiston analyysi 
Tutkimustulokset 

Kappale 6, 7 Keskustelua tuloksista 
Johtopäätökset 
Käytännön suositukset 
Tutkimuksen rajoitteet 
Jatkotutkimusehdotukset 

 

2. TEORIATAUSTA 

Tässä luvussa vastataan aiempien tutkimuksien pohjalta ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen K1 ”Mitä tiedon luomisen johtamiskäytänteitä esiintyy 

väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella 

yhteistyöalustalla?” Luvussa kuvataan ensin digitaalisia alustoja yhteistyön 

mahdollistajina, jotta lukijalle muodostuu kuva kontekstista, jossa tiedon luominen 

ja sen johtaminen tapahtuu. 

Tämän jälkeen tarkastellaan tiedon luomista digitaalisten alustojen välityksellä ja 

esitetään tiedon luomisen prosessin malli. Loppuosassa esitetään konkreettisia 

johtamiskäytänteitä, joita aiempi virtuaaliryhmien tutkimus on nostanut esiin. Näitä 

käytänteitä voidaan soveltaa digitaalisilla alustoilla toimivien ryhmien johtamisessa. 

Keskustelua tuloksista -osiossa arvioidaan teoreettisten käytänteiden ja 

empiirisessä aineistossa esiintyvien käytänteiden yhtäläisyyksiä ja eroja. 

2.1. Digitaaliset alustat yhteistyön mahdollistajina 

Digitaaliset alustat ovat mullistaneet perinteiset yritysten organisointimuodot ja 

liiketoimintamallit. Vuoden 2019 arvokkaimpien brändien listauksessa esiintyvät 

digitaaliseen alustatalouteen pohjautuvat liiketoiminnat, kuten Amazon, Alibaba, 

Netflix, LinkedIn, Uber ja Facebook (Schept, 2019, 3). 
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Seppälä et al. (2015, 2) määrittelevät digitaaliset alustat seuraavasti: ”Digitaalisilla 

alustoilla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä, joilla eri toimijat – käyttäjät, tarjoajat 

ja muut sidosryhmät yli organisaatiorajojen – toteuttavat lisäarvoa tuottavaa 

toimintaa. Alustoille on tyypillistä, että eri toimijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät 

toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita eri jakelukanaviin ja markkinoille yhteisten 

pelisääntöjen ja käyttäjäkokemusten puitteissa. Alustan tyypillisenä ominaisuutena 

on sitouttaa ja houkutella eri toimijoita alustoihin niiden verkostovaikutusten 

tuottamilla taloudellisilla hyödyillä.” 

Digitaalisia alustoja on erityyppisiä. Yksittäisillä organisaatioilla on omia 

organisaation sisäisiä digitaalisia alustoja tai ne hyödyntävät erilaisten välittäjien 

tarjoamia alustoja. (Hossain & Lassen 2017, 56) 

Digitaalisilla alustoilla on kaupallisia tai ei-kaupallisia motivaatiotekijöitä ja eri 

alustatyypeillä on omat, toisistaan eroavat toimintamekanismit. Hossain & Lassen 

(2017, 56-57) esittävät seitsemän digitaalisten alustojen pääkategoriaa, jotka 

perustuvat ideoinnille, teknologialle ja tiedon siirrolle. Näitä alustoja ovat 

ongelmanratkaisualustat, ideoimisalustat, yhteisluomisen alustat, virtuaaliset 

markkinapaikat, julkiset joukkoistamisalustat, kollektiiviseen älykkyyteen 

pohjautuvat alustat ja alustat, joiden avulla tarjotaan freelance-palveluita ja tehdään 

mikrotehtäviä. 

Tien & Cheng (2016, 673) luokittelevat alustat neljään luokkaan, jotka yhdistävät 

kaksi ryhmää: 1) kuluttaja-kuluttaja-, 2) yritys-kuluttaja-, 3) kuluttaja-yritys-, ja 4) 

yritys-yritysalustoihin. Yablonsky (2018 488-499) luokittelee alustat transaktio-, 

innovaatio-, integroituihin, investointi-, teknologisiin ja liiketoiminta-alustoihin. 

Teknologiset alustat sisältävät tuote-, palvelu- ja verkostoalustat. 

Liiketoiminta-alustoilla ominaista ovat kaksisuuntaiset (eng. Two-sided markets tai 

monisuuntaiset (eng. Multi-sided markets) markkinat. Eisenmann, Parker, & Van 

Alstyne (2006, 2) määrittelevät alustat ”tuotteiksi ja palveluiksi, jotka tuovat yhteen 

eri käyttäjäryhmät kaksisuuntaisissa verkostoissa”. 

Kaksisuuntaisilla markkinoilla palveluntarjoajat ja -ostajat kohtaavat. 

Monisuuntaisilla markkinoilla alusta palvelee useampaa eri käyttäjätyyppiä, kuten 

alustan tarjoajaa, sovelluskehittäjiä, palvelun tarjoajia ja palvelun käyttäjiä. 
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Erilaisten käyttäjien yhteyksistä muodostuu suoria ja epäsuoria verkostovaikutuksia. 

Alustan omistaja huolehtii vaikutusten välittämisestä eri osapuolten välillä. (Hagiu 

2014, 72; Hagiu & Wright 2015, 163) 

”Integroitu alusta on tekniikka, tuote tai palvelu, joka on sekä kauppapaikka, että 

innovaatioalusta. Digitaalisen alustan ekosysteemi tukee sisällön luomista 

alustalla.” (Yablonsky 2018, 488) 

Digitaalisten alustojen ominaispiirteitä ovat verkostovaikutukset, eli alustan 

käyttäjien saama hyöty on riippuvainen samaa alustaa käyttävien määrästä. 

Positiivisessa verkostovaikutuksessa jokainen uusi käyttäjä lisää alustaa jo 

käyttävien saamaa hyötyä ja alustan kokonaisarvoa. (West & Mace 2010, 282; Katz 

& Shapiro 1994, 4; Jungsuk, Byungwan & Srinivasan 2015, 249; Hagiu 2014, 72) 

Digitaaliset alustat markkinapaikkana: 

Van Alstyne et al. (2016, 58) esittelevät yleisen digitaalisten alustojen 

perusrakenteen, joka yhdistää neljää toimijaa. Tämä perusrakenne on esitetty 

tutkielman näkökulmaa mukaillen kuviossa 3. Digitaalisten alustojen omistajat 

hallitsevat alustojen immateriaalioikeuksia ja määrittelevät, kuka alustalle saa liittyä 

ja millaisin ehdoin. Palveluntarjoajapalvelin tarjoaa käyttöliittymäympäristön 

palvelun käyttäjiin tarjoajan muodossa. 

Kuvio 3: Digitaalisen alustan ekosysteemi (Mukaillen, Van Alstyne et al. 2016, 58) 

Tuottajat eli eri alojen asiantuntijat tarjoavat omaa palveluaan eli osaamistaan ja 

asiantuntijuuttaan alustan välityksellä.  Asiakkaat ostavat tai hyödyntävät tuottajien 
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asiantuntijaosaamista. Väliaikaiset asiantuntijaryhmät muodostuvat asiantuntijoista, 

jotka luovat yhteisesti tietoa ja ratkaisuja asiakkaalle. Digitaalinen alusta tarjoaa 

infrastruktuurin ja säännöt markkinapaikalle, joka yhdistää erilaisia toimijoita. (Van 

Alstyne et al. 2016, 58) 

Digitaaliset yhteistyöalustat: 

Yhteistyöalustat yhdistävät maantieteellisesti eri paikoissa työskenteleviä 

asiantuntijoita. Alustojen avulla asiantuntijat toimivat saumattomassa yhteistyössä 

jakaen tietoa, ideoita ja kokemuksia. Digitaaliset yhteistyöalustat tarjoavat 

virtuaalisen työskentely-ympäristön, jossa useat ihmiset työskentelevät yhdessä 

saman tehtävän parissa. (Spagnoletti et al. 2015, 366; Scharl et al. 2013, 21) 

Digitaaliset yhteistyöalustat ovat virtuaalisia työskentelytiloja, joissa ryhmän 

resurssit ja työkalut ovat keskitetty. Käyttäjät jakavat tietoa alustan kautta ja luovat 

tietoa yhteisesti hyödyntäen alustan tarjoamia ominaisuuksia työskentelyn tueksi. 

Alustat tarjoavat pääsyn tietoon, kannustavat yhteistyöhön ja edistävät eri 

käyttäjien, kuten asiantuntijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Niiden kautta 

voidaan toteuttaa, päivittää, seurata ja johtaa erilaisia projekteja. Asiantuntijat 

jakavat tietoa, kuten dokumentteja, taulukoita, esityksiä ja tekstitiedostoja 

digitaaliselle alustalle ja ovat vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. 

(Spagnoletti et al. 2015, 366; Scharl et al. 2013, 24-25)  

Informaation jakaminen: Yksittäiset asiantuntijat jakavat tietoa digitaalisten 

alustojen välityksellä (Spagnoletti et al. 2015, 367) 

Informaation muotoilu: Digitaalisten alustojen välityksellä yksittäiset asiantuntijat 

muotoilevat ja luovat omia tai yhteisiä sisältöjä muiden asiantuntijoiden kanssa 

(Spagnoletti et al. 2015, 367). 

Yhteistyö: Alustalla työskentelevät asiantuntijat seuraavat yhteisiä sääntöjä ja 

sitoutuvat yhteiseen toimintaan. Yhteistyössä asiantuntijat eivät ainoastaan jaa, 

vaan myös luovat ja muotoilevat tietoa yhteistyössä yhtäaikaisesti (Spagnoletti et al. 

2015, 367). 
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Kollektiivinen toiminta: Alustalla työskentelevät asiantuntijat työskentelevät kohti 

yhteistä päämäärää ja noudattavat yhteisiä sääntöjä ja näin vahvistavat ryhmän 

jäsenyyttä (Spagnoletti et al. 2015, 367). 

2.2. Tiedon luominen digitaalisilla yhteistyöalustoilla 

Verkostossa toimivat asiantuntijayhteisöt tiedon tuottajina: 

Erilaiset digitaaliset alustat mahdollistavat virtuaaliyhteisöjen syntymisen ja 

muodostamisen. Virtuaaliyhteisöt (eng. online communities) ovat internetin 

välityksellä vuorovaikutuksessa toimivia sosiaalisia verkostoja, joiden jäsenet 

jakavat yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai tavoitteita. Yhteisöt nähdään uutena 

organisoinnin muotona. Virtuaaliyhteisöt yhdistävät tuhansia toisilleen vieraita 

ihmisiä yli kansallisuuden, maantieteellisen sijainnin, aikavyöhykkeiden ja 

organisaatiorajojen. (Johnson, et al. 2015, 166) 

Virtuaaliset käytäntöyhteisöt (eng. virtual community of practice) muodostuvat 

ihmisistä, jotka jakavat yhteisen kiinnostuksen tietyltä alalta, taidon tai ammatillisen 

osaamisalueen. Yhteisö mahdollistaa tiedon ja kokemuksen jakamisen, jotta 

yhteisön jäsenet oppivat toisiltaan ja kehittyvät sekä henkilökohtaisesti että 

ammatillisesti. He ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa internetin välityksellä. 

(Cooper, Grover & Simon 2014, 39) 

Organisaationäkökulma asiantuntijayhteisöjen osaamista hyödyntävinä tahoina: 

Vuonna 2003 Henry Chesbrough esitti avoimen innovaation käsitteen ja teorian 

siitä, kuinka organisaatioiden tulee kilpailukykynsä lisäämiseksi hyödyntää 

ulkopuolisia asiantuntijoita, resursseja ja tietolähteitä ylittäen perinteisiä 

organisaation rajoja, joissa kilpailukyvyn lähteet muodostuvat pelkästään 

organisaation sisäisistä resursseista käsin. 

Vuorovaikutteisessa prosessissa syntyvä avoin innovaatio muodostuu kahden tai 

useamman toimijan yhteistyöstä, jossa kehitetään tuotteita tai tietoa yli 

organisaatiorajojen. Avoin innovaatio sisältää allianssit, innovatiiviset ekosysteemit, 

organisaation ulkopuolisen yhteistyön ja verkostot. (Stanko et al. 2017, 543). 

Organisaatio voi hyödyntää ulkopuolisia tiedonlähteitä, kuten käyttäjiä (Prahalad & 
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Ramasway 2004, 4-9). Ulkoisia lähteitä ovat yksilöt, yliopistot, toimittajat, asiakkaat, 

muut organisaatiot tai asiantuntijat (Santoso et al. 2019, 438). 

Digitaaliset alustat mahdollistavat ulkoisten tietolähteiden ja resurssien 

hyödyntämisen. Alustojen kautta kehitetään tuotteita, palveluita, innovatiivisia 

sisältöjä, liiketoimintamalleja ja konsepteja (Tien & Cheng 2017,670-671; Crossan 

& Apaydin 2010, 1154). Erilaisia tutkimuskirjallisuudessa tunnistettuja 

virtuaaliyhteisöjen innovoinnin muotoja ovat joukkouttaminen (eng. crowdsourcing) 

(Afuah & Tucci 2012, 355-375) ja yhteisluominen (eng. co-creation) (Yang & Li 

2016, 760). Digitaalisia alustoja käytetään myös organisaation sisäisen 

työskentelyn ja johtamisen tukena. 

Yhteistyössä syntyvä innovaatio 

Yhteistyössä syntyvä innovaatio (eng. collaborative innovation) on 

innovaatiotoiminnan harjoittamista yli organisaatiorajojen ideoiden, tiedon, 

asiantuntemuksen ja mahdollisuuksien jakamisen kautta (Ketchen, Ireland & Snow 

2007, 371). Se mahdollistaa organisaation toimintojen yhteissuunnittelun ja sisältää 

koordinointipäätöksiä yli organisaatiorajojen (Ollila & Yström 2016, 365). 

Yhteistyössä syntyvä innovaatio on tuotekehitystyyppinen allianssi (Heil & 

Bornemann 2018, 394-395), jonka avulla päästään käsiksi ulkoisten kumppanien 

tietoon (Grant & Baden-Fuller 2004, 201-202; Lavie & Rosenkopf 2006, 61-62; 

Rothaermel & Deeds 2004, 797-798). Luovuus on määritelty hyödyllisten ja uusien 

ideoiden luomisena tai tuottamisena ja se nähdään avaintekijänä innovaatiolle, joka 

on menestyksekäs luovan idean implementointi (George 2007, 441). 

Ulkoisen tiedon etsintä on kriittistä organisaatioiden innovoinnin kannalta (Lopez-

Vega, Tell & Vanhaverbeke 2016, 125). Digitaaliset alustat tarjoavat tarvittavan 

uuden tiedon ja asiantuntijaosaamisen tehokkaan etsimisen yrityksen ulkopuolelta 

(Hossain & Lassen 2017, 55). Ideat, tiedon siirto ja teknologiat digitaalisilla alustoilla 

ovat luonteeltaan kaksisuuntaisia: ratkaisun etsijät ovat toisella ja ratkaisijat toisella 

puolella (Eisenmann et al. 2006, 4). Digitaaliset alustat muodostavat uuden tavan 

jakaa tietoa kansainvälisesti yli organisaatiorajojen (Hossain & Lassen 2017, 55). 

Digitaalinen alusta yhdistää asiantuntijoita paikallisesti ja kansainvälisesti. Alustan 

välityksellä toimivasta asiantuntijaverkostosta muodostetaan väliaikaisia ryhmiä 



21 
 

etsimään ja muodostamaan parhaita ratkaisuja ja ideoita hyödyntäen tietoa ja 

teknologiaa. Ratkaisujen etsijät (eng. solution seekers) työskentelevät alustojen 

välityksellä ja näin tavoittavat potentiaalisia ratkaisijoita (eng. solvers). Yhteistyö 

mahdollistaa uuden tiedon ja ideoiden syntymisen. Ratkaisijat voivat työskennellä 

useiden projektien parissa saman digitaalisen alustan välityksellä. (Hossain & 

Lassen 2017, 58; Eisenmann et al. 2006, 4) 

Tiedonluominen, yhteistyö ja sosiaalinen vuorovaikutus 

Tiedonluominen on sosiaalinen prosessi. Uudet ideat ja ymmärrys syntyvät ihmisten 

välisissä vuorovaikutussuhteissa, joissa jokainen yksilö jakaa omia ideoitaan ja 

näkemyksiään. Nämä ideat ja näkemykset muotoillaan sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. (Paavola, Lipponen & Hakkarainen 

2002, 558, 564) 

Eri ihmiset tuottavat yksilöllistä tietoa ja toimiessaan yhteistyössä he kehittävät 

kollektiivisesti omaa ymmärrystään sosiaalisen prosessin kautta.  Samalla he 

muodostavat jaettua ymmärrystä ratkaistavasta tehtävästä. (Teo et al. 2017, 21) 

Nonaka, Toyama & Konno (2000, 7, 12) esittävät, että tiedon luominen alkaa 

sosialisaatiolla. Se kuvataan vaiheena, jossa yksilöt jakavat keskenään tietoaan 

sekä kokemuksiaan ja näin synnyttävät yhteistä ymmärrystä ryhmätasolla. Erilaiset 

kysymykset ja ongelmat toimivat tiedonluomisprosessin ajureina. 

Kyseenalaistaminen ja kritisointi mahdollistavat oppimissyklin laajentamisen. 

Tiedonluomisprosessissa korostuu ajatus siitä, ettei tietoa pelkästään siirretä 

osallistujien välillä, vaan sitä muotoillaan yhteisesti. 

Väliaikaiset asiantuntijaryhmät muodostetaan ratkaisemaan ainutlaatuista tehtävää 

tai ongelmaa. Tiedon luomisen tarkoituksena on saavuttaa jotain uutta ja 

ennennäkemätöntä, yhdistellä tai parantaa jotakin vanhaa tai luoda kokonaan uusia 

konsepteja, tuotteita, palveluja tai malleja. Tiedon luomisen prosessissa ryhmän 

jäsenet tuovat esiin omia näkemyksiään, tietotaitoaan ja osaamistaan. Ryhmä 

yhdistelee nämä näkemykset ja muodostaa erilaisista osaamisalueista yhteisesti 

ratkaisun määriteltyyn aiheeseen. (George 2007, 439–477; Madjar, Greenberg & 

Chen 2011, 730–743; Singh & Fleming 2010, 41–56) 
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Tiedon luomisen johtamisen näkökulma käsittää ajatuksen siitä, kuinka ryhmän 

jäseniä johdetaan tuottamaan ja yhdistelemään ideoita sekä muodostamaan 

ratkaisuja, joihin palvelun tilaaja tai projektin käynnistäjä on tyytyväinen. 

2.3. Tiedonluomisen prosessi digitaalisilla yhteistyöalustoilla 

Tiedonluomisen prosessin johtamisen mallina esitetään virtuaalisen yhteistyön 

konsepti, joka perustuu panos-prosessi-tuotos-malliin (kuvio 4) mukaillen 

Raghupathin (2016, 5-6) & Powell et al. (2004, 8) esittämiä malleja. 

Kuvio 4: Virtuaalisen yhteistyön konseptimalli (Mukaillen, Raghupathi 2016, 6; Powell et al. 

2004, 8) 

Asiakas: Asiakas voi olla ”ulkoinen asiakas” eli asiantuntijaverkoston ulkopuolinen 

taho, kuten organisaatio; yritys, yhteisö, kunta tai hallintoelin, joka etsii ulkopuolista 

asiantuntijuutta tai ratkaisua määriteltyyn tehtävään. Asiakas voi olla myös ”sisäinen 

asiakas” eli digitaalisella alustalla toimivan verkoston jäsen, joka määrittelee 

ongelman tai tehtävän, jota asiantuntijaryhmä kokoontuu yhteisesti ratkaisemaan. 

Tehtävä: Tehtävä muodostetaan tai määritellään digitaaliselle alustalle 

tehtävänantona verkoston sisäisen tai ulkoisen asiakkaan tarpeen pohjalta. 

Panos Tuotos 

Teknologia 

Ryhmä 

Lopputulos: 
idea, 

konsepti, 
yhteisesti 

muodostettu 
dokumentti 

 
RAPORTTI/ 

ESITYS 

Tehtävä 

ONGELMAN MÄÄRITTELY 

IDEOIDEN TUOTTAMINEN 

IDEOIDEN ARVIOINTI 

KONSEPTIN MUOTOILU 

Aika 

ASIAKAS  
(Ulkoinen tai sisäinen) 

DIGITAALINEN ALUSTA & 
YHTEISTYÖTEKNOLOGIA 

 

ASIANTUNTIJA- 
VERKOSTO 
 

Tiedon luomisen 
prosessi 

Tiedon luomisen johtamiskäytänteet 

Sosioemotionaalinen prosessi 
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Tehtävän määrittely voi syntyä asiantuntijaryhmästä käsin. Tehtävät ovat usein 

ainutlaatuisia, monimutkaisia ja väliaikaisia. Kun tehtävä on ainutlaatuinen, 

kenelläkään ei ole välitöntä tietoa, kuinka tulee toimia. Visionääriset, joustavat ja 

luovat toiminnat ovat tärkeässä asemassa, kun etsitään kokemusta muilta aloilta 

ratkaistaessa ainutlaatuista tehtävää.  (Lundin & Söderholm 1995, 438, 441; Brady 

& Davies 2004, 1601–1621; Løwendahl 1995, 347–362; Shenhar 2001, 239–271; 

Whitley 2006, 77–99). 

Teknologia - Digitaalinen alusta ja yhteistyöteknologia:  

Virtuaalisuus määritellään siten, että projektin jäsenet ovat maantieteellisesti eri 

paikoissa ja he hyödyntävät informaatio- ja vuorovaikutusteknologiaa edistääkseen 

ryhmän prosesseja ja saavuttaakseen projektin tavoitteita (Zigurs 2003, 340). 

Digitaalisilla alustoilla työskentelevät asiantuntijaryhmät hyödyntävät alustan lisäksi 

erilaisia yhteistyöteknologioita. Yhteistyöteknologia voidaan määritellä integroivaksi 

ja joustavaksi työkalusetiksi, jonka avulla muotoillaan prosesseja, vastataan 

tehtävän vaatimuksiin ja ollaan vuorovaikutuksessa projektin jäsenten kesken 

(Zigurs 2003, 345-347). 

Yhteistyössä käytetty teknologia määrittelee tiedonluomisen prosessia (Raghupathi 

2016, 5). Digitaalisen alustan ominaisuudet muotoilevat yhteistyötä. Ryhmän 

koordinaattorin on tunnistettava alustan tarjoamat mahdollisuudet ja mahdolliset 

rajoitteet. Ratkaistava tehtävä asettaa erilaisia vaatimuksia virtuaalisille työkaluille, 

joita ovat esimerkiksi kuvankäsittely-, suunnittelu- ja erilaiset yhteisluomisen 

työkalut. Ryhmän koordinoijan on tunnistettava ja määriteltävät yhteistyössä 

tarvittavat työkalut, joiden avulla asiantuntijaryhmä pystyy työskentelemään 

yhteisesti. 

Asiantuntijaverkosto: Asiantuntijaverkosto voi muodostua virtuaali- tai 

käytäntöyhteisön jäsenistä, jotka hyödyntävät digitaalista yhteistyöalustaa 

vuorovaikutuksen välineenä (Johnson, et al. 2015, 166; Cooper, et al. 2014, 39). 

Asiantuntijaverkosto muodostuu asiantuntijoista, jotka tarjoavat omaa osaamistaan 

ja tietoa digitaalisen alustan välityksellä. 

Ryhmä: Ryhmä muodostetaan tehtävässä vaadittavan asiantuntijaosaamisen 

pohjalta asiantuntijaverkostosta. Asiantuntijat tarjoavat omaa 



24 
 

asiantuntijaosaamistaan ja työskentelevät digitaalisen yhteistyöalustan välityksellä 

muodostaen väliaikaisia ryhmiä. Asiantuntijat toimivat yhdessä rajatun aikavälin, 

jonka jälkeen ryhmä hajoaa (Bakker 2010, 466). 

Ryhmätekijät vaikuttavat tiedon luomisen prosessiin ja johtamiseen. Ryhmän 

piirteet, kuten se, kuinka hyvin ryhmän jäsenet tuntevat toisensa, vaikuttavat ryhmän 

työskentelyyn (Raghupathi 2016, 6). Vasta perustetun ryhmän jäsenten täytyy 

oppia, kuinka he työskentelevät parhaiten keskenään (Yoo & Alavi 2001, 376), kun 

taas jo entuudestaan toisensa tuntevilla ryhmän jäsenillä voi olla muodostunut 

yhteistyölle yhteisiä työskentelysääntöjä (Raghupathi 2016, 6). Ryhmän jäsenten 

keskinäinen dynamiikka ja luottamus vaikuttaa heidän halukkuuteensa siirtää tietoa 

(Levin & Cross 2004, 1486). 

Aika: Lyhyt aikaikkuna rajoittaa tekemistä ja määrittelee tiedon yhteisluomisen 

prosessia sekä johtamista, sillä ratkaisun on synnyttävä määritellyssä ajassa 

(Bryman, Bresnen & Beardsworth 1987, 13-19). Projektiin varattu aika rytmittää 

työskentelyä, toiminnan suunnittelua, resursointia ja toteutusta. Aika määrittelee 

asiantuntijoiden osallistumista tiedon luomisen prosessiin. 

Asiantuntijoiden käyttämä aika alustalla vaikuttaa ideoiden määrään ja projektin 

lopputulokseen (Faraj et al. 2011, 1227-1228). Lyhyt aika vaikuttaa yksittäisen 

jäsenen ajankäyttöön, vuorovaikutukseen, normeihin ja roolien määritykseen, 

johtajuuteen, päätöksentekoon, organisaation rakenteisiin, yhteistyön tekniikoihin ja 

fokukseen (Jones & Lichtenstein 2008, 231-255; Saunders & Ahuja 2006, 662-700). 

Tiedon luomisen prosessi: Prosessivaiheessa ryhmän jäsenet keskustelevat ja 

kartoittavat tehtävän luonnetta ja sitä mitä heidän tulee tehdä. Jäsenet määrittelevät 

työskentelyn tapoja, joilla määritetty tavoite saavutetaan ja asettavat rooleja osa-

alueittain. Tiedon luomisen prosessissa ryhmä määrittelee ongelman, ideoi, arvioi 

ideoita ja kehittää yhteisesti ratkaisun eli lopullisen konseptin, joka on prosessin 

tuotos. Lopuksi ryhmän jäsenet yhdistävät jokaisen ryhmän jäsenen erilaiset ideat, 

mallit ja tuotokset yhteiseen ja viimeisteltyyn tuotokseen, joka voi olla konsepti, 

raportti tai joku muu yhteinen dokumentti. (Raghupathi 2016, 5-6).  

Sosioemotionaalinen prosessi: Tutkimukset ovat osoittaneet sosioemotionaalisten 

tekijöiden, kuten luottamuksen ja ihmissuhteiden rakentamisen olevan 
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merkityksellisiä virtuaalisesti toimivan ryhmän suoriutumisen kannalta. Ne 

vaikuttavat ryhmän tuloksiin ja ryhmän jäsenten tyytyväisyyteen (Powell et al. 2004, 

9-10). Sosiaaliset ja teknologiset tekijät vaikuttavat ryhmän keskinäiseen 

vuorovaikutukseen sen työskennellessä kohti yhteistä tavoitetta sekä teknologian 

hyödyntämiseen viimeistellyn tuotoksen tai dokumentin tuottamisessa (Raghupathi 

2016, 5-6). 

Tiedon luomisen johtamiskäytänteet ovat käytänteitä, joiden avulla väliaikaisen 

asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen prosessia johdetaan. 

2.4. Tiedon luomisen johtamiskäytänteet 

Tässä kappaleessa vastataan tutkimuskysymykseen K1 ”Mitä tiedon luomisen 

johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka 

työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla?” 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on tarkasteltu virtuaaliyhteisöjen johtajuutta. 

Virtuaaliyhteisöjen tutkimusta voidaan lähestyä erilaisista johtamis- ja 

organisaatiotutkimuksen näkökulmista, joita seuraavaksi esitellään (Faraj, 

Kudaravalli & Wasko 2015, 396; Johnson et al. 2015, 166). 

Johtajan persoonallisuuden piirteet -suuntaus pohjautuu ajatukseen, että hyvällä 

johtajalla on tietyn tyyppisiä persoonallisuuden piirteitä (Stodgill 1984, 35-71). 

Virtuaaliyhteisöissä perinteiset statukseen liitetyt luonteenpiirteet, kuten ikä, 

sukupuoli, etnisyys tai persoonallisuudenpiirteet ovat piilossa (Johnson et al. 2015, 

167). 

Käyttäytymisnäkökulma määrittelee johtajuuden sopivan käytöksen joukkona. 

Johtajuutta ei tarkastella tiettyinä johtajuuden piirteinä, vaan ryhmää tavoitteitaan 

kohti ohjaavana käyttäytymisenä. Teoriassa tarkastellaan johtajan käyttäytymistä ja 

kuinka hän vaikuttaa ryhmän prosesseihin ja lopputuloksiin. (Faraj et al. 2015, 396; 

Johnson et al. 2015, 166) 

Johtajan käytös voi olla tehtävä- tai ihmissuhdesuuntautunutta. 

Tehtäväsuuntautuneen johtajan piirteitä ovat transaktionaalinen johtajuus, 

mahdollistavien rakenteiden luominen ja rajojen laajentaminen. Ihmissuhteisiin 

painottuva johtajuusteoria sisältää käsityksen transformaalisesta johtajuudesta, 
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huomaavaisuudesta, valtuuttamisesta ja motivoimisesta. (Burke et al. 2006, 291-

294) 

Tilannekohtaisen näkökulman mukaan johtajat ovat tehokkaita, jos he mukauttavat 

johtamistyylinsä tilanteeseen. Vallitseva tilanne tai ratkaistava ongelma 

määrittelevät parhaan tavan tehdä päätöksiä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa kaikissa 

tilanteissa toimivaa päätöksentekotapaa. (Johns 2006, 392; Fiedler 1967) 

Tilannekohtainen johtajuusteoria on ollut suosittu näkökulma 

johtajuustutkimuksessa, mutta sitä on kyseenalaistettu keskittymisestä liikaa 

johtajaan eikä tarpeeksi ryhmän vuorovaikutukseen. Johnson et al. (2015, 167) 

esittävät, että virtuaaliyhteisöissä esiintyy tilannekohtaista johtajuutta. 

Kontingenssiteoria ehdottaa organisatoristen lopputulosten olevan seurausta 

kahden tai useamman tekijän yhdistelmästä. Sisäisiä ja ulkoisia vaikuttavia tekijöitä 

kutsutaan kontingenssitekijöiksi. Näitä tekijöitä ovat ympäristö, teknologia, 

organisaation ikä, koko, vaikutusvalta ja strategia. (Lizarralde, Blois & Latunova 

2011, 20-22) 

Esimiehen ja alaisen vuorovaikutussuhdeteoria (eng. Leader-member exchange 

theory, LMX): Teoria keskittyy kahdenkeskisiin suhteisiin johtajan ja ryhmän 

jäsenen välillä. LMX-teoria olettaa, että vuorovaikutuksen piirteet johtajan ja 

jokaisen ryhmän jäsenen välillä ovat yhteydessä johtajuusprosessiin ja 

organisatorisiin lopputuloksiin. Ryhmän johtaja voi hyödyntää yksilöiden erilaisia 

kykyjä sekä asettaa yksilöllisiä rooleja ja vastuualueita pohjautuen yksilöiden 

potentiaaliin ja mahdollisuuksiin osallistua ryhmän tehtävän suorittamiseen. 

(Johnson et al. 2015, 167) 

Vuorovaikutus: Näkökulman mukaan johtajuus muodostuu johtajien ja seuraajien 

välisestä vuorovaikutuksesta. Erilaisista vuorovaikutustyyleistä syntyy erilaisia 

seurauksia. Johtajaa kuvataan ryhmän jäsenenä, jolla on erityisiä mahdollisuuksia 

vaikuttaa ryhmään. Täten johtaminen on sarja vuorovaikutusprosesseja, joissa 

johtajat inspiroivat seuraajia ja luovat yhteisiä merkitysrakenteita tulevaisuudesta. 

(Smircich & Morgan 1982, 257-273). 

Jaetun johtajuuden teoria kannustaa ryhmän jäseniä yhteisesti johtamaan toisiaan. 

Tämä johtajuusteoria tunnistetaan horisontaalisena tai kollektiivisena johtajuutena, 
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jossa johtajuus nähdään pikemminkin toimintojen kokoelmana kuin määriteltynä 

roolina. Jaettu johtajuus ilmenee ryhmän jäsenten kesken eikä pelkästään osoitetun 

johtajan kautta. (Johnson et al. 2015, 167) Se on yhteydessä yhteistyössä syntyvälle 

ja kollektiiviselle johtajuudelle. 

Johtajuus käytänteinä: Geilinger, Haefliger, Von Krogh & Rechsteiner (2016, 319-

327) esittelevät kuinka johtamista on tutkittu sosiaalisen käytänteiden 

näkökulmasta. Johtajuus käytänteinä tutkii johtajuutta yli muodollisten 

organisaatiorajojen. Epävirallisten organisaatioiden johtaminen menee yli 

perinteisten johtamisroolien sekä vastuualueiden ja ottaa spontaanin, yhteistyöhön 

perustuvan ja intuitiivisen johtamisen muodon (Brown & Hosking 1986, 65-79). 

Teoria korostaa, ettei johtajuus ole sitoutunut nimettyihin rooleihin, vaan johtajuus 

on yhteisöjen jäsenten harjoittamia tunnistettavia käytänteitä. 

Epämuodollinen johtajuus syntyy tiedon luomisen prosessiin liittyvien 

asiantuntijoiden vuorovaikutussuhteessa, eikä näissä ryhmissä ole nimettyä 

koordinaattoria. Tällöin tiedon luominen syntyy yhteistyössä ja yhteisesti jokaisen 

henkilökohtaisesta kiinnostuksesta käsin ilman nimettyä fasilitaattoria. (Johnson et 

al. 2015, 181; Faraj et al. 2011, 1231) 

Epämuodollisessa johtajuudessa korostuu roolien syntyminen hetkessä. Ryhmän 

jäsenet tarttuvat kulloiseenkin ajankohtaiseen aiheeseen ja roolit muotoutuvat 

vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kesken. Tiedonluomisen prosessiin 

osallistuvat asiantuntijat omaksuvat erilaisia rooleja erilaisissa hetkissä riippuen 

siitä, millaista tietoa ja asiantuntijaosaamista kulloinkin tarvitaan. (Johnson et al. 

2015, 181; Faraj et al. 2011, 1231) 

Virtuaaliyhteisöissä vuorovaikutus on ollut mittarina johtajalle. Eniten 

vuorovaikuttavat ryhmän jäsenet on nähty johtajina virtuaaliyhteisöissä, joissa ei 

välttämättä ole ollut nimettyjä rooleja. Osallistumisen tason on nähty olevan 

yhteydessä johtajuuteen virtuaaliympäristöissä. Vuorovaikutuksen säännöllisyys ja 

laatu on tunnistettu merkittäväksi johtajuuden tekijäksi virtuaaliyhteisöissä. 

(Johnson et al. 2015, 171, 181; Faraj et al. 2011, 398, 1231) 

Virtuaaliyhteisöjen tutkimuksessa on tunnistettu muodollisten johtajien merkitys. He 

ovat ihmisiä, joille on nimetty johtajarooli. Muodolliset johtajat, kuten 
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virtuaaliyhteisöjen moderaattorit, olivat tutkimusten mukaan vaikutusvaltaisempia 

kuin epämuodolliset johtajat. (Johnson et al. 2015, 168-169). 

Seuraavaksi esitetään virtuaalisten ryhmien konkreettisia johtamiskäytänteitä, joita 

aiempi tutkimuskirjallisuus on esittänyt. Konkreettiset johtamiskäytänteet vastaavat 

teorian pohjalta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (K1). 

Käytänne 1: Ryhmän jäsenten valitseminen 

Aiemmissa tutkimuksissa ovat korostuneet virtuaaliryhmän jäsenten ominaisuudet 

projektin onnistumisen kannalta. LaBrosse (2008, 82-83) kehottaa valitsemaan 

ryhmään itseohjautuvia ja motivoituneita ihmisiä, jotka ovat osaavia ja vastuullisia 

saattamaan projektit loppuun asti. On tärkeää varmistaa, että asiantuntija kykenee 

työskentelemään virtuaalisessa ympäristössä ja hallitsee teknologiset työkalut. 

Menestyksekkäiden virtuaaliryhmien jäsenillä ovat hyvät vuorovaikutustaidot, 

korkea tunneälykkyys ja kyky työskennellä itsenäisesti (Ferrazzi 2014, 120-123).  

Ongelman tai tehtävän luonne on merkittävä tekijä virtuaalisen ryhmän jäsenten 

valinnassa. Kun tehtävä määritellään selvästi, on ryhmän jäsenet valittava siten, että 

he edustavat erilaisia taitoja, joita yhdistelemällä tehtävä voidaan suorittaa 

menestyksekkäästi. Jäsenten huolellinen valinta parantaa ryhmän tehokkuutta. 

Rajattu ryhmäkoko voi tehdä ryhmästä tehokkaamman. Pienempi ryhmäkoko 

kannustaa ryhmän jäseniä osallistumaan. (Sadri & Condia 2012, 22) 

Varmista, että ryhmän monimuotoisuus on ymmärretty, arvostettu ja vipuvoima 

hyödynnetty 

Jotta tiedon luominen ryhmän jäsenten kesken on helpompaa, on tärkeää varmistaa 

heidän ymmärtävän ja arvostavan toistensa asiantuntijuutta ja erilaisia 

osaamisalueita. Projektin koordinoijan tehtävänä on varmistaa, että ryhmän 

jäsenten osaaminen tulee ymmärretyksi ja hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella 

tavalla. Ryhmän jäsenten osaaminen voidaan esittää osaamisluettelona tai -

matriisina, joka on yhteisessä virtuaalisessa työskentelytilassa. Tiedon luomisen 

kannalta on tärkeää luoda ilmapiiriä, jossa saa esittää toisistaan eroavia mielipiteitä 

(Malhotra et al. 2007, 60-70) 
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Läpimurtavat ideat, prosessit ja suunnitelmat vaativat monimuotoista eri alojen 

asiantuntijaosaamista, jota eri asiantuntijat edustavat ryhmässä. Malhotra & 

Majchrzak (2008, 52) ehdottavat, että ryhmän fasilitaattori tekee taitomatriisin (eng. 

skill matrix) jokaisen ryhmän jäsenen osaamisesta ja taidoista, jota ryhmässä 

tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Taitomatriisin avulla voidaan varmistaa, että 

ryhmään valituilla henkilöillä on tarvittava osaaminen. Matriisi voi osoittaa 

osaamisen puutteet, jos ryhmän jäsenillä ei ole tehtävän ratkaisua varten tarvittavaa 

osaamista jollakin tietyllä osa-alueella. 

Malhotra & Majchrzak (2008, 52) nostavat esiin ryhmän jäsenten kognitiiviset 

eroavaisuudet, jotka tulee huomioida ryhmän rakennusvaiheessa. Ryhmän jäsenet 

tulevat eri taustoista henkilökohtaisine ajatteluineen, joka on pohjana ideoille, mutta 

voi asettaa haasteita johtamiselle. Asiantuntijat ovat tottuneita erilaisiin työskentely- 

ja toimintatapoihin. Tästä syystä ryhmän fasilitaattorin tulee muodostaa ryhmälle 

yhteisiä työskentelytapoja, joissa huomioidaan yksilöiden kognitiiviset erot ja 

pyritään hyödyntämään jokaisen yksilön osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Käytänne 2: Projektisopimuksen tekeminen ja odotusten asettaminen 

Projektisopimuksen avulla ehkäistään mahdollisia väärinymmärryksiä. 

Projektisopimukseen kirjataan ja määritellään tarkasti tavoitteet, odotukset, 

aikataulut, roolit ja vastuualueet. Virtuaalisessa ympäristössä on tärkeää päivittää 

projektisopimusta säännöllisesti ja lähettää se yhteisesti ryhmän jäsenille. 

(LaBrosse 2008, 81) 

Käytänne 3: Kulttuuristen tekijöiden ja aikavyöhykkeiden huomioon 

ottaminen 

Kansainvälisesti työskennellessä on huomioitava eri aikavyöhykkeet ja projektien 

aikataulutus, sillä ryhmän jäsenet työskentelevät maantieteellisesti eri sijainneissa. 

Ryhmän jäsenten erilaiset kulttuuriset ominaispiirteet vaikuttavat esimerkiksi 

vuorovaikutuksen muodollisuuteen ja keskustelutapaan. (LaBrosse 2008, 84) 

Käytetty vuorovaikutusteknologia voi lisätä epäselviä viestejä, väärinymmärrystä ja 

konflikteja (Maznevski & Chudoba 2000, 473-492; Hinds & Bailey 2003, 615-632). 

Tutkimukset osoittavat kulttuurin vaikuttavan yksilöiden tapaan vastata konfliktiin. 

Joissakin kulttuureissa esimerkiksi kasvojen säilytys on tärkeintä, mikä saattaa 
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heikentää jäsenen halukkuutta kommunikoida avoimesti ja jakaa informaatiota. 

Tästä syystä ryhmän fasilitaattorilta vaaditaan kykyä tunnistaa ja ymmärtää 

erilaisten yksilöiden kulttuuriset taustat ja huomioida ne konfliktitilanteissa. (Sadri & 

Condia 2012, 24) 

Käytänne 4: Motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja hyödyntäminen  

Tiedon luomista voidaan edistää motivaatiotekijöiden avulla. Hall (2001 142-144) 

esittää palkitsemista, joka motivoi tiedon jakamiseen. Näitä tekijöitä ovat 

taloudelliset palkitsemiset, kuten maksettu palkka tai palkkio, osakeoikeudet ja 

bonukset. Uuden oppiminen, pääsy tietoon, kuten virtuaaliyhteisöjen tarjoamaan 

tietoverkostoon, uralla eteneminen, turvallisuustekijät, saavutettu maine, 

henkilökohtainen tyytyväisyys ja positiivisten tulosten saavuttaminen ovat 

tunnistettu motivaatiotekijöiksi, jotka edistävät asiantuntijoiden osallistumista tiedon 

luomisen prosessiin. Projektin koordinaattorilta vaaditaan kykyä tunnistaa ja 

hyödyntää asiantuntijoiden motivaatiotekijöitä. 

Käytänne 5: Itseohjautuvuuden kehittäminen 

Virtuaalisten ryhmien fasilitaattoreilla on kaksi päätehtävää: johtaa ryhmän 

suorituskykyä ja kehittää ryhmää. Ryhmän fasilitoijan on hyvä kehittää 

itseohjautuvaa ympäristöä, jossa ryhmä ohjaa itseään. Mentorointi, valmennus ja 

suoriutumisen seuranta tulee syntyä ryhmän sisältä käsin. Virtuaalisen ryhmän 

fasilitaattori voi vahvistaa ryhmän itseohjautuvuutta tarjoamalla ryhmälle selkeän 

suunnan, jossa tavoitteet ovat määritelty yksilöllisesti jokaiselle ryhmän jäsenelle. 

(Sadri & Condia 2012, 24) 

Käytänne 6: Ryhmän yhteisten sääntöjen määrittely 

Ryhmän muodostumisvaiheessa ryhmän tavoite on usein sen jäsenille epäselvä, 

eivätkä ryhmän jäsenet ole vahvasti sitoutuneita ryhmän toimintaan. Tämän vuoksi 

koordinoijien on tarjottava suuntaa ja opastusta ryhmälle. Virtuaalisen ryhmän 

ensimmäisellä tapaamisella on hyvä määritellä ryhmän yhteiset säännöt. Säännöt 

ovat tehokkaita, kun niissä on määritelty vuorovaikutuksen määrä ja tapa. 

(Hunsaker & Hunsaker 2008, 92-95) 
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Säännöissä voidaan esimerkiksi kertoa, missä on ryhmän kalenteri ja kuka sitä 

päivittää, milloin ryhmän virtuaalitapaamiset ovat ja kuinka raportointi järjestetään. 

Luottamuksen ja osallistumisen ylläpitämiseksi virtuaalisen ryhmän on hyväksyttävä 

tavoitteet ja määriteltävä realistinen aikaikkuna. Julkistamalla ryhmän käyttämät 

vuorovaikutuksen työkalut ja säännöt sekä määrittelemällä ryhmän tavoitteet ja 

aikataulut, projektivetäjä toimii tehokkaasti. (Hunsaker & Hunsaker 2008, 92-95) 

Käytänne 7: Kontekstin luominen (fyysinen, virtuaalinen, mentaalinen) 

Nonaka et al. (2000, 14) mukaan tiedon luomisen prosessi on kontekstisidonnainen 

riippuen siitä, ketkä tiedon luomisen prosessiin osallistuvat ja kuinka he osallistuvat 

tähän prosessiin. Tutkijoiden mukaan tieto syntyy yhteisesti jaetussa kontekstissa. 

Tieto tarvitsee kontekstin, jotta se tulee luoduksi. ”Ba” tarkoittaa ”paikkaa”. 

Paikka voi olla fyysinen paikka, virtuaalinen työtila, kuten sähköposti tai mielen tila, 

kuten jaetut ideologiat. Ba voi olla fyysinen tila, kuten tapaamishuone tai virtuaalinen 

tila, kuten digitaalinen alusta. Ba voi olla mentaalinen tila, kuten yhteiset tavoitteet. 

Työryhmän muodostaminen on tyypillinen esimerkki ba:n rakentamisesta. (Nonaka 

et al. 2000, 14) 

Rakentaakseen ba:n, ryhmään täytyy valita oikeat tehtävään osallistuvat ihmiset ja 

edistää heidän vuorovaikutustaan. Ryhmän perustamisen lisäksi ryhmää täytyy 

”energisoida” eli edistää yhteistyötä rakentamalla luottamusta, sitoutumista ja 

vahvistamalla positiivisia tunteita. (Nonaka et al. 2000, 25) 

Käytänne 8: Virtuaalisten työkalujen valitseminen ja osoittaminen 

Digitaaliset alustat ovat virtuaalisia työskentelytiloja, joiden avulla koordinoidaan 

projekteja ja prosesseja. Virtuaaliseen työskentelytilaan luodaan yhteinen keskitetty 

muisti, jonne tallennetaan tärkeät tiedot, kuten ryhmän edistyminen, budjetti tai 

tavoitteet (LaBrosse 2008, 84).  

Digitaalisilla alustoilla työskentelevät ryhmät käyttävät erilaisia virtuaalityökaluja 

vuorovaikutuksen tukena. Ryhmän fasilitaattorin tulee valita oikeat virtuaalisessa 

vuorovaikutuksessa käytettävät työkalut ja varmistaa näiden teknologioiden 

saatavuus ja sopivuus (Powell et al. 2004, 12). Asiantuntijoiden osaaminen ja 
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ryhmän jäsenten koulutus varmistetaan, jotta he osaavat käyttää tehtävässä 

tarvittavia työkaluja (Kayworth & Leidner 2000, 183-194).  

Vuorovaikutustyökaluja ovat esimerkiksi konferenssipuhelut, välitöntä viestintää 

tukevat työkalut, kuten suorat puhelut ja viestien lähettäminen, keskustelufoorumit 

ja virtuaaliset ryhmätyötilat. Digitaaliset alustat voivat integroida näitä erilaisia 

vuorovaikutusvälineitä ja näin sujuvoittaa yhteistyöskentelyä. (Ferrazzi, 2014, 120-

123) Yhteistyöteknologiat ovat sateenvarjokäsite, joka sisältää wikit, blogit, 

podcastit, chat-alustat, videokonferenssityökalut, sähköpostin ja viestinnän erilaiset 

sovellukset (Purvanova 2014, 4). 

Kun ideoiden synnyttäminen tehdään näkyväksi hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja 

ideat sekä konseptit dokumentoidaan hyödyntäen tiedon tallennustiloja, on 

helpompaa seurata ihmisten työskentelyä. Menestyksekkäät virtuaaliset ryhmät 

hyödyntävät dokumenttien ja tiedon tallennuspaikkoja sekä digitaalisia 

vuorovaikutustiloja. (Malhotra & Majchrzak 2008, 57-58). 

Käytänne 9: Synkronisen ja asynkronisen työskentelyrytmin johtaminen 

Synkroninen viestintä tarkoittaa sitä, että kaikki keskustelun osapuolet ovat 

samanaikaisesti paikalla. Asynkroninen viestintä tarkoittaa sitä, että viestittelyn 

osapuolet ovat paikalla eri aikoihin. Menestyvät virtuaalisesti toimivat ryhmät 

hyödyntävät tehokkaasti sekä synkronista että asynkronista viestintää. (Malhotra & 

Majchrzak 2008 57-58) 

Perinteiset kasvotusten toimivat ryhmät sekä jotkut vähemmän tehokkaat 

virtuaalisten ryhmien jäsenet odottavat kasvotusten järjestettäviä tapaamisia tai 

virtuaalisia palavereita, joissa he muodostavat ideoita pohjautuen annettuun 

tehtävään. Tutkimuksissa on osoitettu, että menestyksekkäät virtuaaliset ryhmät 

hyödynsivät virtuaalisten tapaamisten välissä olevaa aikaa ideoiden tuottamiseen. 

(Malhotra & Majchrzak 2008, 57-58) 

Yhteistyön tehokkuus syntyy hyödyntämällä synkronista ja asynkronista 

työskentelyä, tiedon johtamista ja jakamista digitaalisten alustojen välityksellä. 

Synkronisia teknologioita ovat alustan lisäksi videotapaamiset, välitön viestintä, 3D-

teknologia, virtuaalinen ja sekoitettu todellisuus. (Dennis, Fuller & Valacich 2008, 

586-591; Gilson, Maynard, Jones Young, Vartiainen & Hakonen 2015, 1326) 
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Asynkronisen työskentelyn avulla ryhmän jäsenet työskentelevät heille sopivaan 

aikaan eri aikavyöhykkeillä ja eri rytmissä ja koordinaattori seuraa ryhmän jäsenten 

osallistumista (Malhotra & Majchrzak 2008, 57-58). 

Käytänne 10: Virtuaalisten palavereiden fasilitointi 

Tutkijat ehdottavat, että jokaisen virtuaalitapaamisen alussa käytetään aikaa 

sosiaalisten suhteiden rakentamiseen. Tapaamiseen aikana varmistetaan, että 

jokainen ryhmän jäsen on sitoutunut ja tullut kuulluksi. Tapaamisen jälkeen 

palaverimuistio ja tulevaisuuden työskentelysuunnitelma lähetetään ryhmän tiedon 

säilytyspaikkaan. (Malhotra et al. 2007, 60-70) 

Käytänne 11: Ratkaistavan ongelman tai tehtävän määrittely 

Ongelman tai tehtävän ymmärtäminen on merkittävässä roolissa onnistuneiden 

ideoiden muodostamisessa (Harvey 2014, 337). Jotta ryhmän luovuutta voidaan 

tukea, on ryhmän muodostettava jaettu ymmärrys ongelmasta tai tilanteesta.  

Asiantuntijaryhmän jäsenten eri taustat ja kulttuuri vaikuttavat siihen, kuinka he 

lähestyvät annettua tehtävää. Tutkimusten mukaan ongelman määrittelyvaihe on 

kriittinen ryhmän menestyksen kannalta. Ryhmän yksittäisten jäsenten 

henkilökohtaiset uskomukset vaikuttavat siihen, kuinka he lähestyvät tehtävän 

määrittelyä ja ymmärtävät tehtävän. (Zander, Zettinig & Mäkelä 2013, 229-230). 

Käytänne 12: Vision määrittely 

Ryhmän johtajan vastuualueita ovat perinteisesti vision määrittely ryhmälle, vision 

kertominen innostavasti, toteutussuunnitelman laatiminen, jotta visio saadaan 

käytäntöön, visioon sitoutuneiden ryhmien muodostaminen ja ryhmän kulttuurin 

muodostaminen määrittelemällä ryhmän arvot. (Malhotra et al. 2007, 61) 

Luodakseen tietoa dynaamisesti ja jatkuvasti, ryhmä tarvitsee vision. Ryhmän 

vetäjän roolina on artikuloida tietovisio ja kommunikoida se ryhmälle. Tietovisio 

määrittelee, minkä tyyppistä tietoa ryhmän tulee luoda milläkin osa-alueella. 

(Nonaka et al. 2000, 23) 

Tiedon visio tarjoaa suunnan tiedon luomisen prosessille ja tietoa luodaan 

kysymällä fundamentaalisia kysymyksiä, kuten ”Mitä me olemme?”, ”Mitä meidän 
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pitäisi luoda?”, ”Kuinka me voimme tehdä sen?”, ”Miksi me olemme tekemässä 

tätä?” ja ”Minne olemme menossa?” (Nonaka et al. 2000, 23)  

On tärkeää arvioida ja määritellä ryhmän luoman tiedon arvo pohjautuen visioon. 

On tärkeää tunnistaa, minkä tyyppistä tietoa tarvitaan ja luodaan (Lenoard-Barton 

1992, 111-125). Vision määrittely edistää sitoutumista tiedon luomisen prosessiin 

osallistuneiden keskuudessa. 

Käytänne 13: Aktiivinen vuorovaikutus 

Virtuaalisessa ympäristössä vuorovaikutus on merkittävässä osassa 

koordinoinnissa (Wiesenfeld, Raghuram & Garud 1999, 777-790), luottamuksen 

rakentamisessa (Järvenpää & Leidner 1999, 791-816) ja tiedon siirrossa (Nonaka 

1994, 14-37). 

Virtuaaliyhteisöjen johtajat vaikuttavat muiden yhteisön jäsenten osallistumiseen. 

Johtajat saattavat alulle dialogeja, kehottavat palautteen antamiseen ja muotoilevat 

osallistujien keskusteluja aiheesta. He kannustavat muita ”puhumaan” ja sitoutuvat 

keskusteluihin. (Lee, Yang, Hsu & Wang 2019, 307) 

Hyvä yhteisöjen johtaja tarjoaa sosiaalista ja emotionaalista tukea osallistujille ja 

osoittaa, kuinka yhteisö voi olla arvokas sen jäsenille. Emotionaalista pääomaa, 

kuten autenttisuuden tunteita, ylpeyttä, sitoutuneisuutta ja hauskuutta kehittävät 

johtajat menestyivät. Nopea reagoivuus, vastauskyky ja vuorovaikutteisuus 

jäsenten keskuudessa ovat hyödyllisiä yhteisöjen jäsenille. (Lee et al. 2019, 307) 

Virtuaalisten yhteisöjen johtajuusroolien tutkimuksissa on tunnistettu erilaisia 

virtuaalijohtajien muotoja. Jotkut tutkimukset ovat tunnistaneet aktiiviset osallistujat, 

kuten ”superpostaajat” tai ”viestien kontribuoijat”, kun taas toiset ovat keskittyneet 

ei-aktiivisiin rooleihin, kuten ”hiljaiset johtajat” tai ”väijyjät”. Virtuaalijohtajien 

osallistuminen ja läsnäolo voi olla kriittistä yhteisölle (Lee, et al. 2019, 307, 314). 

Käytänne 14: Positiivinen ja kannustava vuorovaikutus 

Virtuaalisesta vuorovaikutuksesta puuttuvat fyysisen vuorovaikutuksen elementit, 

kuten sanattomat ilmeet ja eleet. Näin ollen virtuaalisen ryhmän viestintään liittyy 

suurempi väärinymmärryksen ja monitulkinnaisuuden riski verrattuna kasvotusten 

työskentelevään ryhmään. Virtuaalinen vuorovaikutus voi muodostua tylyksi ja 



35 
 

synnyttää konflikteja. Tästä syystä LaBrosse (2008, 84) kannustaa luomaan 

kiitollisuuden ilmapiirin, jossa ryhmän jäseniä palkitaan hyvästä suoriutumisesta. 

Virtuaaliyhteisöjen tutkimuksissa kaikkein vaikutusvaltaisimmat jäsenet, joita toiset 

virtuaaliyhteisöjen jäsenet pitivät johtajina, lähettivät suuren määrän positiivisia, 

lyhyitä postauksia yksinkertaisella ja ymmärrettävällä kielellä muille osallistujille. 

(Johnson et al. 2015, 166) 

Virtuaalisten ryhmien fasilitaattorit edistävät positiivista ja auttavaa vuorovaikutusta, 

mikä edistää ryhmän jäseniä kehittämään samankaltaista vuorovaikutusta. 

Positiivinen ja kannustava vuorovaikutus vähentää ryhmän konflikteja. Ryhmän 

fasilitaattori voi antaa tunnustusta ja palkita ryhmän jäseniä kannustavasta 

vuorovaikutuksesta ja näin edistää positiivisen ilmapiirin rakentamista. Ryhmän 

johtajan kyky ratkaista ongelmia reilulla tavalla parantaa ryhmän tehokkuutta. Kyky 

käsitellä konflikteja ryhmän kanssa on menestyksekkään virtuaalijohtajan piirre. 

(Sadri & Condia 2012, 24) 

Välittämisen, luottamuksen ja sitoutumisen edistäminen ovat tärkeässä roolissa 

tiedon luomisessa (Von Krogh 1998, 133-153). Nonaka et al. (2000, 28-29) mukaan 

ryhmän jäsenten välillä on oltava vahva välittämisen ja luottamuksen ilmapiiri, jolloin 

tieto tulee jaetuksi. Fasilitaattorin on luotava ilmapiiriä, jossa ryhmän jäsenet 

tuntevat turvallisuutta. Tällöin jäsenet jakavat tietoa muille jäsenille. Fasilitaattorin 

on tärkeää lisätä ryhmän jäsenten sitoutumista motivoimalla heitä jakamaan ja 

luomaan tietoa. 

Käytänne 15: Luottamuksen rakentaminen 

Luottamus on merkittävä tekijä vuorovaikutussuhteissa sekä kasvotusten 

työskentelevissä että virtuaaliryhmissä. Luottamuksen merkitys on korostunut 

virtuaaliryhmien tutkimuksissa: ilman luottamusta ihmiset eivät jaa omaa tietoaan 

virtuaaliryhmissä (Kanawattanachai & Yoo 2002, 187-213; Järvenpää & Leidner 

1999, 791-815). 

Luottamuksen rakentaminen virtuaalisissa ryhmissä on haasteellista, sillä ryhmät 

koostuvat erilaisista jäsenistä, joilla on vähän tai ei yhtään keskinäistä 

työskentelyhistoriaa. Ryhmät ovat vuorovaikutuksessa pääsääntöisesti hyödyntäen 

virtuaalityökaluja, eikä heillä ole juurikaan vuorovaikutusta kasvotusten. Vahvojen 
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suhteiden rakentaminen ryhmän jäsenten välille on vaikeampaa kuin kasvotusten 

työskentelevissä ryhmissä, sillä vuorovaikutuksesta puuttuvat sanaton viestintä, 

kuten ilmeet ja eleet. (Malhotra & Majchrzak 2008, 54)  

Ryhmän jäsenet pohjaavat luottamuksensa aiempiin kokemuksiinsa 

vastaavanlaisista tilanteista (eng. initial trust), kun tehtävien määräajat ovat lyhyitä 

ja kun ryhmällä ei ole luottamuksen tunnetta vahvistavia kasvotusten tapaamisia. 

Tapaamisten aikatauluttaminen ja tehokas kommunikointi vahvistavat luottamuksen 

kokemusta väliaikaisissa virtuaaliryhmissä. (Järvenpää & Leidner 1999, 791-815; 

Cummings & Chervany 1998, 474-477) 

Tehtäväpohjainen luottamus (eng. task-based trust), jossa luotetaan siihen, että 

ryhmän jäsenet hoitavat jokainen oman vastuualueensa, on merkittävässä 

asemassa virtuaaliryhmien menestyksekkäässä työskentelyssä. Fasilitaattorin 

roolina on rakentaa luottamusta ryhmän jäsenten kesken. Luottamusta voidaan 

rakentaa ryhmälle järjestettävällä kasvotusten tapaamisella aikaisessa vaiheessa. 

Tapaaminen kasvotusten edistää ryhmän jäsenten tutustumista ja luottamuksen 

rakentamista. (Sadri & Condia 2012, 24; LaBrosse 2008, 83)  

Malhotra & Majchrzak (2008, 54) esittävät, että virtuaaliryhmissä korostuu erityisesti 

asiantuntijuuteen perustuva luottamus (eng. expertise-based trust) pikemminkin 

kuin perinteinen sosiaalisuuteen perustuva luottamus (eng. social-based trust) 

(kuvio 5). 

Asiantuntijuuteen perustuva luottamus rakennetaan toiminnan kautta. Sitä 

vahvistetaan järjestämällä tehtäviä, joissa asiantuntijaryhmän jäsenet osoittavat 

omaa asiantuntijuuttaan, tekemällä henkilöiden osaamismatriisi näkyväksi koko 

ryhmälle ja osoittamalla muille ryhmän jäsenille yksilöiden vahvuusalueita. 

Fasilitaattorit vahvistavat ryhmän yhteistä ymmärrystä ja kunnioitusta muiden 

osaamista kohtaan. (Malhotra & Majchrzak 2008, 55-56) 

Asiantuntijuuteen pohjautuvan luottamuksen lisäksi virtuaalisten ryhmien 

fasilitaattorit rakentavat ryhmän jäsenten välistä sosiaalisuuteen pohjautuvaa 

luottamusta. Sosiaalista luottamusta rakennetaan varmistamalla, että jokaisen 

virtuaalisen tapaamisen aikana jokainen ryhmän jäsen jakaa muille kokemuksia, 
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mitä heille kuuluu. Ryhmä voi esimerkiksi juhlistaa saavutuksia virtuaalisesti. 

(Malhotra & Majchrzak 2008, 55-56) 

 

Kuvio 5: Luottamus virtuaalisissa ryhmissä vs. kasvotusten toimivissa ryhmissä (Malhotra 

& Majchrzak 2008, 55). 

Sosiaalista luottamusta edistetään jakamalla ryhmä alaryhmiin, jotka työskentelevät 

yhdessä tietyn aktiviteetin tai alatehtävän parissa ja raportoivat tuloksista 

videokonferenssitapaamisissa. Projektipäällikkö voi valita alaryhmän jäsenet 

pohjautuen heidän monimuotoiseen kokemukseensa tai maantieteelliseen 

sijaintiinsa. (Malhotra & Majchrzak 2008, 55-56) 

Virtuaalisissa ryhmissä luottamus perustuu usein ryhmän jäsenten toimintaan. 

Tämän vuoksi ryhmän jäsenille on tärkeää määritellä tarkasti odotukset, joita heiltä 

vaaditaan. Toiminta – mitä yksittäiset ryhmän jäsenet, projektipäälliköt tai koko 

ryhmä ovat tehneet, missä prosessin vaiheessa ryhmä on, ja mihin seuraavaksi 

edetään – on tärkeää tehdä mahdollisimman näkyväksi ryhmän jäsenille. (Malhotra, 

et al. 2007, 61) 
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pohjautuva 
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Luottamus 
kasvotusten 

toimivisa 
ryhmissä 
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Sosiaali- 
suuteen 
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Jotta toiminta on näkyvää, on tärkeää määritellä ryhmälle säännöt siitä, kuinka 

vuorovaikutus tapahtuu, kuinka tietoa jaetaan ja mitä työkaluja tiedon jakamisessa 

käytetään. Luottamusta vahvistetaan käymällä läpi ja tarvittaessa muotoilemalla 

uudelleen viestintäsääntöjä. Ryhmän edistyminen tehdään näkyväksi käyttämällä 

ryhmän virtuaalista työtilaa. (Malhotra et al. 2007, 60-70) 

Käytänne 16: Luovan ilmapiirin luominen – kannustus ideointiin ja yhteiseen 

luomiseen 

Virtuaalisilla alustoilla luova ilmapiiri vaikuttaa positiivisesti luovaan käytökseen. 

Kun virtuaalisten alustojen käyttäjiä kannustettiin tekemään ehdotuksia, he 

todennäköisemmin tekivät niitä. Virtuaaliyhteisöjen luova ilmapiiri oli positiivisesti 

yhteydessä innovaatiotyöhön osallistumiseen. (Tien & Cheng 2017, 684) 

Projektin eri vaiheiden johtamiskäytänteet 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että virtuaalisen projektiryhmän elinkaaren eri 

vaiheissa tarvitaan tiettyä johtajuuden käytöstä. Esimerkiksi Zander, Zetting & 

Mäkelä (2013, 228-237) tunnistivat kolme virtuaalisen projektiryhmän projektin 

vaihetta, jotka ovat: tervetulovaihe, työskentelyvaihe ja yhteenvetovaihe. 

TERVETULOVAIHE 

Tervetulovaiheessa on tärkeää keskittyä tavoitteen linjaamiseen, ihmissuhteisiin ja 

tehtävän määrittelyyn. Tervetulovaihe on kriittinen vaihe, sillä ryhmän 

alkuvaiheessa sen jäsenet muodostavat ensivaikutelman ja odotukset. Ryhmän 

jäsenet muodostavat käsityksensä toisistaan sekä projektin vetäjästä. 

Aloitusvaiheessa on tärkeää panostaa ryhmän sisäisiin suhteisiin ja ryhmän 

tehtävään, sillä ne muotoilevat ryhmän luottamusta ja tarjoavat toiminnalle suuntaa. 

(Zander et al. 2013, 232) 

Tavoitteen linjaaminen: Fasilitaattorin tulee keskustella erityisistä projektin osa-

alueista ja niiden yhteydestä ryhmän tavoitteisiin. Tavoitteen asettaminen on 

tärkeää, sillä sen avulla muodostetaan yhteisesti jaettua ymmärrystä. Fasilitaattorit 

kannustavat keskusteluun tavoitteista ja tehtävästä ja näin luovat yhteistä 

ymmärrystä ja luottamusta. Luottamus johtaa omistajuuden tunteeseen ja vaikuttaa 

merkittävästi motivaatioon ja sitoutumiseen. (Zander et al. 2013, 232) 
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Suhteiden rakentaminen: Ihmissuhteita muodostavat toimet edistävät 

ihmissuhteiden solmimista ryhmän jäsenten välillä. Itsensä esittely on tärkeä osa 

ryhmän rakentamista. Se auttaa rakentamaan luottamusta ja edistää 

ryhmäytymistä. Fasilitaattorit kannustavat ryhmän jäseniä jakamaan tietoa omista 

taustoistaan ja ympäristöistään, joissa he asuvat ja työskentelevät. (Zander et al. 

2013, 233) 

Ajatuksena on, että ihmiset keskustelevat sellaisista asioista, joista kasvotusten 

työskentelevät työkaverit keskustelevat kahvitauolla. On hyvä luoda tietoisuutta 

erilaisuudesta ja ryhmän jäsenten erilaisista elämäntilanteista, jotka vaikuttavat 

kunkin yksilön käytökseen. Ryhmän sosialisoituminen tarvitsee fasilitaattorin 

aktiivista vuorovaikutukseen kannustavaa otetta. Tämä vähentää tavoitteisiin 

liittyviä konflikteja ja vaikuttaa positiivisesti ryhmän jäsenten motivaatioon ja 

sitoutumiseen. (Zander et al. 2013, 233) 

Väliaikaisten asiantuntijaryhmien haasteena on suhteiden rakentaminen, sillä 

ryhmällä ei välttämättä ole aikaa ja resursseja siihen. Tällöin työskentely- ja 

vuorovaikutus keskittyy usein tehtävään. Rajoitettu aika asettaa haasteita sille, ettei 

ryhmällä ole aikaa kehittää prosesseja tai yhteistä tehtävään perustuvaa 

tietopohjaa. (Bakker 2010, 466-486) 

Tehtävän määrittely: Fasilitaattorin tulee selvästi yksilöidä mitä lopputulemia 

kultakin ryhmän jäseneltä odotetaan. Selkeät tavoitteet ja selkeä vuorovaikutus 

siitä, kuka tekee mitäkin on tärkeää sillä se auttaa jäseniä löytämään oman 

tarkoituksensa ryhmän työstä. Tämä edistää tiedon siirtoa ja parantaa sitoutumista, 

kun odotukset ovat selkeät ja on tehty näkyväksi, kuinka jokainen osallistuu yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. (Zander et al. 2013, 234) 

Tehtävän määrittelyn haasteena on se, että luovissa prosesseissa ei välttämättä 

pystytä heti määrittelemään projektin lopputulosta. Lopputulos syntyy ja muotoutuu 

prosessin aikana, jolloin yksittäisten asiantuntijoiden tehtäviä ja vastuualueita ei 

välttämättä pystytä heti projektin alussa määrittelemään selkeästi. Ryhmien 

jäsenyys ja roolit voivat olla liukuvia ja muuttuvia (Blomqvist, Tavilampi & Vartiainen 

2017, 4). 
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TYÖSKENTELYVAIHE 

Roolit ja prosessit: Projektipäällikön tulee osoittaa, missä tarvittava tieto on. Hän 

fasilitoi vuorovaikutusta ryhmän jäsenten kesken. Koordinaation on oltava 

näkyvämpää kuin kasvotusten työskentelevissä ryhmissä. (Zander et al. 2013, 234) 

Koordinaatiotyökalut: Teknologiset työkalut edistävät tiedon siirtoa. Näitä työkaluja 

ovat jaetut dokumentit, yhteiset tietovarastot, videokonferenssityökalut, 

reaaliaikaiset chatit, keskusteluryhmät, henkilökohtaiset sähköpostit ja digitaalinen 

alusta. Sopivat työkalut ovat tärkeitä tiedon siirron kannalta. (Zander et al. 2013, 

234) 

Vuorovaikutus: Fasilitaattori edistää ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. 

Hänen on oltava prosessien fasilitaattorina, opastaa jäseniä, yhdistää ihmisiä, luoda 

yhteistä kontekstia ja seurata edistymistä projektityökalun avulla. Hänen 

tehtävänään on jatkuvasti kertoa ryhmän edistymisestä ja osoittaa ryhmän jäsenten 

tuotoksia antaakseen yhteisen ymmärryksen ryhmän saavutuksista. Vuorovaikutus 

luo tunnetta omistajuudesta ryhmän jäsenten välillä. (Zander et al. 2013, 234) 

YHTEENVETOVAIHE 

Viimeistely: Ryhmän jäsenet analysoivat yhteisesti ryhmän työtä ja omaa 

osallistumistaan tehtävän parissa (Zander et al. 2013, 234). 

Yhteenveto: Projektin lopuksi voidaan järjestää yhteinen yhteenvetopalaveri 

kaikkien osallistujien kanssa. Palaverissa määritellään, kuinka tavoitteet on 

saavutettu ja kuinka luottamus ja ihmissuhteet ovat kehittyneet. 

Yhteenvetovaiheessa voidaan pohtia mitkä asiat motivoivat ryhmän jäseniä 

sitoutumaan ryhmään tai millaisia konflikteja ryhmä on ylittänyt. Yhteenvetovaihe 

auttaa kehittämään ja parantamaan työn organisointia tulevaisuudessa. (Zander et 

al. 2013, 234) 

2.5. Rajaobjektit ja artefaktit väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon 

luomisen prosessin johtamisen tukena digitaalisilla alustoilla 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuskysymystä K2 ”Miten artefakteja ja 

rajaobjekteja hyödynnetään väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen 

johtamisessa digitaalisella alustalla?” 
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Star & Griesemer (1989, 393) esittelivät rajaobjektien (eng. boundary objects) 

käsitteen ensimmäisinä. Rajaobjektien tavoitteena on toimia siltana kahden tai 

useamman erilaisen sosiaalisen maailman välillä. Niiden avulla voidaan luoda 

yhteistä ymmärrystä ja identiteettiä, joka edistää vuorovaikutusta asiantuntijoiden 

välillä riippumatta heidän taustoistaan ja sosiaalisesta kontekstistaan. 

Rajaobjektit syntyvät luonnostaan ratkaisuina ongelmiin, joita ilmenee, kun 

erilaisten käytäntöyhteisöjen jäsenet ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Artefaktit 

ovat materiaalisia ja konkreettisia ihmisen tekemiä objekteja, kuten dokumentteja, 

työkaluja, tarinoita, symboleja tai nettisivuja. (Wenger 2000, 232) 

Asiantuntijat työskentelevät yhdessä ja jakavat näkökulmia innovointiprosessiin 

liittyvästä tiedosta hyödyntäen rajaobjekteja ja artefakteja. Rajaobjektit määritellään 

objekteina tai ideoina, jotka syntyvät yhteistyön tai dialogin tuloksena, jossa pyritään 

luomaan yhteistä identiteettiä (Star & Griesemer 1989, 393). Rajaobjektit ovat sekä 

abstrakteja (ideat, luokittelujärjestelmät, konseptit) tai konkreettisia (kuvat, kartat, 

työkalut) (Steger et al. 2018, 154). 

Artefakteille on esitetty useita eri määritelmiä, kuten objektit, rajaobjektit, 

kognitiiviset artefaktit, materiaaliset artefaktit, teknologiset artefaktit ja rutiiniset 

artefaktit. Artefaktit on yhdistetty useisiin tiedon johtamisen prosesseihin, kuten 

tiedon kerääminen, tiedon jakaminen, tiedon jäljentäminen, ja tiedon luominen. 

(Mariano & Awazu 2016, 1333-1334) 

Rajaobjekteja ja artefakteja voidaan käyttää väliaikaisen asiantuntijaryhmän tiedon 

luomisen prosessin ja sen johtamisen apuna eri tavoin. 

Vuorovaikutuksen fasilitoinnin tukena: Rajaobjektien avulla edistetään erilaisista 

sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista tulevien asiantuntijoiden keskinäistä 

vuorovaikutusta ja jaetun merkityksen luomista. Tällöin ne toimivat 

vuorovaikutuksen fasilitoinnin tukena. (Steger et al. 2018, 154) Muodostettujen 

rajaobjektien ja artefaktien ympärillä käydään keskustelua, jonka avulla 

muodostetaan yhteistä ymmärrystä ja jatkojalostetaan ideoita, konsepteja tai 

käsitteitä, jolloin rajaobjektit ovat tärkeässä asemassa tiedon luomisen prosessissa 

ja sen johtamisessa (Djelassi & Decoopman 2016, 134, 139). 
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Tiedon rajoja ja tietoeroja yhdistävinä ja ylittävinä: Rajaobjekteja pidetään 

hyödyllisinä helpottamaan tiedon yhdistelyä avaamalla keskeisiä eroja työn 

konteksteissa eri ryhmien välillä (Bechky 2003b, 326). Rajaobjektien avulla 

erilaisista taustoista tulevat asiantuntijat voivat saavuttaa yhteisen ymmärryksen 

ratkaistavaan aiheeseen liittyen tiedon eroista tai taustoista riippumatta. 

Erilaisia tiedon rajoja ovat syntaktiset, semanttiset ja pragmaattiset tiedon rajat. 

Syntaktinen raja viittaa käytetyn kielen, symbolien ja kieliopin eroavaisuuksiin. 

Semanttiset rajat tarkoittavat eri toimijoiden erilaisia näkökulmaeroja, tulkintoja ja 

merkityksiä käsiteltävästä aiheesta. Pragmaattiset rajat viittaavat toimijoiden 

eroaviin käytänteisiin ja totuttuihin tapoihin. (Carlile 2002, 442-445) Rajaobjektien 

avulla ylitetään näitä erilaisia tiedon rajoja ja yhdistetään eri toimijoiden näkökulmia, 

tulkintoja ja käytänteitä. 

Tietoa välittävinä ja tietoa siirtävinä objekteina: Digitaalisella alustalla toimivat 

asiantuntijat siirtävät tietoa teknologiavälitteisesti visuaalisessa, kirjoitetussa 

muodossa, kuvina, videoina, taulukkoina, linkkeinä tai malleina (Dennis et al. 2008, 

584). Rajaobjektien ja artefaktien avulla voidaan siirtää tietoa asiantuntijaryhmälle 

ja asiantuntijoiden kesken. 

Mielen mallien visualisointi konseptiseen muotoon: Konseptuaaliset artefaktit ovat 

ideoita, teorioita tai malleja, joita voidaan ilmaista kielellisesti. Yksilöt kehittävät 

yhteistä ymmärrystä ja kehittävät konseptisia artefakteja, jotka kuvaavat tietoa, joka 

on yksittäisten jäsenten mielessä. Yksilöiden mielen malleista voidaan tuottaa 

konkreettinen konseptuaalinen artefakti – objekti, joka on jaettu ryhmän jäsenten 

kesken. (Teo et al. 2017, 21-22) 

Yhteisluomisen mahdollistajana: Tiedon luomisen näkökulmasta tarkasteltuna 

artefaktit ovat objekteja, joihin tiedon luojat ja oppijat lisäävät tietoa. Nämä 

materiaaliset artefaktit ovat esimerkiksi piirustuksia, prototyyppejä tai malleja. (Teo 

et al. 2017, 21-22) 

Tiedon muotoilun ja luokittelun tukena: Rajaobjekteja voidaan hyödyntää erilaisiin 

tietotarpeisiin, joita työprosesseissa esiintyy, kuten tarpeeseen luokitella tai 

organisoida tietoa. Rajaobjektit vaikuttavat muodon tai rakenteen ympärillä 
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käytävään vuoropuheluun. Ne muotoutuvat ja mukautuvat tarpeiden mukaan 

innovointiprosessissa. (Steger et al. 2018, 154) 

Artefaktit virtuaalisina työkaluina: Artefaktit ovat virtuaalisia työkaluja, joita 

hyödynnetään yhteisluomisen prosessissa ja sen johtamisessa (Steger et al. 2018, 

154). Digitaalinen alusta itsessään on artefakti, jonka avulla väliaikaisen 

asiantuntijaryhmän työskentelyä fasilitoidaan. Tietokonevälitteisen viestinnän 

työkaluja (eng. Computer-Mediated Communication, CMC) ovat esimerkiksi 

erilaiset yhteistyöteknologiat (Huddle), dokumenttien jakaminen (Sharepoint, 

Dropbox), dokumenttien yhteisluominen (Scribblar, Google Docs), tapaamistyökalut 

(GoToMeeting, Google Hangouts), projektin hallintatyökalut (Microsoft Project) ja 

sosiaalisen verkostoitumisen työkalut (Gilson et al. 2015, 1326). 

3. EMPIIRINEN OSIO 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen empiiristä osiota. Tutkielmassa käytetty 

tutkimusstrategia ja -metodi kuvataan. Käytetyn aineiston reliabiliteettia ja 

validiteettia arvioidaan ja kuvataan empiirinen aineisto. 

3.1. Tutkimusstrategia ja -menetelmä 

Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli ymmärtää ja selittää erilaisia 

johtamiskäytänteitä, joiden avulla väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon 

yhteisluomisen prosessia edistetään digitaalisella alustalla. 

Tutkimuksen ongelma eli päätutkimuskysymys oli: 

K1: ”Mitä tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa 

asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla?” 

Tutkielmassa tarkasteltiin kahta alatutkimuskysymystä: 

K2: ”Miten artefakteja ja rajaobjekteja hyödynnetään väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen johtamisessa digitaalisella alustalla?” 

K3: ”Miten tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteet vaikuttavat asiantuntijoiden 

työskentelyyn yhteisluomisen prosessissa digitaalisella alustalla?” 

Tutkimusstrategiaksi valikoitui laadullinen tutkimus, joka Syrjälän et al. (1994, 12-

13) mukaan sopii hyvin, kun tutkielman kohteena ovat tapahtumien yksityiskohtaiset 
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rakenteet, kuten konkreettiset johtamiskäytänteet digitaalisella alustalla. Tutkielma 

kohdistuu mukana olleiden toimijoiden merkitysrakenteisiin eli projektipäälliköiden 

ja esimiesrooleissa toimivien henkilöiden kokemuksiin tiedon luomisen prosessista 

ja ryhmän koordinoinnista digitaalisella alustalla. Tutkimuksen kohteena oli alustalla 

tehty yhteistyöprojekti eli luonnollinen tilanne. Tutkielmassa selvitettiin syy-

seuraussuhteita eli johtamiskäytänteiden vaikutuksia asiantuntijoiden toimintaan 

digitaalisella alustalla, mitä kokeellisen tutkimuksen avulla ei ole mahdollista 

selvittää. 

Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena oli aineiston tulkinta induktiivisesti eli 

aineistolähtöisesti. Tarkoituksena oli rakentaa uutta teoriaa ja tulkintaa aineiston 

pohjalta. Aineistolähtöinen lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa uusia 

teoreettisia ilmiöitä ja malleja ilman ennakko-oletuksia. Koska väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen prosessin johtamiskäytänteitä 

digitaalisella yhteistyöalustalla on toistaiseksi tutkittu varsin vähän, ei varsinaista 

valmista teoreettista pohjaa ollut olemassa. Näin ollen induktiivinen tutkimusote 

tarjoaa uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Aineiston analyysimenetelmä 

Metodologia on oppi tiedonhankkimisen menetelmistä ja sen tarkoituksena on 

määritellä, kuinka voidaan saada tietoa siitä, minkä uskotaan olevan tiedettävissä 

(Guba & Lincoln 2000, 107-108). Tutkimusmetodologiaksi valikoitui Gioia-

metodologia (Gioia, Corley & Hamilton 2012, 15-31), joka pohjautuu Grounded 

Theory -menetelmään. Grounded Theory on metodi, jossa tutkija rakentaa teorian 

pohjautuen tapaukseen (Syrjälä et al. 1994 114-160). Tutkija käyttää tiedonkeräys- 

ja analyysimetodina konseptisia kategorioita ja tunnistaa mallit ja suhteet niissä 

(Charmaz 1996, 27-28). 

Gioia-metodologia perustuu oletukseen, jossa organisatorinen maailma on 

sosiaalisesti rakennettu. Metodologia pohjautuu oletukseen, että organisatorista 

todellisuuttaan muotoilevat ihmiset ovat ”asioista perillä olevia agentteja”. 

Organisaatiossa toimivat ihmiset tietävät mitä he yrittävät tehdä ja selittävät 

ajatuksiaan, aikomuksiaan ja toimintaansa. (Gioia et al. 2012, 16-17) 
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Nämä organisaatiossa toimivat ihmiset ovat tietolähteitä, ja tutkijan päätehtävänä 

on antaa riittävä kuvaus heidän kokemuksistaan. Tietolähteille ei määrätä 

aikaisempia rakenteita tai teorioita ennakkoperusteena heidän kokemustensa 

ymmärtämiseksi tai selittämiseksi. Pyrkimyksenä on antaa tietolähteille ääni 

tiedonkeruun ja analysoinnin varhaisessa vaiheessa ja edustaa heitä näkyvästi 

tutkimuksen raportoinnissa. Tämä luo monipuolisia mahdollisuuksia uusien 

käsitteiden löytämiseksi olemassa olevien käsitteiden vahvistamisen sijaan. 

Menetelmässä tulee välttää ennalta asetettujen oletusten muodostamista. (Gioia et 

al. 2012, 16-17) 

Tavoitteena on osoittaa yhteydet datan, syntyvien käsitteiden ja tuloksena syntyvän 

teorian välillä. Menetelmä pohjautuu tapaan, jossa osoitetaan, että tiedonkeruu ja 

analysointi on suoritettu systemaattisesti. Huolellisuus on osa tiedonkeruuvaihetta 

ja analysointia (Gioia et al. 2012, 17-18). 

Tutkimus sisältää elementtejä tapaustutkimuksesta, sillä tutkimuksen kohteena on 

digitaalisen alustan kautta fasilitoitu yhteistyöprojekti. Tapaustutkimus on empiirinen 

tutkimusmetodi, jonka avulla tutkitaan tapahtumia ja ihmisten välisiä suhteita 

tietyissä ympäristöissä (Yin 1983, 23). Melkein jokainen laadullinen tutkimus 

sisältää tapaustutkimuksen piirteitä (Metsämuuronen 2006, 212).  

3.2. Tutkimusmetodi 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien tiedon luomisen johtamiskäytänteitä digitaalisella 

yhteistyöalustalla. Aineistonkeruun lähtökohtana oli päätutkimuskysymys: K1 ”Mitä 

tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa 

asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla?”  

Tutkimuksen lähestymisnäkökulmana oli aineistotriangulaatio, jossa tutkimuksessa 

käytetään useita aineistoja (Denzin 1988, 511-513; Tuomi & Sarajärvi 2002, 141).  

Tutkimuksen aineistona olivat fokusryhmähaastattelut, alustadata ja 

yksilöhaastattelut. Fokusryhmähaastattelut antoivat yleisen viitekehyksen ja 

näkökulman tiedon yhteisluomisen prosessin johtamiskäytänteille. Alustadata ja 

yksilöhaastattelut olivat tapauksesta, jossa väliaikainen asiantuntijaryhmä oli 

menestyksekkäästi luonut konseptin asiakkaalle työskennellen alustan välityksellä.  



46 
 

Pro gradu -tutkielman aineistonkeruu tapahtui hyödyntämällä sekundaariaineistoja, 

joissa hyödynnetään muiden tutkijoiden keräämää aineistoa (Hirsjärvi et al. 2004, 

175).  Sekundaarilähteitä olivat fokusryhmähaastattelut ja yksilöhaastattelut, jotka 

Katariina Tavilampi toteutti vuonna 2016 osana omaa pro gradu -tutkimustaan. 

Haastatteluissa aineistonkeruumenetelmänä oli hyödynnetty puolistrukturoituja 

haastatteluita ja ne oli toteutettu Skypen välityksellä. 

Haastattelut oli tallennettu audiovisuaaliseen muotoon, jonka jälkeen ne oli litteroitu. 

Fokusryhmäaineiston ja yksilöhaastatteluiden haastattelijana toimi Katariina 

Tavilampi. Fokusryhmähaastatteluissa oli mukana myös Katariina Tavilammen 

graduohjaaja Kirsimarja Blomqvist, joka esitti tarkentavia kysymyksiä 

haastateltaville. Fokusryhmäaineiston haastattelukysymykset ja haastattelun kulku 

ovat esitetty liitetiedostossa 1 ja yksilöhaastatteluiden haastattelukysymykset ovat 

liitetiedostossa 2. 

Aineistojen edustavuuden arviointi: 

Tutkimusaineistoksi valittujen sekundaariaineistojen edustavuutta arvioitiin 

haastatteluissa käytettyjen tutkimuskysymysten kautta ja haastatteluvastausten 

pohjalta. Aineistot olivat digitoitu ja litteroitu, jolloin niiden sopivuutta arvioitiin 

hyödyntäen alkuperäistä haastatteluprotokollaa. Arvioinnin tarkoituksena oli 

määritellä, kuinka hyvin aineistot vastaavat tutkimuskysymykseen, sillä haastattelut 

olivat etukäteen toteutettuja.  

Tutkimusaineistoa rajattiin siten, että aineistosta jätettiin pois osat, jotka eivät 

kuvanneet tiedon yhteisluomisen prosessin johtamiskäytänteitä digitaalisella 

yhteistyöalustalla. Fokusryhmäaineisto ja projektipäälliköiden vastaukset olivat 

kattavia ja vastasivat hyvin päätutkimuskysymykseen (K1), mutta 

sekundaariaineistot eivät vastanneet alatutkimuskysymyksiin (K2, K3), joten niitä 

tarkasteltiin ainoastaan alustadatan pohjalta. 

Fokusryhmähaastattelut valikoituivat tutkimusaineistoksi, koska niissä on 

haastateltu projektien vetäjien ja Solvedissa johtavassa asemassa työskentelevien 

kokemuksia väliaikaisen asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen prosessista ja 

sen johtamisesta digitaalisella yhteistyöalustalla. Aineisto antaa kuvan 

johtamiskäytänteistä, joita alustalla esiintyy. Fokusryhmäaineisto tarjosi yleisen 
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näkökulman ja viitekehyksen tiedon yhteisluomisen prosessin johtamiskäytänteistä 

digitaalisella yhteistyöalustalla. Taulukossa 2 on yhteenveto tutkimuksessa 

käytetystä datasta. 

Taulukko 2: Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkittavan tapauksen valinta: Syvemmän näkökulman saamiseksi tutkimuksen 

toisessa vaiheessa valittiin tapaus, jossa väliaikainen asiantuntijaryhmä muodosti 

projektipäällikön ja sisällönjohtajan avulla asiakkaalle ratkaisun työskennellen 

digitaalisen alustan välityksellä Solvedissa. Tapaus valittiin tutkimuksen kohteeksi, 

sillä asiantuntijaryhmä muodosti ratkaisun, johon asiakas oli tyytyväinen. Asiakkaan 

tyytyväisyyttä voidaan pitää yhtenä mittarina onnistuneelle projektille. 

Kohde Tiedonkeruumenetelmä Data Ajoitus Tarkoitus Vastaa 
tutkimusky
symykseen 

Reliabilit
eetti / 
Validiteet
ti 

Datan 
rajoitteet 

YLEISET 
KOKEMUKSET 

PROJEKTIN 
VETÄMISESTÄ 
SOLVEDISSA: 

YLEISTETTÄVÄT 
JOHTAMIS-

KÄYTÄNTEET 

Fokusryhmäaineisto 
Toteutus: Skype-

palaveri 
Projektinvetäjien 

kokemuksia väliaikaisten 
asiantuntijaryhmien 

johtamisesta digitaalisella 
yhteistyöalustalla. 

1.Fokusryhmä: 
5 osallistujaa 

Yhteensä 89 min 
 

2.Fokusryhmä: 
3 osallistujaa 

Yhteensä 98 min 
 

Muoto: litteroitu 
 

15.8.2016 
 
 
 
 

22.9.2016 

Kerätä tietoa 
projektipäälliköiden 

roolista, toiminnasta ja 
kokemuksista tiedon 

yhteisluomisen 
prosessin johtamisesta 

digitaalisella 
yhteistyöalustalla. 

K1 + + Sekundaari-
aineisto: 
tutkimus-

kysymykset 
etukäteen 
muotoiltuja 

TAPAUS: 
PROJEKTIIN 
LIITTYVÄT 
JOHTAMIS-

KÄYTÄNTEET 
 

Alustakeskustelut 
Alustalle jaetut 

kommentit, ideat, linkit ja 
dokumentit 

Tekstimuotoinen data 

178 postausta ja 
kommenttia, 58 

dokumenttia 

27.11.2015-
25.5.2016 

 
(Projektin 

kesto: 
25.2.2016-
25.5.2016 ~ 

12 vko) 

Tunnistaa ja luokitella 
projektipäällikön ja 

sisällönjohtajan 
harjoittamia 

johtamiskäytänteitä 
digitaalisella 

yhteistyöalustalla. 
 

Tunnistaa, kuinka 
artefakteja 

hyödynnetään tiedon 
yhteisluomisen 

prosessin johtamisessa 
digitaalisella alustalla. 

 
Tunnistaa, miten 

projektipäälliköiden 
johtamiskäytänteet 
vaikuttavat ryhmän 
jäsenten toimintaan 

digitaalisella 
yhteistyöalustalla. 

K1 
 
 
 
 
 
 
 

K2 
 
 
 
 
 
 
 

K3 

+ + Osoittaa 
ainoastaan 

alustalla 
tapahtuvat 
johtamis-

käytänteet: 
ei osoita 
alustan 

ulkopuolella 
tapahtuvia 
johtamis-

käytänteitä, 
jotka ovat 

osa 
projektin 

johtamista 
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Tutkimalla menestynyttä projektia alustalla tunnistetaan käytänteitä, jotka edistävät 

ryhmän menestyksekästä työskentelyä digitaalisella yhteistyöalustalla. Tutkittava 

tapaus sisälsi kaksi aineistoa: alustadata-aineiston ja yksilöhaastattelut. Alustadata-

aineisto muodostui digitaalisella alustalla käydyistä keskusteluista, jaetuista 

linkeistä ja artefakteista. Kolmas aineisto koostui kahdesta puolistrukturoidusta 

yksilöhaastattelusta, joissa haastateltiin ryhmän projektipäällikköä ja 

sisällönjohtajaa.  

3.3. Aineiston kuvaus 

Tässä kappaleessa kuvataan tarkemmin tutkimuksessa käytetyt aineistot, eli 

fokusryhmähaastattelut, alustadata ja yksilöhaastattelut. Aineiston kuvauksessa 

kuvataan tutkittavaa tapausta. 

3.3.1. Fokusryhmähaastattelut 

Fokusryhmähaastattelu 1: 

Fokusryhmähaastatteluiden haastattelukaavake ja haastattelun etenemisen kuvaus 

on liitetiedostossa 1. Ensimmäisessä fokusryhmähaastattelussa haastateltiin 

henkilöitä, joilla on kokemusta erilaisten asiantuntijaryhmien yhteisluomisen 

prosessien johtamisesta digitaalisella yhteistyöalustalla Solvedissa. 

Fokusryhmähaastattelu toteutettiin Skype-haastatteluna, joka on nauhoitettu ja 

litteroitu. Tutkimus kohdistui haastateltavien kokemuksiin yhteisluomisen 

prosessista ja sen johtamisesta projektin vetäjän näkökulmasta käsin. 

Haastateltavina oli neljä miestä ja yksi nainen. Haastattelijoina toimi kaksi henkilöä. 

Haastatteluaineisto koostui viidestä eri teemasta, minkä pohjalta 

haastattelukysymykset oli muotoiltu. Haastattelun muoto oli puolistrukturoitu 

haastattelu ja se ohjasi informantteja vapaaseen keskusteluun, jolloin aineisto on 

mahdollisimman rikas ja monipuolinen. 

Fokusryhmähaastattelu 2: 

Toisessa fokusryhmähaastattelussa haastateltiin kolmea asiantuntijaa, jotka olivat 

työskennelleet erilaisissa projektinvetäjän rooleissa digitaalisella alustalla, 

Solvedissa. Haastateltavina oli yksi mies ja kaksi naista, joilla on kokemusta 

erilaisissa rooleissa työskentelystä yhteiskehittämisprojekteissa. Haastattelu 
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toteutettiin samalla tavoin kuin ensimmäinen haastattelu. Haastattelu koostui 

viidestä eri teemasta, jotka ovat samat kuin Fokusryhmähaastattelu 1:ssä. 

Haastatteluissa oli muutamia painopiste-eroja riippuen tarkentavista 

lisäkysymyksistä, joita esitettiin haastateltavien esittämien ajatusten pohjalta. Tästä 

huolimatta käsitellyt aihepiirit ja läpikäydyt teemat ovat samat, joten 

analyysivaiheessa aineistoja käsiteltiin yhdessä. 

3.3.2. Alustadata ja tapauksen kuvaus 

Tutkimukseen valittu tapaus oli Solved-alustalla tehty yhteistyöprojekti, jossa 

väliaikainen asiantuntijaryhmä ratkaisi asiakkaan ongelman työskennellen 

yhteistyöalustan välityksellä. Alustadata muodostui asiantuntijaryhmän jakamista 

kommenteista, linkeistä ja dokumenteista Solved-alustalle. 

Aika 

Yhteisluomisen projektin aikaväli oli lyhyt, 12 viikkoa. Projektiin osallistuvien 

asiantuntijoiden käytettävissä oleva aika oli rajattu, sillä he osallistuivat 

yhteisluomisen prosessiin osa-aikaisesti työskennellen samanaikaisesti eri 

projektien parissa ja/tai eri organisaatioissa. Ryhmän ajankäyttö oli resursoitu 

henkilöittäin, mikä osaltaan rajoitti työskentelyyn käytettävää aikaa. 

Ryhmä 

Asiantuntijaryhmä muodostui Solvedin asiantuntijaverkostosta. Ryhmää johti kaksi 

henkilöä, joiden roolit olivat Solved-terminologian mukaan projektipäällikkö (eng. 

Project Lead) ja sisällönjohtaja (eng. Content Lead). Kummallakaan ei ollut aiempaa 

kokemusta projektipäällikön roolissa toimimisesta Solved-alustalla. Ryhmässä oli 

myös kuusi asiantuntijaa, joista yksi tuli mukaan kesken projektin. 

Tutkimuksen kohteena oleva ryhmä muodostettiin asiantuntijaverkostosta 

asiakastarpeen mukaisesti ja se työskenteli ensimmäisen kerran yhdessä. 

Väliaikainen ryhmä hajaantui projektin päätyttyä. Ryhmästä kolme tiesi yhden muun 

jäsenen ennestään, kaksi tiesi muutaman ennestään ja kaksi ei tiennyt muita 

ryhmän jäseniä ennestään. Kahdella asiantuntijalla eikä projektipäälliköllä ollut 

aiempaa kokemusta Solved-projekteista digitaalisella alustalla. 
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Tehtävä 

Ryhmän tehtävänä oli luoda kiertotalouskonsepti asiakkaalle ja tehdä suunnitelma, 

jonka avulla houkutellaan kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia. Tehtävä oli 

moniulotteinen ja siihen liittyi useita erilaisia huomioitavia tekijöitä. 

Konteksti – Alustatyöskentelyn kuvaus 

Yhteisluomisen prosessi fasilitoitiin Solved-alustan välityksellä. Alustalle kirjoitettiin 

postauksia, jotka näkyivät alustalla kronologisessa järjestyksessä uusimmasta 

vanhimpaan. Postauksessa näkyi päivämäärä ja kellonaika sekä lähettäjän nimi ja 

valokuva. Postauksiin lisättiin tiedostoja ja linkkejä internetsivuille. Muut 

asiantuntijat pystyivät avaaman tiedostot ja linkit alustan välityksellä. Postauksiin 

kommentoitiin ja niistä tykättiin. Postauksista ei näkynyt, kuka niistä oli tykännyt. 

Kommenttikentässä ei näkynyt tarkkaa kommentinlähettämispäivämäärää, joten 

analyysissa ei voida määritellä kuinka nopeasti asiantuntijat olivat reagoineet 

projektipäällikön tai sisällönjohtajan postauksiin alustalle. 

Postaukseen lisättiin hashtageja, joiden avulla postauksia voitiin luokitella 

aihepiireittäin. Muodostetut hashtagit näkyivät sivun vasemmassa reunassa, minkä 

avulla tietyn hashtagin alle muodostettua sisältöä voitiin hakea. Alustalla oli 

hakutoiminto, jonka avulla hakusanalla etsittiin alustalle aiemmin postattua tietoa. 

Alustalla näkyivät projektin jäsenet, heidän nimensä ja valokuvansa. Alustan lisäksi 

asiantuntijat pystyivät kommunikoimaan keskenään yksityisviestein chat-toiminnon 

avulla. 

Alustatyöskentelyn analyysi kohdistui projektipäällikön ja sisällönjohtajan 

postauksiin ja niissä esiintyneisiin johtamiskäytänteisiin. Analyysissa tarkasteltiin 

artefaktien hyödyntämistä tiedon yhteisluomisen johtamisessa digitaalisella 

alustalla ja miten ryhmä reagoi johtajien toimintaan alustalla. 

3.3.3. Projektipäälliköiden haastattelut 

Tutkielman kolmantena aineistona olivat projektipäällikön ja sisällönjohtajan 

puolistrukturoidut yksilöhaastattelut. Projektipäälliköt johtivat Solved-alustalla tehtyä 

yhteistyöprojektia, joka kuvattiin aiemmassa kappaleessa. Yksilöhaastatteluissa 
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selvitettiin projektipäälliköiden kokemuksia ja näkemyksiä tiedon yhteisluomisen 

prosessista ja sen koordinoinnista digitaalisella alustalla. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kuvasivat ryhmän kommunikointia ja tiedon 

jakamista, konseptin yhteiskehittämistä ja fasilitointia. Projektipäälliköiden 

haastattelukysymykset ovat liitetiedostossa 2. 

Projektinvetäjien roolit: 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja myivät asiakkaalle projektin, koordinoivat 

projektia ja vastasivat siitä asiakkaalle. Sisällönjohtaja toimi Solved-terminologian 

mukaisesti Content Lead -roolissa, eli ”sisältövastaavana”. Sisältövastaava tarkisti 

konseptin sisällöt ja varmisti, että ne olivat sellaiset kuin niiden täytyi olla. Hän toimi 

myös Business Lead -roolissa. Hän kävi myynti- ja sopimusneuvottelut asiakkaan 

kanssa ja toimi pääkontaktina asiakkaan suuntaan. 

Projektipäällikkö laati projektisuunnitelman, aikataulutuksen ja 

resursointisuunnitelman. Hän määritteli kuinka paljon ja minkälaista osaamista sekä 

kontribuutiota kultakin asiantuntijalta tarvittiin. Projektin aikana hän aikataulutti 

projektiryhmän tapaamiset ja huolehti siitä, että ryhmä pysyy aikataulussa. Hän 

vastasi myös muista projektinhallintaan liittyvistä asioista. 

3.4. Reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti kuvaa totuudenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa. Reliabiliteettia arvioidaan datan keräämisen ja analyysin 

dokumentoinnin kautta. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, että 

fokusryhmähaastattelut sekä projektipäällikön ja sisällönjohtajan haastattelut olivat 

sekundaariaineistoja. Nämä haastattelut ovat alun perin toteutettu toisen 

tutkimuksen yhteydessä. 

Tutkimuskysymykset ovat tärkeässä roolissa fokusryhmähaastatteluissa, sillä ne 

asettavat avaintekijöitä ja ohjaavat koko prosessia. Tutkimuskysymyksen selkeys 

tulee huomioida siten, että se antaa asiankuuluvia vastauksia tutkimukseen ja että 

se on toistettava. Tutkimuskysymysten selkeys tarjoaa sekä relevantteja vastauksia 

että varmistaa tutkimuksen olevan toistettavissa. (Wildemeersch 2003, 503)  
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Haastattelujen luotettavuutta arvioitiin tutkimuksen analyysivaiheessa ja 

fokusryhmähaastatteluiden haastattelukysymyksiä verrattiin tutkimuskysymyksiin. 

Fokusryhmäaineisto vastasi hyvin päätutkimuskysymykseen K1. 

Fokusryhmähaastatteluissa ei käytetty kysymyksiä, jotka olisivat vastanneet 

alatutkimuskysymyksiin K2 ja K3, joten niihin vastattiin ainoastaan alustadatan 

pohjalta. 

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa systemaattinen empiirisen analyysivaiheiden 

kuvaus ja se, että tiedon luomisen johtamiskäytänteet syntyivät aineistolähtöisesti – 

ensin haastateltavien omien kuvausten pohjalta käyttäen informanttien hyödyntämiä 

termejä ja fraaseja. Tutkimuksen jokainen vaihe on tarkasti dokumentoitu ja 

raportoitu kirjalliseen muotoon sekä Excel-tiedostoihin, joihin voi palata 

myöhemmin. 

Validiteetti kuvaa tulosten tarkkuutta ja uskottavuutta. Pro gradu -tutkielma sisältää 

yksityiskohtaisen kuvauksen aineistonkeruusta, analyysista ja tuloksista. 

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa aineistotriangulaatio, jossa tutkimuskysymystä 

on tarkasteltu kolmen eri aineiston kautta. Tutkimusaineistojen erot voivat vaikuttaa 

tutkimustulokseen. 

Tutkimuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota tutkimuksen informanttien 

tunnistamiseen (Emerson 1981, 315-378; Vaughn, Schumm & Sinagub 1996). 

Validiteetti vaatii, että osallistujat ovat kykeneviä vastaamaan tutkimuskysymyksiin. 

Fokusryhmäaineistossa haastateltavat olivat projektipäälliköitä ja Solvedin 

johtoasemassa olevia henkilöitä, joilla oli kokemusta väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen prosessin johtamisesta digitaalisella 

alustalla. Näin ollen heillä oli tarkka näkemys ja ymmärrys toiminnan koordinoinnista 

kyseisellä alustalla. 

Haastateltavan on varmistettava jokaisen osallistujan vastaavan 

tutkimuskysymyksiin ja tarvittaessa kysyttävä selvennyksiä (Field 2000, 324-335). 

Haastateltavan roolina on toimia fasilitaattorina, mutta ei hallita liikaa keskustelua 

(Agar & MacDonald 1995, 78–86; Kidd & Parshall 2000, 293–308). Aineistojen 

haastattelut toteutettiin siten, että jokaiselta osallistujalta kysyttiin näkökulmia ja 

haastateltava toimi fasilitaattorina, joka ei kuitenkaan liikaa hallinnut keskustelua. 
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4. AINEISTON ANALYYSI 

Jokainen aineisto analysoitiin omanaan pohjautuen määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymystä 1 lähestyttiin ensin analysoimalla 

fokusryhmäaineistoa Gioia-metodologian mukaisesti. Aineiston pohjalta 

muodostettiin ensimmäisen asteen teemat ja toisen asteen konseptit. Tämän 

jälkeen analysoitiin alustadata, joka koodattiin ensimmäisessä vaiheessa 

nousseiden teemojen mukaan. Samalla tarkasteltiin, nouseeko datasta uusia 

teemoja ja dimensioita. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin projektipäälliköiden 

yksilöhaastatteluita ja täydennettiin teemojen sisältöä. Tutkimuskysymystä 2 ja 3 

tarkasteltiin alustadatan pohjalta. Seuraavaksi esitellään analyysiprosessin eri 

vaiheiden tarkemmat kuvaukset. 

4.1. Fokusryhmäaineisto 

Fokusryhmäaineisto analysoitiin Grounded Theory -menetelmällä Gioia-

metodologian mukaisesti. 

Pohjatyö 

Analyysivaiheen tueksi rakennettiin Excel-tiedosto, johon muodostettiin sarakkeet 

teemoittain haastattelukysymyksille, vastauksille, otteille ja ensimmäisen asteen 

konsepteille. Anonymiteetin takaamiseksi aineistosta piilotettiin tunnistettavat tiedot, 

kuten haastateltavien ja yritysten nimet ja paikkakunnat. Haastatteluissa esiin 

nousevat yritykset ja paikkakunnat nimettiin esimerkiksi ”Yritys 1” tai ”Paikkakunta 

1”, jotta lainaus pysyy ymmärrettävänä. 

Tutkimuksen analyysivaihe käynnistyi tutustumalla ja perehtymällä 

fokusryhmähaastatteluihin. Aineistoa tarkasteltiin tutkimuskysymyksen ”Mitä tiedon 

luomisen johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka 

työskentelevät digitaalisella alustalla?” kautta. 

Haastatteluaineisto kirjattiin Exceliin teemoittain, mikä helpotti eri teemoja 

käsitteleviin kategorioihin palaamista myöhemmin. Koska tutkimusaineistona oli 

sekundaarinen haastatteluaineisto, johtamiskäytänteitä käsittelevät 

haastattelukysymykset ja teemat eroteltiin muusta aineistosta. Litteroidusta 

aineistosta poimittiin suorat lainaukset Excel-tiedostoon. 
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1. asteen analyysi (eng. 1st-order analysis) 

Gioia-metodin ensimmäisen asteen analyysivaihe muistuttaa Straussin ja Corbinin 

(1998) kuvausta Grounded Theoryn avoimesta koodauksesta. Litteroitu 

fokusryhmäaineisto analysoitiin lause ja fraasi kerrallaan kiinnittäen huomiota 

siihen, että haastattelukysymykset ja vastaukset vastaavat tutkimuskysymykseen: 

”Mitä tiedon luomisen johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa 

asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella alustalla?” Exceliin kirjattiin 

haastattelukysymykset, haastateltavien vastaukset ja vastauksista poimitut otteet, 

joiden pohjalta muodostettiin tutkimuksen alustavat kategoriat. 

Kaikki vaiheet kirjattiin Exceliin, jolloin tutkimusprosessi on perusteellisesti 

dokumentoitu ja myöhemmin tarkistettavissa vaihe vaiheelta. Ensimmäisen asteen 

analyysivaihe toteutettiin erikseen molemmille fokusryhmäaineistoille. 

Ensimmäisen asteen analyysivaiheessa ei määrätty tietolähteille aiempia 

kategorioita tai teorioita ennakkoperusteena, vaan kategoriat muodostettiin 

puhtaasti aineistolähtöisesti käyttäen informanttien ilmaisemia termejä, sanoja ja 

fraaseja. 

Tämän vaiheen tarkoituksena oli antaa tietolähteelle ääni, joka tarjoaa monipuolisia 

mahdollisuuksia löytää ja tunnistaa uusia käsitteitä olemassa olevien mallien ja 

käsitteiden vahvistamisen sijaan. Pyrkimyksenä oli ottaa mahdollisimman neutraali 

kanta ensimmäisen asteen kategorioiden muodostuksessa, jotta informanttien 

esittämät ideat pysyvät alkuperäisessä muodossaan. 

Joidenkin haastattelukysymysten kohdalla täytyi tarkasti pohtia informanttien 

tarkoittamaa merkitysrakennetta, sillä puhekieliset ilmaukset voivat olla esimerkiksi 

kielikuvia tai metaforallisia ilmaisuja. 

Tutkimuksen edetessä tutkimuskysymystä tarkennettiin tiedon luomisesta tiedon 

yhteisluomiseen, sillä digitaalisella alustalla tietoa luodaan yhteisesti. Lopullinen 

tutkimuskysymys tarkentui muotoon: ”Mitä tiedon yhteisluomisen (eng. knowledge 

co-creation) johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka 

työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla?” 

Tiedon luominen nähdään tässä kontekstissa yhteisluomisen näkökulmasta: 

”Yhteisluominen tarkoittaa, että ihmisiä on enemmän kuin kaksi, ja mieluiten asiakas 
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ja kaksi tai kolme asiantuntijaa. Se tapahtuu usein kasvotusten tai netissä. 

Yhteisluomisessa ideoidaan ja keskustellaan tietystä haasteesta tai aiheesta 

yhdessä, riippumatta siitä onko kyse virtuaalisesta tai fyysisestä kokoonpanosta.” -

M4 

Tiedon yhteisluominen: asiantuntijaryhmä kehittää yhdessä sidosryhmien kanssa 

asiakkaan ongelmaan/tarpeeseen ratkaisun – konseptin – iteratiivisen 

yhteisluomisen prosessin kautta toimien digitaalisella yhteistyöalustalla. 

Tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteet ovat asiantuntijoiden ja sidosryhmien 

toimintaan ja tekemiseen vaikuttavia toimintoja ja käytänteitä, joiden avulla ohjataan 

ja edistetään asiantuntijoiden yhteisluomisen prosessia digitaalisella 

yhteistyöalustalla. 

Analyysivaiheessa kiinnitettiin huomiota alkuperäiseen haastatteluprotokollaan ja 

varmistettiin sen keskittyvän vastaamaan tutkimuskysymykseen ja kuvaavan 

tutkittavaa ongelmaa. Alustavat kategoriat muodostettiin molemmille 

fokusryhmäaineistoille erikseen ja aineistoja käsiteltiin omissa Excel-tiedostoissaan. 

Ensimmäisen fokusryhmäaineiston pohjalta alustavia kategorioita syntyi 117 ja 

toisen fokusryhmäaineiston pohjalta 108 alustavaa kategoriaa. 

Alustavien kategorioiden muodostamisen jälkeen aineistoja tarkasteltiin ja käsiteltiin 

yhdessä. Fokusryhmähaastatteluiden alustavat kategoriat 117+108=225 jaoteltiin 

edelleen 66 kategoriaan. Kategorioista jätettiin pois haastateltavien esittämät 

Solved-alustalle suunnatut kehitysehdotukset. Niissä ei ollut varsinaisia 

johtamiskäytänteitä, vaan lähinnä kehitysideoita alustan käyttöön tulevaisuudessa. 

Johtamiskäytänteissä korostettiin niiden konkreettista luonnetta, jossa 

johtamiskäytänteet tarjoavat konkreettisia hyötyjä tiedon yhteisluomisen prosessin 

johtamisen näkökulmasta. 

2. asteen teemat (eng. 2nd-order themes) 

Tutkimuksen edetessä etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroja kategorioiden välillä. Tämä 

prosessi muistuttaa Straussin ja Corbinin (1998) aksiaalisen koodauksen vaihetta. 

Tässä prosessissa vähennettiin luokat hallittavissa olevaan määrään ja 

fokusryhmäaineisto jaettiin lopulta 27 toisen asteen teemaan (eng. 2nd Order 

Themes), jotka nimettiin tietolähteiden käyttämien ilmaisujen perusteella 
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mahdollisimman kuvaaviksi. Jaottelu tehtiin alustavien kategorioiden pohjalta siten, 

että samaan kategoriaan yhdistettiin samaan aihepiiriin kuuluvia informanttien 

kuvaamia johtamiskäytänteitä. 

Jotkut informanttien kuvaamat johtamiskäytänteet kuvasivat useampaa kuin yhtä 

kategoriaa, joten osa käytänteistä esiintyy useassa kategoriassa. Luokittelussa 

pyrittiin edelleen säilyttämään tietolähteiden käyttämiä kuvauksia. Luokittelu tehtiin 

niin, että koko luokitteluprosessi on dokumentoitu ja tallennettu siten, että 

tutkimuksesta esiin nousevat tulokset voidaan jäljentää alkuperäisestä 

haastattelusta. 

2. asteen analyysi (eng. 2nd order analysis) 

Toisen asteen analyysivaiheessa tarkasteltiin, löytyikö aineistosta syvempää 

rakennetta. Toisen vaiheen analyysi syntyi kokeilusta, jossa teemoja ja kategorioita 

yhdisteltiin ja pyrittiin löytämään syvempiä yhdistäviä merkityksiä. Alustavat 

kategoriat yhdistettiin ja näistä syntyi yhteensä neljä toisen asteen kokoavaa 

dimensiota (eng. 2nd-order aggregate dimensions). 

Nämä dimensiot ovat: 

1) Yksilöitä aktivoivat johtamiskäytänteet, joiden avulla projektipäällikkö tai 

fasilitaattori kannustaa asiantuntijoita, asiakkaita ja sidosryhmän jäseniä 

henkilökohtaisesti osallistumaan tiedon yhteisluomisen prosessiin digitaalisella 

alustalla. 

2) Tiedonluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet, jotka edistävät, ohjaavat 

ja jalostavat ratkaisun muodostamista digitaalisella alustalla. 

3) Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet, jotka edistävät asiantuntijoiden 

työskentelyä digitaalisella alustalla. 

4) Tiedon yhteisluomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät johtamiskäytänteet. 

Tietorakenne 

Tietorakenne hahmoteltiin toisen vaiheen analyysin aikana. Tietorakenne sisältää 

ensimmäisen asteen konseptit, toisen asteen teemat ja kokoavat dimensiot. Se on 

visuaaliseen muotoon rakennettu kuvaus kategorioista. Tarkoituksena on osoittaa 
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muodostetun teorian yhteys empiriaan. Tietorakenne tarjoaa tarkemman kuvauksen 

eri kategorioiden sisältämistä johtamiskäytänteistä. 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää konkreettisia johtamiskäytänteitä, jotka 

esitetään tietorakenteessa ensimmäisen asteen konsepteina. Johtamiskäytänteet 

luokiteltiin toisen asteen teemoihin, jotka muodostavat konkreettisia käytänteitä 

yhdistäviä yläkäsitteitä, jotka edelleen kuvaavat johtamiskäytänteitä. Kokoavat 

dimensiot muodostettiin yhdistelemällä, vertailemalla luokittelemalla toisen asteen 

teemoja keskenään. Tietorakenne esitetään liitetiedostossa 3. 

4.2. Alustadata 

Alustadata kerättiin Solved-yhteistyöalustalta, jonka kautta väliaikainen 

asiantuntijaryhmä työskenteli ja muodosti ratkaisun alustalle. Alustadata koostui 

asiantuntijoiden ja projektipäälliköiden jakamista kommenteista, linkeistä ja 

artefakteista. Alustadatan analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin 

tutkimuskysymystä ”Mitä tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteitä esiintyy 

väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella 

yhteistyöalustalla?” Alustadata-analyysiä lähestyttiin Gioia-metodologian 

mukaisesti hyödyntäen fokusryhmäaineiston pohjalta luotuja kategorioita. 

1. asteen analyysi (eng. 1st-order analysis) 

Ennen analyysin aloittamista rakennettiin Excel-tiedosto, johon kerättiin Solved-

alustalta projektipäällikön ja sisällönjohtajan alustalle lähettämät kommentit ja 

artefaktit aikajärjestyksessä. Johtajaroolit luokiteltiin omiin sarakkeisiinsa, jotta 

aineistosta voitiin selvittää johtamiskäytänteiden eroja johtajaroolien välillä. Kaikki 

johtajien kirjoittamat postaukset, kommentit, linkit ja artefaktit kerättiin Excel-

tiedostoon. Rivejä muodostui 288 sisällönjohtajalle ja 187 projektipäällikölle. 

1. asteen analyysivaiheessa tarkasteltiin aineistoa tutkimuskysymyksen ”Mitä tiedon 

yhteisluomisen prosessin johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa 

asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla?” kautta. 

Alustadata-aineisto oli muodoltaan alustalle kirjoitettua tekstiä, jaettuja linkkejä ja 

artefakteja. Alustadata poikkesi fokusryhmähaastatteluaineistosta siten, että 

johtamisen käytänteet tulee tunnistaa keskusteluista ja projektipäälliköiden 
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toiminnasta. Ne eivät olleet selvästi näkyvissä kuten haastatteluaineistoissa, joissa 

informantit kertoivat ja kuvasivat suoraan erilaisia käytänteitä. Tämän vuoksi 

aineiston analyysin tukena käytettiin fokusryhmäaineiston pohjalta luotuja toisen 

asteen teemoja (eng. 2nd Order Themes) ja kokoavia dimensioita (eng. Aggregate 

Dimensions). 

Aiemmasta aineistosta luodut toisen asteen teemat koodattiin numerokoodein 1-27 

ja jokaiselle dimensiolle muodostettiin oma sarakkeensa Excelissä. Uusille 

alustadata-aineistosta esiin nousseille käytänteille muodostettiin sarakkeet. 

Tarkoituksena oli säilyttää induktiivinen tutkimusote, jossa pyritään mahdollisimman 

tarkkaan kuvaamaan aineistosta esiin nousevia käytänteitä. 

Jokaiselle koodille määriteltiin omat arviointikriteerit pohjautuen 

fokusryhmäaineistoon, minkä mukaan aineisto luokiteltiin. Arviointikriteerien 

tarkoituksena oli määritellä alustadatasta nousevien käytänteiden todella vastaavan 

samoja käytänteitä, jotka nousivat esiin fokusryhmäaineistojen pohjalta. Täten 

toisen asteen teeman kuvausta voidaan käyttää kuvaamaan molempia aineistoja. 

2. asteen teemat (eng. 2nd order themes) 

Toisen asteen analyysivaiheessa aineisto käytiin läpi lause lauseelta. Lauseiden ja 

rivien pohjalta muodostettiin toisen asteen teemat. Samoissa lauseissa esiintyi 

useita eri teemoja, sillä johtajat saattoivat esimerkiksi osallistaa, ohjata ja tehdä 

yhteenvetoa samassa lauseessa. Projektipäälliköiden toimintaa tarkasteltiin 

aineistolähtöisesti ja pyrittiin löytämään ja tunnistamaan uusia teemoja aiempien 

teemojen lisäksi. 

Aina kun aineistosta nousi esiin uusi toisen asteen teema, se nimettiin ja koodattiin. 

Aineistoa käytiin useasti läpi ja se koodattiin muutaman kerran uudelleen, sillä 

aineiston ensimmäisessä koodausvaiheessa muodostui prosessin aikana uusia 

teemoja. Täten data-aineisto täytyi käydä uudelleen läpi, jotta koko aineisto tuli 

analysoitua samojen toisen asteen teemojen ja koodien pohjalta. 

Koodausvaiheessa ilmeni, että fokusryhmäaineiston pohjalta muodostettua toisen 

asteen teemaa Insentiivin löytäminen ja käyttäminen oli vaikeaa määritellä 

alustadatasta, sillä insentiivin eli kannustimen tunnistamiseen liittyy 

henkilökohtainen tunteminen ja henkilökohtainen vuorovaikutus. Insentiivin 
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hyödyntäminen todennäköisesti tapahtui henkilökohtaisissa 1-1-keskusteluissa, 

jotka eivät näy alustalla kuin ainoastaan projektipäällikön tai sisällönjohtajan 

tekemien yhteenvetojen kautta. 

Tästä syystä tähän toisen asteen teemaan ei muodostunut alustadatan pohjalta 

ensimmäisen asteen dimensioita. Toisen asteen teemoihin Ryhmän kokoaminen ja 

resursointi ja Asiantuntijoiden kyvykkyyksien ja osaamisen kartoittaminen ja 

hyödyntäminen ei muodostunut sisältöä alustadatan pohjalta. Nämä vaiheet 

tapahtuivat ennen alustatyöskentelyn aloittamista, jolloin ne eivät näkyneet alustalla 

käydyssä keskustelussa eivätkä näin tulleet tunnistetuksi alustalla. 

Fokusryhmäaineiston ja alustadatan pohjalta muodostuneista johtamiskäytänteistä 

muodostettiin vertailutaulukko. Alustadatasta esiin nousseet johtamiskäytänteet 

vastasivat pääosin fokusryhmäaineiston pohjalta muodostettuja toisen asteen 

teemoja, joten luokittelutapa sopi aineiston käsittelyyn hyvin. 

Muutamia toisen asteen teemoja muovattiin ja tarkennettiin alustadatan pohjalta. 

Alustadata-analyysissa syntyi uusia toisen asteen teemoja. Yhteensä toisen asteen 

teemoja muodostui 38, joista uusia teemoja oli kahdeksan, fokusryhmäaineistosta 

muokattuja teemoja oli kuusi ja samoja teemoja oli yhteensä 21. Kolme teemaa 

syntyi fokusryhmäaineiston pohjalta, mutta ne eivät ilmenneet alustalla. Nämä 

teemat muodostuivat tutkimuksen lopullisiksi teemoiksi, sillä myöhemmässä 

vaiheessa tehdyt yksilöhaastattelut lähinnä täydensivät asiasisältöä eri 

kategorioihin. 

Muodostettujen teemojen pohjalta voidaan todeta, että fokusryhmäaineisto ja 

alustadata täydensivät toisiaan ja tämänkaltainen lähestymistapa sopi hyvin 

alustadatan analyysipohjaksi. 

Fokusryhmäaineiston pohjalta muodostettujen toisen asteen teemojen tarkennukset 

alustadatan pohjalta: 

Fokusryhmäaineiston pohjalta määritetty toisen asteen teema Yhteenvetojen 

tekeminen ja yhteenvetotapaamisten järjestäminen sisältää kaksi käytännettä: 

yhteenvetojen tekeminen ja yhteenvetotapaamisten järjestäminen. 

Alustatyöskentelyssä ilmeni selvä ero näiden kahden johtamiskäytänteen välillä. 
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Alustatyöskentelyssä projektipäällikkö ja sisällönjohtaja tekivät yhteenvetoja 

alustalle. 

Yhteenvetotapaamisia oli useita erilaisia, kuten asiakkaan kanssa käydyt 

keskustelut, henkilökohtaiset keskustelut asiantuntijoiden kanssa ja 

ryhmätapaamiset. Tästä syystä toisen asteen teema Yhteenvetojen tekeminen ja 

yhteenvetotapaamisten järjestäminen jaettiin alustadatan pohjalta erillisiksi 

teemoiksi, jotka kuvaavat paremmin johtamiskäytänteitä digitaalisella 

yhteistyöalustalla. Muokatut teemat olivat Yhteenvetojen tekeminen alustalle, 

Asiakastapaamisten sopiminen ja ideoiden esittäminen asiakkaalle, 

Henkilökohtaisten 1-1-keskustelujen ohjaaminen ja Ryhmätapaamisten 

järjestäminen ja ohjaaminen. 

Toisen asteen teema Roolien ja vastuualueiden jakaminen vaati tarkennusta, sillä 

fokusryhmäaineiston pohjalta se oli kuvattu kuuluvaksi tiedon luomisen prosessin 

ensimmäiseen vaiheeseen Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja vastuualueiden 

jakaminen. Alustadatan pohjalta projektipäällikkö ja sisällönjohtaja määrittelivät 

roolit ja vastuualueet projektin alussa, mikä vastaa dimensiota. 

Tarkempia ja yksityiskohtaisempia tehtäviä ja vastuualueita jaettiin projektin eri 

vaiheissa asiantuntijoille. Toisen asteen teema vaati tästä syystä tarkennusta ja se 

jaettiin kahteen teemaan Roolien ja vastuualueiden jakaminen (projektin alussa) ja 

Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin aikana. Toisen asteen teema 

Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin aikana siirrettiin dimensioon 

Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet, sillä projektipäällikkö 

ja sisällönjohtaja jakoivat pienempiä tehtäviä ja vastuualueita asiantuntijoille 

projektin eri vaiheissa. 

Muuta huomioitavaa toisen asteen teemoissa oli, että Ideointivaiheen ohjaaminen, 

Ideoiden tarkastelu, tunnistaminen, luokittelu ja priorisointi, Aikaisen vaiheen 

konseptien määrittely, vertailu, kehittäminen ja palautteen antaminen, Muodon 

kokoamisen johtaminen ja Konseptin kristallisointi ja loppuraportin muodostaminen 

esiintyivät alustalla osittain päällekkäisinä vaiheina. Tämä vahvisti jo ennestään 

fokusryhmäaineiston pohjalta muodostunutta käsitystä tiedon yhteisluomisen 

prosessin iteratiivisuudesta, jossa prosessin eri vaiheet olivat päällekkäisiä ja 
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prosessin eri osa-alueissa voitiin edetä edestakaisin, eikä prosessi edennyt 

lineaarisesti vaiheesta toiseen. 

2. asteen analyysi (eng. 2nd order analysis) 

Toisen asteen analyysivaiheessa yhdistettiin teemoja ja kategorioita. Olemassa 

olevia dimensioita analysoitiin tässä vaiheessa. Alustadata-kategorioiden pohjalta 

syntyi uusi dimensio Asiakkaan osallistaminen, jonka alle siirrettiin toisen asteen 

teema Asiakkaan osallistaminen. Tähän kategoriaan tuli kolme uutta teemaa. 

Fokusryhmäaineiston pohjalta muodostettu dimensio Yksilöitä aktivoivat 

johtamiskäytänteet muutettiin muotoon Aktivoivat johtamiskäytänteet, sillä 

aktivointia tapahtui sekä yksilö- että ryhmätasolla. Toisen asteen teema Aikaisen 

vaiheen konseptien määrittely, vertailu, kehittäminen ja palautteen antaminen 

siirrettiin Muodon kokoamisen dimensioon, sillä sen sisältö oli tiedon muotoilua. 

Liitetiedostossa 4 esitetään alustadata-aineiston ja fokusryhmäaineistojen toisen 

asteen teemat ja dimensiot muutoksineen. 

Kokoavat dimensiot ovat: 

1) Asiakkaan osallistaminen 

2) Aktivoivat johtamiskäytänteet 

3) Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet 

4) Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet 

5) Tiedon luomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät johtamiskäytänteet 

Muodostin tietorakenteen ensimmäisen asteen konsepteista ja toisen asteen 

teemoista, jotka on luokiteltu dimensioiden alle. Lisäsin tietorakenteeseen mukaan 

fokusryhmäaineiston pohjalta muodostetut ensimmäisen asteen konseptit, jotta eri 

aineistojen pohjalta muodostettuja käytänteitä voidaan verrata keskenään. Koko 

empiirisen tutkimuksen tietorakenne, joka sisältää ensimmäisen asteen teemat, 

toisen asteen konseptit ja kokoavat dimensiot esitetään liitetiedostossa 5. 

4.3. Projektipäällikön ja sisällönjohtajan haastattelut  

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. 

Haastatteluaineistoa tarkasteltiin Gioia-metodologian mukaisesti. Aineiston 

luokittelu tehtiin pohjautuen tutkimuskysymykseen Mitä tiedon yhteisluomisen 
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johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka 

työskentelevät digitaalisella alustalla?”  Haastattelut olivat litteroidussa muodossa. 

1. Ensimmäisen asteen konseptit 

Haastatteluaineisto kirjattiin rivi riviltä ja sana sanalta haastattelukysymyksineen 

Excel-taulukkoon. Ensimmäisen asteen konsepteille ja toisen asteen teemoille 

muodostettiin erilliset sarakkeet. 

2. Toisen asteen teemat 

Toisen asteen teemat muodostettiin pohjautuen haastatteluaineistoon. Tässä 

vaiheessa syntyi teoreettinen saturaatio, joka muodostui aineistojen yhdistelyn 

kautta. Yksilöhaastatteluiden pohjalta tuli lähinnä sisällöllisiä tarkennuksia 

aiemmista aineistosta muodostettuihin kategorioihin. Projektipäällikön ja 

sisällönjohtajan analyysin pohjalta muodostettu tietorakenne esitetään yhdistettynä 

koko tutkimuksen tietorakenteen kanssa liitetiedostossa 5. Kuviossa 6 esitetään 

yhteenveto analyysiprosessin eri vaiheista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6: Analyysiprosessin yhteenveto – Toisen asteen teemat ja kokoavat dimensiot 

T
A

P
A

U
S

 

Fokusryhmäaineisto

• Projektipäälliköiden yleiset kokemuset väliaikaisen ryhmän fasilitoimisesta digitaalisella 
alustalla

• 27 johtamiskäytännettä

• 4 dimensiota

Alustadata

• Digitaalisella alustalla käydyt keskustelut, jaetut linkit ja artefaktit

• 8 kpl uusia käytänteitä, ja 6 kpl muokattuja teemoja

• 1 uusi dimensio

Yksilöhaastattelut

• Projektipäällikön ja sisällönjohtajan kokemukset projektiryhmän fasilitoimisesta alustalla

• Tarkennuksia kategorioiden ja dimensioiden sisältöön

• Ei uusia kategorioita/dimensioita    Saturaatio

Yhteensä

• Toisen asteen teemat   konkreettiset johtamiskäytänteet: 38 kpl.

• Kokoavia dimensioita 5 kpl.
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4.4. Artefaktit johtamisen tukena 

Digitaalisella yhteistyöalustalla johtamisen apuna hyödynnetään erilaisia 

artefakteja, joiden avulla asiantuntijaryhmän tiedon luomista johdetaan. Tämän 

analyysin tavoitteena oli vastata alatutkimuskysymykseen K2 ”Miten artefakteja ja 

rajaobjekteja hyödynnetään väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen 

johtamisessa digitaalisella alustalla?” Alatutkimuskysymys analysoitiin Gioia-

metodologian mukaisesti.  

1. asteen analyysi (eng. 1st-order analysis):  

Ensimmäisen asteen analyysivaiheessa alustadata analysoitiin 

tutkimuskysymyksen K2 ”Miten artefakteja ja rajaobjekteja hyödynnetään 

väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen johtamisessa digitaalisella 

alustalla?” kautta. Analyysi kohdistui projektipäällikön, sisällönjohtajan ja 

asiantuntijaryhmän digitaaliselle alustalle jakamiin artefakteihin.  

Analyysivaiheessa tarkasteltiin ensin kysymystä ”Mitä artefakteja väliaikaisen 

asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteissä esiintyy 

digitaalisella alustalla?” Tämän kysymyksen kautta oli tarkoitus ensin tunnistaa ja 

luokitella alustalle jaettuja artefakteja. Artefaktit kirjattiin Excel-taulukkoon muun 

alustakeskustelun kanssa siten, että mukana olivat sisällönjohtajan ja 

projektipäällikön kirjoittamat kommenttiosuudet, jotka he olivat jakaneet alustalle 

artefaktien yhteydessä. 

Kommenttiosuudet ja artefaktien sisältö vastasivat tutkimuskysymykseen ”Miten 

artefakteja hyödynnetään väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen 

johtamisessa digitaalisella alustalla?” Koodausvaiheessa artefaktit lajiteltiin 

aihepiireittäin Mikä artefakti? ja Miten sitä hyödynnetään? Ensimmäisen asteen 

konseptien muodostamisessa aineistoa lähestyttiin ensin tutkimuskysymyksen 

”Mitä artefakteja väliaikaisen asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen 

johtamiskäytänteissä esiintyy digitaalisella alustalla?” kautta. Tutkimuskysymyksen 

tarkoituksena oli ensin tunnistaa, mitä artefakteja alustalle on jaettu. 

Ensimmäisen asteen konsepteja muodostaessa esiintyvät artefaktit luokiteltiin 

projektipäällikön ja sisällönjohtajan jakamiin ja hyödyntämiin artefakteihin sekä 

asiantuntijoiden jakamiin ja hyödyntämiin artefakteihin. Tämän jaottelun 
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tarkoituksena oli erottaa tiedon luomisen johtamiskäytänteissä esiintyvät artefaktit 

muista tiedon luomisen prosessiin liittyvistä artefakteista, jotta artefakteja voitiin 

tarkastella johtamisen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksen avulla erilaiset artefaktit 

luokiteltiin ensimmäisen asteen konsepteihin. 

Alustadata koodattiin tunnistamalla eri tiedostoformaatit ja laskemalla esiintyvien 

tiedostoformaattien määriä alustalla (kvantifiointi). Samalla tarkasteltiin formaattien 

sisältöä. Sisältö pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja 

informatiivisesti. Tiedostojen ja asiantuntijoiden esittämien ideoiden anonymiteetti 

säilytettiin ja asiasisältö pyrittiin kuvaamaan riittävän informatiivisella tasolla. 

Ensimmäisen asteen konseptit ovat Sisällönkuvaus, Tiedostoformaatti ja 

Kappalemäärät.  

Tämän jälkeen artefakteja tarkasteltiin tutkimuskysymyksen ”Miten artefakteja 

hyödynnetään väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen johtamisessa 

digitaalisella alustalla?” kautta. Tässä vaiheessa sisällönjohtajan ja projektipäällikön 

toimintaa tarkasteltiin ja kuvattiin kysymyksen ”Miten johtaja hyödyntää näitä edellä 

luokiteltuja artefakteja?” kautta. Toiminnan tarkastelun myötä syntyi ensimmäisen 

asteen konsepti Johtajan toiminnan kuvaus. 

2. asteen teemat (eng. 2nd order themes)  

Toisen asteen teemojen muodostamisessa artefakteja luokiteltiin ja yhdistettiin 

keskenään. Toisen asteen teemat syntyivät ensin jaottelusta Sisällönjohtajan ja 

projektipäällikön jakamat artefaktit ja Asiantuntijoiden jakamat artefaktit alustalle. 

Tarkempia ryhmiä muodostettiin artefaktien sisällön kuvausten ja johtajan toiminnan 

kuvausten pohjalta. 

Sisällönjohtajan ja projektipäällikön hyödyntämistä artefakteista muodostui 

yhteensä 11 toisen asteen teemaa. Asiantuntijoiden jakamat artefaktit jaoteltiin 

kahteen ryhmään Esimerkkitapaukset ja vertailuanalyysit, jotka olivat 

asiantuntijoiden jakamia artefakteja ja sekundaariaineistoa sekä Asiantuntijoiden 

muotoilemat ja alustalle lähetetyt artefaktit, jotka asiantuntijat olivat itse muotoilleet. 
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2. asteen analyysi (eng. 2nd order analysis)  

Toisen asteen analyysivaiheessa tarkasteltiin, löytyykö aineistosta syvempää 

rakennetta. Toisen asteen teemat yhdisteltiin ja näistä syntyivät dimensiot. 

Tietorakenne, kvantifioinnin tulokset, artefaktien teemat ja dimensiot esitetään 

liitetiedostossa 6. 

4.5. Johtamiskäytänteiden vaikutus asiantuntijaryhmän toimintaan 

Alatutkimuskysymyksen tarkastelun kohteena oli tunnistaa, miten projektipäällikön 

ja sisällönjohtajan johtamiskäytänteet alustalla vaikuttavat ryhmän toimintaan 

alustalla. Alatutkimuskysymyksenä oli K3 ”Miten tiedon yhteisluomisen 

johtamiskäytänteet vaikuttavat asiantuntijoiden työskentelyyn yhteisluomisen 

prosessissa digitaalisella alustalla?” 

Alatutkimuskysymystä lähestyttiin Gioia-metodologian mukaisesti. Tarkastelun 

kohteeksi otettiin kaksi näkökulmaa: johtamiskäytänteet alustalla ja 

asiantuntijaryhmän toiminta reaktiona johtamiskäytänteisiin alustalla, jotta 

käytänteiden seurauksia voitiin tarkastella. 

1. asteen analyysi  

Ensimmäisen asteen analyysivaiheessa muodostettiin toimintaa kuvaavat 

muistiinpanot alustakeskustelujen pohjalta. Toiminnan kuvausta varten 

muodostettiin taulukko, jossa näkyy sisällönjohtajan, projektipäällikön sekä ryhmän 

toiminta alustalla päivämäärineen ja kellonaikoineen. Aineisto luokiteltiin ensin aika- 

ja tapahtumajärjestyksessä siten, että johtajan ja ryhmän toiminnan yhteydet tulivat 

näkyviksi. 

Tarkastelun kohteena olivat johtamiskäytänteet ja ryhmän reaktiot niihin. 

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan harjoittamia johtamiskäytänteitä esiintyi useita 

saman kommentin sisällä. Alustadatasta pyrittiin tunnistamaan selviä syy-

seurausyhteyksiä johtajan toiminnan ja asiantuntijaryhmän toiminnan välillä, jolloin 

tutkimus pysyi aineistolähtöisenä. Syy-seurausyhteyksien määrittelyssä käytettiin 

tunnistustapaa, jossa johtajan selvä pyyntö tai ohjaus synnytti konkreettisia toimia 

alustalla. 
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2. asteen teemat ja 2. asteen analyysi 

Johtamiskäytänteiden kuvaamisessa hyödynnettiin samoja toisen asteen teemoja 

ja dimensioita, jotka muodostettiin aineistotriangulaation pohjalta tutkimuksen 

aiemmassa vaiheessa. Asiantuntijoiden toiminnan kuvausta hahmoteltiin reaktiona 

johtajan toimintaan. Aineistoa luokiteltiin aiemmin muodostettujen toisen asteen 

teemojen ja dimensioiden kautta. Taulukko on liitetiedostossa 7. Aineistosta 

muodostettiin tietorakenne, joka on liitetiedostossa 8. 

5. TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan empiirisen tutkimuksen tuloksia. Ensin esitellään 

tutkimustulokset päätutkimuskysymykseen ja sen jälkeen kahteen 

alatutkimuskysymykseen. 

5.1. Johtamiskäytänteet digitaalisella alustalla 

Fokusryhmäaineiston, alustadatan ja yksilöhaastatteluiden analyysissa vastattiin 

tutkimuskysymykseen ”Mitä tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteitä esiintyy 

väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella 

yhteistyöalustalla?” Aineistotriangulaation avulla muodostetut johtamiskäytänteet 

(38 kpl) ja kokoavat dimensiot (5 kpl) esitetään taulukossa 3. 

Taulukko 3: Empirian pohjalta muodostetut johtamiskäytänteet ja dimensiot 

Johtamiskäytänteet Dimensiot 

1. Asiakkaan osallistaminen 
2. Asiakastapaamisten sopiminen ja ideoiden esittäminen 
3. Asiakastapaamisiin valmistautuminen 
4. Asiakkaan palautteen välittäminen ja konseptin kehittäminen asiakaspalautteen 
pohjalta 

1. Asiakkaan osallistaminen edistää ja 
ohjaa asiakasta osallistumaan tiedon 
yhteisluomisen prosessiin joko 
digitaalisella alustalla tai tapaamisissa 

5. Henkilökohtaistaminen 
6. Aktivointi 
7. Positiivisten ja hyvien tunteiden vahvistaminen 
8. Odotusten asettaminen 
9. Muistuttaminen 
10. Insentiivin löytäminen ja käyttäminen 

2. Aktivoivat johtamiskäytänteet 
ohjaavat asiantuntijoita ja 
asiantuntijaryhmää osallistumaan tiedon 
yhteisluomisen prosessiin digitaalisella 
alustalla. 
 

11. Kysymysten kysyminen 
12. Keskustelun analysointi ja jalostaminen 
13. Keskustelun ohjaaminen 
14. Henkilökohtaisten 1-1-keskustelujen ohjaaminen 
15. Ryhmätapaamisten järjestäminen ja ohjaaminen 
16. Ideointiin kannustaminen 
17. Konseptin muotoilun ohjaaminen 
18. Tapaamisiin valmistautuminen 
19. Yhteenvetojen tekeminen alustalle 

3. Tiedon yhteisluomisen prosessia 
ohjaavat johtamiskäytänteet edistävät, 
ohjaavat ja jalostavat väliaikaisen 
asiantuntijaryhmän vuorovaikutusta 
digitaalisella alustalla. 
 

20. Alustatyöskentelyn ohjeistaminen 
21. Yhteisen työskentelyajan sopiminen 
22. Aikataulutus ja aikataulujen kommentointi 
23. Fasilitointi 
24. Yhteisten työkalujen käyttäminen ja valmiiden dokumenttipohjien hyödyntäminen 
25. Tavoitteiden määrittely 
26. Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin aikana 

4. Alustatyöskentelyä ohjaavat 
johtamiskäytänteet edistävät 
asiantuntijoiden työskentelyä digitaalisella 
alustalla. 
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5. Väliaikaisen asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät johtamiskäytänteet digitaalisella 
yhteistyöalustalla 
 

27. Ryhmän kokoaminen ja resursointi 
28. Asiantuntijoiden kyvykkyyksien ja osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen 
29. Roolien ja vastuualueiden jakaminen (projektin alussa) 
30. Ryhmän jäsenten tutustuttaminen 

1) Ryhmän kokoaminen, 
tutustuttaminen ja vastuualueiden 
jakaminen 
 

31. Projektisuunnitelman kehittäminen 
32. Projektisuunnitelman kommunikointi ja vision määrittely 

2) Projektisuunnitelman kehittäminen ja 
suunnitelman kommunikointi 

33. Ideointivaiheen ohjaaminen 
34. Ideoiden tarkastelu, tunnistaminen, luokittelu ja priorisointi 

3) Ideointivaiheen ohjaaminen ja 
ideoiden luokittelu 

35. Aikaisen vaiheen konseptien määrittely, vertailu, kehittäminen ja palautteen 
antaminen 
36. Muodon kokoamisen johtaminen 
37. Konseptin kristallisointi ja loppuraportin muodostaminen 

4) Muodon kokoamisen johtaminen 
 

38. Asiakkaalle kerrotaan ratkaisun painopisteet 5) Ratkaisun kertominen asiakkaalle 

 

1. DIMENSIO: Asiakkaan osallistaminen 

Asiakasta ohjataan ja kannustetaan osallistumaan tiedon yhteisluomisen prosessiin 

ja hän on merkittävässä roolissa tiedon yhteisluomisen eri vaiheissa. Asiakas 

osallistuu tiedon luomiseen tarjoamalla taustatietoa asiantuntijaryhmälle, 

osallistumalla konseptin muotoiluun antamalla palautetta ja esittämällä mielipiteitä 

asiantuntijoiden esittämistä ideoista. Konseptia kehitetään asiakaspalautteen 

pohjalta. Dimension johtamiskäytänteet ovat 1. Asiakkaan osallistaminen, 2. 

Asiakastapaamisten sopiminen ja ideoiden esittäminen asiakkaalle, 3. 

Asiakastapaamisiin valmistautuminen ja 4. Asiakkaan palautteen välittäminen ja 

konseptin kehittäminen palautteen pohjalta (kuvio 7). 

1. Asiakkaan osallistaminen 

Asiakkaan osallistamisen tarkoituksena on ottaa asiakas mukaan tiedon 

yhteisluomisen prosessiin. Asiakas voi osallistua tiedon luomiseen 

henkilökohtaisissa keskusteluissa, asiakastapaamisissa ja yhteisissä palavereissa. 

Asiakasta osallistetaan pyytämällä häntä osallistumaan tiedon luomisen prosessiin 

digitaalisella alustalla esimerkiksi yhteisesti sovittuna aikana tai yhteisesti sovituissa 

palavereissa, joissa asiantuntijaryhmä on mukana. 

Tutkimuksen tapauksessa asiakas osallistui ryhmän aloitustapaamiseen, jossa hän 

kertoi odotuksistaan, toiveistaan ja projektin tavoitteista. Asiakas tarjosi projektin 

tueksi taustatietoa ja taustamateriaalia, joka antoi asiantuntijoille ymmärrystä siitä, 

mitä asiakas odottaa ja mistä projektissa on kyse. Asiakas oli mukana projektin eri 

vaiheissa, jolloin projekti oli iteratiivinen ja ideointivaihe lopetettiin, kun asiakas oli 

tyytyväinen projektin tuloksiin. 



68 
 

 

2. Asiakastapaamisten sopiminen ja ideoiden esittäminen asiakkaalle 

Asiakkaan kanssa sovitaan tapaamisista projektin aikana. Tapaamisissa esitellään 

asiantuntijaryhmän esittämiä ideoita, väliratkaisuja, ja konseptiehdotuksia, joita 

ryhmä on siihen mennessä tuottanut. Ideoihin ja konseptiehdotuksiin pyydetään 

palautetta asiakkaalta. 

Tutkimuksen kohteena olevassa tapauksessa asiakkaan oli tarkoitus osallistua 

alustatyöskentelyyn ja alustakeskusteluun, mutta tämän aikataulu ei antanut 

myöten. Asiakkaan kanssa järjestettiin kolme palaveria, joissa asiakkaalle esitettiin 

välivaiheen tuloksia: missä kohtaa työ oli ja miten oli tarkoitus jatkaa. 

Asiakaspalavereissa keskusteltiin asiakkaan toiveista ja mihin suuntaan työssä 

seuraavaksi edetään. Asiakas kommentoi aktiivisesti projektin eri vaiheita. Asiakas 

kertoi palavereissa tietoa ja toiveita projektiin liittyen, mistä kirjoitettiin 

asiakaspalaverissa läpikäyty ja alustalle jaettu muistio. 

 

Kuvio 7: Asiakkaan osallistaminen -dimensio ja johtamiskäytänteet 
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3. Asiakastapaamisiin valmistautuminen 

Asiakastapaamisiin valmistauduttiin ohjeistamalla asiantuntijoita tuottamaan 

sisältöä asiakkaalle esitettäviin materiaaleihin. Asiakaspalavereissa hyödynnettiin 

artefakteja eli esitysmateriaaleja, joiden avulla asiakkaalle esitettiin välivaiheen 

ideoita. Kutakin asiantuntijaa ohjattiin toimittamaan oma osionsa asiakkaalle 

esitettävään väliesitysmateriaalin annettuun päivämäärään mennessä. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokosivat materiaalin yhteen. 

4. Asiakkaan palautteen välittäminen ja konseptin kehittäminen palautteen 

pohjalta 

Projektipäällikkö ja/tai sisällönjohtaja olivat asiakkaaseen yhteydessä ja raportoivat 

keskustelut ja asiakkaan odotukset asiantuntijaryhmälle. Asiakkaan kanssa 

käydyistä keskusteluista muodostettiin muistio ja yhteenveto, jotka jaettiin 

digitaaliselle alustalle. Asiakas antoi ideoista, välituloksista ja konsepteista 

palautetta, minkä pohjalta konsepteja edelleen jalostettiin ja kehitettiin asiakkaan 

toivomaan suuntaan. Asiakkaan palautteen pohjalta ohjattiin asiantuntijoiden 

toimintaa antamalla asiantuntijoille yksityiskohtaisempia tehtäviä, jotka liittyivät 

heidän asiantuntijaosaamiseensa.  Projektiryhmä muotoili lopuksi loppuraportin, 

joka esitettiin asiakkaalle. Asiakas antoi loppuraportista palautetta, joka välitettiin 

alustalle. 

2. DIMENSIO: Aktivoivat johtamiskäytänteet 

Aktivoivat johtamiskäytänteet kannustavat asiantuntijaryhmää osallistumaan ja 

toimimaan aktiivisesti tiedon yhteisluomisen prosessissa digitaalisella alustalla. 

Aktivoivien johtamiskäytänteiden avulla edistetään ryhmän jäsenten osallistumista 

ja aktiivista toimintaa. Aktivointia tehdään yhteisten virtuaalitapaamisten, 

henkilökohtaisten keskustelujen ja alustalla tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. 

Aktivoivilla johtamiskäytänteillä voidaan osallistaa asiakkaita ja sidosryhmän jäseniä 

digitaalisella alustalla työskentelyyn. Aktivoivat johtamiskäytänteet ovat 5. 

Henkilökohtaistaminen, 6. Aktivointi, 7. Positiivisten ja hyvien tunteiden 

vahvistaminen, 8. Odotusten asettaminen, 9. Muistuttaminen, 10. Insentiivin 

löytäminen ja käyttäminen (kuvio 8). 

 



70 
 

5. Henkilökohtaistaminen 

Asiakasta ja asiantuntijoita aktivoidaan henkilökohtaisuuden kokemuksen kautta ja 

henkilökohtaisten viestien välityksellä. Ihmisiä pyydetään henkilökohtaisesti 

kontribuoimaan. Asiantuntijoita aktivoidaan sanomalla asioita ja tuomalla esiin 

näkökulmia ja kysymyksiä, joista he ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneita. Jokaisen 

asiantuntijan kanssa keskustellaan henkilökohtaisesti siitä, mitä häneltä odotetaan. 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja nimesivät asiantuntijoita henkilökohtaisesti alustalla 

ja osoittivat yksittäisille asiantuntijoille tarkoitettuja kysymyksiä, kommentteja ja 

toimintaohjeita. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja keskustelivat alustakeskustelun 

lisäksi asiantuntijoiden kanssa henkilökohtaisesti kasvotusten, puhelimen, chatin tai 

sähköpostin välityksellä. 

 

 

Kuvio 8: Aktivoivat johtamiskäytänteet 
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6. Aktivointi 

Projektipäällikkö aktivoi asiakkaita liittymään mukaan alustatyöskentelyyn. Hän 

aktivoi prosesseja ja ihmisiä yhteisluomisen aikana pyytämällä asiantuntijoita 

ottamaan kantaa ja kertomalla mitä tarvitaan. 

➢ Luottamuksellinen ilmapiiri, innostaminen ja motivointi aktivoivat 

asiantuntijoita osallistumaan tiedon yhteisluomisen prosessiin 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, että ryhmän sisällä oli hyvä 

luottamuksellinen ilmapiiri. Se ilmeni innostuksena, motivoituneisuutena, 

avoimuutena ja luottamuksena. Virtuaaliryhmän luottamus rakentuu, kun jokainen 

tekee osansa ja toimittaa materiaalit sovittuun ajankohtaan mennessä. Työn 

merkityksellisyyden kokemus ja vision määrittely innostavat asiantuntijoita 

työskentelemään mukana projektissa. Asiantuntijoita aktivoitiin, innostettiin ja 

motivoitiin puhelinpalavereissa sanallisesti kertomalla, että projekti on 

ainutlaatuinen, uniikki ja että asiakkaalla on tavoitteet korkealla. Asiantuntijoita 

aktivoitiin kertomalla, että tavoitteena on tehdä kansainvälisesti kiinnostava projekti, 

josta jokainen projektiin osallistuja saa hyvän referenssin. 

Asiantuntijoita aktivoitiin pyyntöjen ja kehotusten kautta digitaalisella 

yhteistyöalustalla. Asiantuntijoilta kysyttiin yleisiä ja henkilökohtaisesti kohdistettuja 

kysymyksiä, jotka aktivoivat heitä. Asiantuntijoita nimettiin henkilökohtaisesti ja 

heille määriteltiin tehtäviä, jotka aktivoivat tuottamaan sisältöä. Asiantuntijoita 

aktivoitiin pyytämällä kommentteja ja parannusehdotuksia sekä asettamalla 

aikatauluja, mihin mennessä kunkin oli tehtävä oma osa-alueensa valmiiksi. 

➢ Aktiivinen, kannustava ja ohjaava vuorovaikutus aktivoi asiantuntijoita 

keskustelemaan ja ideoimaan digitaalisella alustalla 

Vuorovaikutus vaati projektinvetäjiltä aktiivista otetta. Projektipäällikkö ja 

sisällönjohtaja rohkaisivat asiantuntijoita aktiiviseen keskusteluun digitaalisella 

alustalla korostamalla, että ideointivaihe on tärkeä vaihe, jotta he saavat tarpeeksi 

materiaalia. Rohkaisua tehtiin aktiivisesti, jotta kaikki ryhmän jäsenet saatiin 

osallistumaan. Aktivointi ohjasi ryhmän jäseniä keskustelemaan ja esittämään 

ideoita. 
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7. Positiivisten ja hyvien tunteiden vahvistaminen 

Mielipiteiden vaihto, vastakkaisten mielipiteiden esiintuominen ja mielipiteiden 

vahvasti esittäminen on hyvin suoraviivaista ja erilaista alustalla käydyssä 

keskustelussa kuin sanallisessa keskustelussa. Jos ajatuksia ei kirjoita huolellisesti 

tai diplomaattisesti, alustalle kirjoitetut kommentit kuulostavat paljon jyrkemmältä 

kuin elävässä elämässä, johon liittyy eleet, ilmeet ja sanaton viestintä. 

➢ Vuorovaikutus digitaalisella alustalla on erilaista, kuin kasvotusten 

käytävässä keskustelussa. Kirjoituksissa tulee olla huolellinen ja 

diplomaattinen. 

Haastateltavalla oli kokemus aiemmasta projektista, jossa yksi ryhmän jäsen ”ampui 

alas” muiden ryhmän jäsenten esittämät ideat, jolloin keskustelu alustalla tyrehtyi. 

Tämän vuoksi haastateltava korosti rakentavaa vuorovaikutuksen tapaa, jossa 

jokainen ryhmän jäsen osaltaan huolehti vuorovaikutuksen olevan kannustavaa ja 

rakentavaa. Yhteiset viikkopalaverit lisäsivät luottamusta, koska asiantuntijat saivat 

niissä esiin erilaisia näkökulmia. 

➢ Positiivinen ja kannustava vuorovaikutus edistää tiedon yhteisluomisen 

prosessia digitaalisella alustalla 

Projektipäällikkö/fasilitaattori vahvistaa positiivisia ja hyviä tunteita. Hän vahvistaa 

hyväksynnän, turvallisuuden ja tarpeellisuuden tunnetta. Hän kannustaa 

työskentelyyn ja peräänkuuluttaa tuloksia ystävällisellä ja mukavalla tavalla sekä 

käyttää aikaa luottamuksen rakentamiseen. Positiivisten tunteiden vahvistamisen 

kautta asiantuntijat sitoutuvat tiedon luomisen prosessiin. 

Asiantuntijoiden jakamiin kommentteihin ja ideoihin vastattiin positiivisella ja 

kannustavalla tavalla digitaalisella alustalla. Asiantuntijoita kiitettiin ideoiden ja 

konseptien jakamisesta ja heidän ideoitansa kehuttiin ja kommentoitiin 

kannustavasti. Asiakkaan antama positiivinen palaute välitettiin 

asiantuntijaryhmälle. 

8. Odotusten asettaminen 

Projektipäällikkö/fasilitaattori asettaa asiantuntijoille odotuksia ja tarjoaa 

keskustelumahdollisuuksia. Projektipäällikkö keskustelee odotuksista jokaisen 
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asiantuntijan kanssa henkilökohtaisesti. Hän asettaa odotuksia sekä ryhmä- että 

henkilökohtaisella tasolla, ottaa asiakkaan mukaan keskusteluihin kertomaan 

odotuksista ja huomioi asiantuntijoiden omat odotukset. 

Projektipäällikkö ja/tai sisällönjohtaja viestivät asiakkaan odotuksista ryhmälle. He 

kertoivat etukäteen alustalle, mistä seuraavassa ryhmätapaamisessa 

keskustellaan. Asiantuntijoille kerrottiin konkreettisesti, mitä heidän tulee 

seuraavaksi tehdä. Odotusten viestiminen ohjasi asiantuntijoita valmistautumaan. 

Odotusten kommunikoinnin apuna käytettiin siihen tarkoitettuja valmiita työkaluja ja 

pohjia. 

9. Muistuttaminen 

Projektipäällikkö/fasilitaattori muistuttaa asiantuntijoita tiedonluomisen prosessin 

aikana seuraavaksi listalla olevista tehtävistä ja prosessiin osallistumisesta.  Hän 

muistuttaa mitä tehdään ja miksi, mitä ryhmä on tekemässä ja mitkä ovat ryhmän 

tavoitteet. Hän muistuttaa erilaisista muutoksista ja tavoitteista projektin aikana. 

Muistuttamisen avulla hän ohjaa ja fokusoi ryhmän toimintaa. 

Asiantuntijoita muistutettiin aktiivisesta osallistumisesta ja heitä pyydettiin 

täyttämään ideoita aiemmin lähetettyyn dokumenttipohjaan. Asiantuntijoita 

muistutettiin vastaamaan aikataulukyselyyn, joka oli aiemmin lähetetty alustalle ja 

tehtävistä, jotka tuli tehdä määräaikaan mennessä. 

10. Insentiivin löytäminen ja käyttäminen 

Projektipäällikkö/fasilitaattori pyrkii löytämään asiantuntijan ja sidosryhmän jäsenen 

insentiivin, eli kannustimen. Hän käyttää kannustinta, jotta henkilö kiinnostuu 

aiheesta ja osallistuu. Asiakas aktivoituu keskusteluun kokiessaan, että 

keskustelussa ollaan ”asian ytimessä”. 

3. DIMENSIO: Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat 

johtamiskäytänteet 

Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet edistävät, ohjaavat ja 

jalostavat väliaikaisen asiantuntijaryhmän vuorovaikutusta digitaalisella alustalla. 

Yhteisluomisen prosessia ohjaavia johtamiskäytänteitä ovat 11. Kysymysten 

kysyminen, 12. Keskustelun analysointi ja jalostaminen, 13. Keskustelun 
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ohjaaminen, 14. Henkilökohtaisten 1-1-keskustelujen ohjaaminen, 15. 

Ryhmätapaamisten järjestäminen ja ohjaaminen, 16. Ideointiin kannustaminen, 17. 

Konseptin muotoilun ohjaaminen, 18. Tapaamisiin valmistautuminen ja 19. 

Yhteenvetojen tekeminen alustalle (kuvio 9). 

 

11.  Kysymysten kysyminen 

Projektipäällikkö tai fasilitaattori kysyy keskustelua ohjaavia fokusoituja ja suoria 

kysymyksiä. Kysymyksiä ovat muun muassa ”Miten sisältöä voidaan käyttää tähän 

asiaan?” tai ”Määrittele tähän: Miten tämä sopii asiakkaalle?” Projektipäällikkö kysyy 

asiantuntijoilta, onko tietty projektin vaihe tehty ja tarjoaa mahdollisuuksia kysyä 

lisäkysymyksiä, jos jokin asia on jäänyt asiantuntijoille epäselväksi. Asiantuntijoilta 

kysytään ideoihin liittyviä, tarkentavia ja ohjaavia sekä yleisiä kysymyksiä, kuten 

”Mitä ajatuksia tämä herättää?” Asiantuntijoille tarjotaan mahdollisuuksia esittää 

kysymyksiä ja heiltä kysytään mielipiteitä erilaisiin ideoihin ja konsepteihin. 

Kuvio 9: Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet 
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12.  Keskustelun analysointi ja jalostaminen 

Projektipäällikkö tai fasilitaattori analysoi, jalostaa ja kehittää keskustelua. Hän 

toistaa sanottua, saattaa sanotun päätökseen ja fokusoi keskustelua. 

Projektipäällikkö/fasilitaattori käy läpi, mitä alustalla on ja mitkä ovat viimeisimmät 

kehitysvaiheet. Asiantuntijoiden ideoita analysoidaan ja niistä esitetään tarkentavia 

kommentteja sekä annetaan ideoista palautetta. Ideoita analysoidaan ja 

keskustelua ohjataan fokusoimalla huomio tiettyihin osa-alueisiin. Keskustelua 

jalostetaan rajaamalla tekemistä, muotoilemalla yhteisiä artefakteja sekä 

hyödyntämällä yhteisiä mallipohjia ja dokumentteja. Muotoiltuihin artefakteihin 

pyydetään kommentteja ja ideoita ja asiantuntijoita pyydetään tuottamaan niihin 

sisältöä. Keskustelua jalostetaan pyytämällä asiantuntijoita äänestämään erilaisista 

vaihtoehdoista. 

13.  Keskustelun ohjaaminen 

Keskustelun ohjaamista tapahtuu sekä alustakeskusteluissa, ryhmän tapaamisissa 

ja henkilökohtaisissa keskusteluissa. Projektipäällikkö ohjaa keskustelun alustalle 

ja määrittelee kommunikoinnin pelisäännöt. Hän selittää jatkuvasti, mitä 

seuraavaksi tapahtuu ja toimii puheenjohtajan tavoin keskustelua ohjaten ja 

puheenvuoroja antaen. Hän rajaa keskustelua pyytämällä ja ohjaamalla 

asiantuntijoita esittämään ajatuksiaan saman idean tiimoilta tiettyyn 

keskusteluketjuun. 

Asiantuntijoita pyydetään ideoimaan, jakamaan ajatuksiaan mallipohjien 

rakenteesta ja äänestämään ideoista. Prosessin eri vaiheita kuvataan ja kerrotaan, 

missä vaiheessa kulloinkin edetään. Keskustelua ohjataan kertomalla, miten 

käytännön tasolla toimitaan ja määrittelemällä osa-alueiden tavoitteita. 

➢ Vuorovaikutuksen luonne digitaalisella alustalla eroaa kasvotusten 

tapahtuvasta työskentelystä 

Alustalla tapahtuvan vuorovaikutuksen luonne on erilainen kuin kasvotusten 

tapahtuvassa työskentelyssä. Ihmisillä on eri aikataulut ja he pääsevät alustalle eri 

aikoihin. Näin alustalla tapahtuva keskustelu on ”sykäyksittäistä”. Asiantuntijoiden 

kommentit eivät välttämättä tule heti samana päivänä, joten työskentelyn rytmi on 

erilainen kuin perinteisessä kasvotusten tapahtuvassa ryhmätyöskentelyssä. Tämä 
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on huomioitava työskentelyn koordinoinnissa ja ohjauksessa. Projektipäällikkö ja 

sisällönjohtaja kokivat alustan haasteena sen, että asiantuntijat olivat alustalla eri 

aikoihin. Täten jokin keskustelu alustalla saattoi jäädä huomaamatta tai alustan 

kautta tehty ohjaus ei välttämättä tavoittanut asiantuntijoita ajoissa. 

Ideoiden luokitteluvaiheen ohjaus 

Alustalle esitettiin ideoita vapaasti ja laajemmin. Ideointivaiheen jälkeen tarvittiin 

ohjausta, jossa asiantuntijoilta pyydettiin apua tiettyihin osa-alueisiin. Näitä 

keskusteluja käytiin puhelimitse ja sähköpostitse. Alustalla tapahtuneen 

ideointivaiheen jälkeen määriteltiin puhelinkeskusteluissa, mihin keskitytään ja 

mitkä ideat ovat hyviä. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, että 

puhelinkeskustelujen kautta tietoa saatiin ihmisiltä kompaktimmin kuin alustan 

kautta. 

➢ Henkilökohtaiset keskustelut ja ryhmäpalaverit ovat keinoja ohjata 

keskustelua alustakeskustelun lisäksi 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, että puhelinkeskustelujen ja virtuaalisten 

tapaamisten kautta oli helpompaa ja nopeampaa määritellä, mihin keskitytään ja 

saada kaikkien näkemykset samaan aikaan tiettyihin asioihin, joihin kulloinkin 

sisältöä tarvittiin. Puhelinkeskusteluissa ja virtuaalitapaamisissa tehtiin yhteenveto, 

mitä kyseiseen hetkeen mennessä oli tehty ja mitä seuraavan viikon aikana pitäisi 

tulla tehdyksi.  

➢ Ideointivaiheen jälkeen asiantuntijoille määriteltiin tarkemmat tehtävien 

vastuualueet 

Ideointivaiheen jälkeen määriteltiin asiantuntijoille tarkemmin, mitä heiltä tarvitaan 

ja milloin. Ideointivaihe koettiin helpoksi. Sen sijaan haastavaksi koettiin se, kun 

asiantuntijan tuottamaa sisältöä täytyi vielä muokata tai viedä eteenpäin. 

Asiantuntijoilta oli helppo saada ideointivaiheessa esimerkkejä, tietoa ja linkkejä. 

Asiantuntijoiden oman sisällön tuottaminen, sen vieminen oikeaan suuntaan ja 

sisällön laadun määrittely koettiin haasteelliseksi. Tästä syystä projektipäälliköt 

kokivat helpommaksi keskustella henkilökohtaisesti asiantuntijoiden kanssa heille 

kuuluvista osa-alueista. Asiantuntijat tulevat eri taustoista ja eri alojen 
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asiantuntemuksella ja jakavat paljon ideoita. Projektin vetäjiltä vaaditaan sitä, että 

he ohjaavat ryhmän kiteytettyyn suuntaan ideointivaiheesta. 

Päätöksenteko: 

➢ Asiantuntijaryhmä vaikutti ideointiin, konseptin sisältöön ja muotoiluun, jolloin 

päätöksenteko oli demokraattista tiedon luomisen prosessissa eli konseptin 

ideointi- ja muotoiluvaiheessa. 

➢ Ryhmän koordinointiin, ohjaukseen ja aikatauluihin liittyvä päätöksenteko 

keskittyi projektipäällikön ja sisällönjohtajan rooleihin, jolloin päätöksenteko 

oli henkilöitynyttä. Raportin viimeistelyssä sisällönjohtaja ja projektipäällikkö 

tekivät lopulliset päätökset. 

Viikoittaisissa palavereissa käytiin läpi ryhmän mielipiteitä ja löydettiin yhteiset 

ajatukset. Sisällönjohtaja ja projektipäällikkö tekivät viimeistelyvaiheen päätökset 

yhdessä. Asiantuntijoilta kysyttiin sähköpostitse tai puhelimitse yksittäisiä 

tarkennuksia heidän osaamisalueidensa mukaisesti. Sisällönjohtajalla oli vastuu 

konseptin sisällöstä ja hän teki konseptiin liittyvät lopulliset ratkaisut. Taulukossa 4 

esitetään projektipäälliköiden työskentelymetodit ja heidän omat arvionsa 

ajankäytön jakautumisesta. 

Taulukko 4: Projektin vetäjien työskentelymetodit ja ajankäytön jakautuminen 

 

14.  Henkilökohtaisten 1-1-keskustelujen ohjaaminen 

Projektipäälliköt keskustelivat henkilökohtaisesti asiantuntijan kanssa. 

Ensimmäisessä yhteisessä keskustelussa keskusteltiin työn laajuudesta, 

Työskentelymetodit ja ajankäytön jakautuminen alustalla: 

Projektipäällikön oma arvio (noin): 
Alustatyöskentely 50 % 
Chat-työkalua käytettiin pieniin kysymyksiin 10 % 
Ryhmäpalaverit 15 % 
Henkilökohtaiset 1-1-puhelinpalaverit sisällönjohtajan ja asiantuntijoiden kanssa ja sähköpostikeskustelut 15% 
Kasvotusten tapaamiset asiantuntijan kanssa 5 %. 

Sisällönjohtajan oma arvio (noin): 
Alustatyöskentely 30 % 
Kirjoitustyötä 50 % 
Puhelinpalavereita ja sähköpostikeskusteluja 20 % 

Alustaa käytettiin ideointiin ja tiedon jakamiseen: tietojen vaihto ja postaaminen. 
Chat-työkalun avulla kysyttiin kysymyksiä, jotka liittyvät pikkujuttuihin. 
Sähköpostin kautta sovittiin henkilökohtaisista palavereista ja läheteltiin materiaaleja yksittäisten asiantuntijoiden ja 
projektipäälliköiden kesken. 
Henkilökohtaisissa keskusteluissa jatkojalostettiin ideoita ja määriteltiin asiantuntijan vastuualueelle kuuluvia tehtäviä. 
Ryhmäkeskusteluissa keskusteltiin projektin eri vaiheista, ideoista, konsepteista ja asiantuntijoiden vastuualueista. 
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tarvittavasta osaamisesta, asiantuntijoiden saatavuudesta ja odotuksista. Projektin 

eri vaiheissa hyödynnettiin henkilökohtaisia keskusteluja, joissa projektipäälliköt 

kävivät tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin läpi asiantuntijan vastuualueelle 

määriteltyjä osa-alueita ja asiantuntijan esittämiä ideoita. 

Ideoita jatkojalostettiin 1-1-keskusteluissa yhdessä asiantuntijan kanssa. 

Projektipäälliköt jakoivat 1-1-keskusteluista muistiinpanoja, yhteenvetoja ja 

asiantuntijan seuraavia tehtäviä digitaaliselle alustalle tiedonantona muille ryhmän 

jäsenille. Henkilökohtaisia keskusteluja käytiin puhelimitse, alustachatin välityksellä, 

sähköpostitse ja kahden asiantuntijan kanssa kasvotusten. Näissä tapaamisissa 

määriteltiin projektin suuntaa ja fokusta. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, 

että kasvotusten tapaamiset olivat tärkeässä roolissa projektin eteenpäin viemisen 

kannalta. 

15.  Ryhmätapaamisten järjestäminen ja ohjaaminen 

Projektipäällikkö järjestää yhteenvetotapaamisia, joissa hän käy läpi mitä alustalle 

on kirjoitettu ja miten seuraavalla viikolla jatketaan työskentelyä. 

Viikoittaiset puhelinpalaverit 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja määrittelivät projektin suunnitteluvaiheessa 

viikoittaiset projektitiimin palaverit, joita oli 1-2 tuntia viikossa. He kokivat projektin 

etenemisen kannalta olleen parempi, että sekä alustakeskustelu ja 

puhelinkeskustelut olivat käytössä. Puhelinpalaverit ja keskustelut koettiin 

tarpeellisiksi, kun ideointivaiheesta siirryttiin konseptointivaiheeseen. Koko tiimi ei 

päässyt osallistumaan kertaakaan ryhmätapaamisiin ja palaverien osallistujamäärät 

vaihtelivat. 

Ryhmälle järjestettiin aloitustapaaminen projektin alussa. Aloitustapaamisessa 

käytiin läpi projektisuunnitelma, asiantuntijoiden ja ryhmän esittäytyminen, 

asiakkaan esittäytyminen, asiakkaan odotukset ja tavoitteet, aikataulut sekä ryhmän 

jäsenten roolit ja vastuualueet. Projektin aikana järjestettiin säännöllisiä palavereita 

ryhmän kanssa. Niissä keskusteltiin projektin eri vaiheisiin liittyvistä osa-alueista. 

Palavereiden tukena olivat artefaktit eli esitysmateriaalit ja virtuaalityökalut, joiden 

avulla palaveria ohjattiin.  
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Projektin aikana järjestettiin asiantuntijaryhmän välisiä tapaamisia siten, että osa 

ryhmästä oli samassa tilassa ja osa osallistui virtuaalisesti ryhmäkeskusteluihin. 

Ennen ryhmäkeskustelua projektipäälliköt lähettivät alustalle palaveriagendan ja 

esitysmateriaalin, jotka ohjasivat asiantuntijoita valmistautumaan 

ryhmäkeskusteluihin. Ryhmäkeskusteluihin oli määritelty vastuualueet eli kuka käy 

minkäkin projektin vaiheen läpi ryhmäkeskustelun aikana. Palavereissa käsiteltiin 

ideoita, konseptiesityspohjia ja keskusteltiin ratkaisujen toteuttamiskelpoisuudesta. 

Ryhmäkeskusteluista tehtiin muistiinpanoja, jotka jaettiin esitysmateriaalien kanssa 

tapaamisten jälkeen alustalle tiedonantona ryhmän jäsenille, jotka eivät olleet 

mukana palaverissa. 

Palaveriajat sovittiin ryhmän jäsenten kanssa alustalla hyödyntäen Doodle-kyselyä. 

Palaveriajat raportoitiin alustalle. Aloitustapaamisessa osa osallistujista oli fyysisesti 

samassa tilassa, osa osallistui palaveriin Google Hangouts -työkalun välityksellä. 

Osa tapaamisista olivat virtuaalitapaamisia Google-Hangouts -työkalun välityksellä. 

16. Ideointiin kannustaminen 

Asiantuntijoita pyydettiin ideoimaan, lähettämään kysymyksiä ja esittämään 

kommentteja ja parannusehdotuksia ideoihin, mallipohjiin ja konsepteihin liittyen. 

Heitä kiitettiin työpanoksesta ja kehotettiin jatkamaan ideoiden ja kysymysten 

lähettämistä alustalle. Asiantuntijoilta kysyttiin yleisiä sekä henkilökohtaisesti 

kohdistettuja kysymyksiä ja heitä pyydettiin jakamaan ajatuksiaan rakenteesta, 

lisäämään omia ajatuksiaan ja äänestämään esitettyjä ideoita. 

17. Konseptin muotoilun ohjaaminen 

Asiantuntijoille esitettiin konseptiluonnos ja heitä pyydettiin kommentoimaan 

mallipohjissa olleen informaation oikeellisuutta ja riittävyyttä. Heitä pyydettiin 

täyttämään tiedot mallipohjaan ja antamaan kommentteja ja parannusehdotuksia 

mallikuvaan. Asiantuntijoita pyydettiin täyttämään annetut mallipohjat tiettyyn 

päivämäärään mennessä ja lisäämään oman osuutensa esitykseen. Heitä 

kehotettiin ajattelemaan konseptin visuaalista ilmettä ja ulkoasua. Asiantuntijoita 

pyydettiin täyttämään omat vastuualueensa aiheet esitykseen. 
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18. Tapaamisiin valmistautuminen 

Ennen palaveria projektipäällikkö tai sisällönjohtaja jakoivat alustalle 

esitysmateriaalin, joka ohjasi asiantuntijoita valmistautumaan ryhmätapaamiseen. 

Esitysmateriaalina olivat muun muassa aloitustapaamisen agenda ja 

konseptiesityksen viimeisin versio, johon ryhmä on yhteisesti tuottanut materiaalia. 

Alustalle määriteltiin aiheita, joita seuraavassa palaverissa oli tarkoitus käsitellä 

yhteisesti. 

Projektipäällikkö arvioi, kenen osallistumista tarvittiin missäkin aihepiirissä ja hän 

nimesi aihepiirit asiantuntijoiden nimillä esitysmateriaaliin. Hän ohjasi asiantuntijoita 

kontribuoimaan sisältöä esitysmateriaaliin, joka käytiin yhteisesti läpi ryhmän 

seuraavassa palaverissa. Projektipäällikkö määritteli alustalle etukäteen, mistä 

tulevassa palaverissa keskustellaan. Asiantuntijoita ohjattiin jakamaan tai 

esittämään oman osansa ryhmäpalaverissa. Heitä ohjattiin tuottamaan sisältöä 

asiakkaalle esitettävään materiaaliin ennen asiakastapaamista. 

19. Yhteenvetojen tekeminen alustalle 

Projektipäällikkö/fasilitaattori kävi läpi mitä alustalla on, mitkä ovat projektin 

viimeisimmät kehitysvaiheet ja teki yhteenvetoja säännöllisesti. Asiakkaan kanssa 

käydyistä keskusteluista, tiedosta ja toiveista kirjoitettiin muistio, joka käytiin läpi 

aloituspalaverissa. Muistio jaettiin alustalle tiedonantona henkilöille, jotka eivät 

olleet läsnä palaverissa. Henkilökohtaisista keskusteluista tehtiin yhteenveto muulle 

ryhmälle. 

Alustalle tehtiin yhteenvetoja projektin tavoitteista, aikatauluista ja määritellyistä 

vastuualueista. Yhteenvetoja tehtiin asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista, 

henkilökohtaisista keskusteluista ja ryhmän yhteisistä tapaamisista. Alustalle jaettiin 

tapaamisten pohjalta tehtyjä muistiinpanoja. Yhteenvedoissa tiivistettiin käydyt 

keskustelut ja sovitut työtehtävät sekä määriteltiin projektin seuraavia vaiheita ja 

asiantuntijoiden tehtäviä. 

4. DIMENSIO: Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet  

Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet edistävät asiantuntijoiden 

työskentelyä digitaalisella yhteistyöalustalla. Alustatyöskentelyä ohjaavat 
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käytänteet kiinnittävät huomion alustalla työskentelyyn. Näitä käytänteitä ovat 20. 

Alustatyöskentelyn ohjeistaminen, 21. Yhteisen työskentelyajan sopiminen, 22. 

Aikataulutus ja aikataulujen kommentointi, 23. Fasilitointi, 24. Yhteisten työkalujen 

käyttäminen ja valmiiden dokumenttipohjien hyödyntäminen (Artefaktit), 25. 

Tavoitteiden määrittely ja 26. Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin 

aikana (kuvio 10). 

20.  Alustatyöskentelyn ohjeistaminen 

Asiantuntijoita ohjeistetaan alustatyöskentelyssä. Heitä ohjataan tekemään 

yhteenvetoja ja kuvauksia, miksi he ovat jakaneet linkkejä ja sisältöä alustalle. 

Projektipäällikkö käyttää aikaa kommunikointiin asiantuntijoiden kanssa, joilla ei ole 

kokemusta alustatyöskentelystä. Kommunikointiin alustalla määritellään yhteisesti 

pelisäännöt ja keskustelua rajataan. 

Asiantuntijoita ohjataan tuottamaan ideoita osoitettuun paikkaan alustalla. 

Alustatyöskentelyä ohjataan kertomalla, miten edetään, kuinka alustalla toimitaan 

ja kuinka mallipohjia täytetään. Asiantuntijoita kehotetaan pitämään digitaalista 

alustaa ensisijaisena vuorovaikutuskanavana. 

Kuvio 10: Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet 
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➢ Alustatyöskentelyssä ohjeistusten ja odotusten tulee olla selkeämpiä kuin 

kasvotusten fasilitoidussa projektissa 

Alustatyöskentelyssä on tärkeää määritellä selkeät ohjeet ja odotukset, mitä 

keneltäkin odotetaan. Alustatyöskentelyn ohjeiden tulee olla selkeämmät kuin 

kasvotusten fasilitoidussa projektissa. Alustatyöskentelyssä ohjaaminen on 

konkreettisempaa ja järjestelmällisempää kuin kasvotusten tapahtuvassa työssä. 

Asiantuntijoille määritellään konkreettisella tasolla mistä keskustellaan ja mitä pitää 

olla tehty sitä ennen sekä määritellään seuraavat vaiheet ja niiden tarkoitukset. 

21. Yhteisen työskentelyajan sopiminen 

Asiantuntijaryhmälle järjestetään aloituskokous ja viikoittaiset tapaamiset. Alustalle 

sovitaan yhteisiä työskentelyaikoja päivämäärineen ja kellonaikoineen, jolloin 

ryhmän jäsenet tulevat työskentelemään samanaikaisesti alustalle. Asiakasta 

pyydetään osallistumaan alustakeskusteluun yhteisesti sovittuna aikana. 

Asiantuntijaryhmän kanssa sovittiin yhteiset palaveriajat ja ne kommunikoitiin 

alustalle. Yhteisen työskentelyajan sopimisessa käytettiin virtuaalisia työkaluja, 

kuten Doodle-kyselyä. Asiantuntijoita pyydettiin vastaamaan kyselyyn heille 

sopivasta palaveriajasta. Yhteisistä työskentelyajoista ilmoitettiin alustan 

välityksellä ja asiantuntijoita pyydettiin osallistumaan yhteisiin palavereihin. 

Asiakastapaamisten aikatauluista kerrottiin alustalle, jotta asiantuntijat ehtivät 

tekemään osansa ennen asiakastapaamista. 

Yhteisen työskentelyajan sopimisen haaste oli, että asiantuntijat ja ryhmän jäsenet 

olivat omilla tahoillaan eri työtehtävissä. Kun palaveriaikoja yritettiin sopia hyvissä 

ajoin, asiantuntijoiden kalenterit olivat jo täynnä. Tästä syystä koko 

asiantuntijaryhmä ei kertaakaan ollut paikalla yhteisesti sovitussa tapaamisessa. 

22.  Aikataulutus ja aikataulujen kommentointi 

Projektin alustava aikaikkuna esitettiin projektin alussa. Projektisuunnitelmassa 

kuvattu aikataulu kerrottiin ryhmälle aloitustapaamisessa. Projektin aikana 

määriteltiin pienempiä välitavoitteita ja aikatauluja, jotka ohjasivat ryhmän jäseniä 

työskentelemään rajatun tehtävän puitteissa ja saattamaan välitavoitteet valmiiksi 

annettuun määräaikaan mennessä. Asiantuntijoiden tehtävät määriteltiin ja 
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osoitettiin mihin mennessä ne tuli tehdä. Työskentelyä seurattiin ja tarvittaessa 

asiantuntijaa muistutettiin puuttuvasta työpanoksesta. Tapaamisten aikataulut 

jaettiin alustalle ja niistä muistutettiin. 

23.  Fasilitointi 

Projektipäällikkö/fasilitaattori varmistaa, että kaikki osa-alueet tulevat hoidetuksi ja 

tehtäväksi ja varmistaa, että tehtävät on tehty. Hän pitää yleistä järjestystä, tekee 

päätöksiä ja rajaa työskentelyä. Asiantuntijoiden työskentelyä alustalla seurataan ja 

varmistetaan, että asiantuntijaryhmä on toiminut yhteisesti sovitulla tavalla. 

Tarvittaessa asiantuntijoita muistutetaan työn seuraavista vaiheista tai 

keskeneräisistä tehtävistä. Alustalle nimetään henkilöitä, jotka ovat jo tehneet oman 

osuutensa ja henkilöitä, joilta odotetaan vielä työskentelyä annetun tehtävän 

parissa. 

24. Yhteisten työkalujen käyttäminen ja valmiiden dokumenttipohjien 

hyödyntäminen (Artefaktit) 

Projektipäällikkö ilmaisee yhteiset projektissa käytettävät työkalut ja hyödyntää 

erilaisia valmiita dokumenttipohjia, kuten projektisuunnitelmapohjia ja 

neuvottelumuistiopohjia. Jos asiakkaalle raportoidaan edistymisestä, apuna 

käytetään valmiita pohjia. Niitä hyödynnetään myös odotusten kommunikoinnissa 

asiantuntijaryhmälle. Työtehtävästä riippuvat työkalut auttavat projektipäällikköä 

menestymään omassa työssään. Projektipäällikkö tekee tai ohjaa ryhmän jäsentä 

tekemään neuvottelumuistioita, jotka jaetaan digitaaliselle alustalle. Artefaktien 

hyödyntämistä tiedon luomisen johtamisessa tarkastellaan tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa. 

25.  Tavoitteiden määrittely 

Asiantuntijaryhmälle määritellään projektin tavoitteet ja kysymykset, jotka sen on 

ratkaistava. Asiakas määrittelee omat odotuksensa ja tavoitteensa, jotka ohjaavat 

ryhmän tavoitteiden määrittelyä. Ryhmälle kerrotaan projektin suuremmasta 

kuvasta ja tavoitteista aloitustapaamisessa. Ryhmälle asetetaan 

kokonaistavoitteita, jotka jaetaan asiantuntijoille vastuualueittain. Projektin aikana 

asetetaan pienempiä välitehtäviä ja -tavoitteita koko ryhmälle ja yksittäisille, 
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nimetyille asiantuntijoille. Ryhmälle asetetaan aikatauluja, johon mennessä 

määritellyt tehtävät tulee tehdä. 

26.  Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin aikana 

Projektin alussa asiantuntijoille määritellään roolit ja vastuualueet. Projektin 

edetessä ryhmän jäsenille määritellään yksilöidysti osa-alueittain rajattuja ja 

kohdennettuja tehtäviä heidän vastuualueeltaan. Tehtäväkohtaiset vastuut 

nimetään henkilöittäin ja kerrotaan alustalla. 

Asiantuntijoiden vastuualueet määritellään ennen ryhmäpalaveria, joissa jokainen 

käy läpi oman vastuualueensa ideat. Asiantuntijoille annetaan tarkemmin 

määriteltyjä ja kohdennettuja tehtäviä sekä koko ryhmää koskevia ja 

henkilökohtaisia tehtäviä projektin aikana.  

Henkilökohtaisissa keskusteluissa ideoitiin ja keskusteltiin asiantuntijoiden 

vastuualueisiin liittyvistä aihepiireistä. Johtajarooleissa toimivat henkilöt kuvasivat 

omia tehtäviään, vastuualueitaan ja toiminnan aikatauluja asiantuntijaryhmälle. 

Ideointivaiheen jälkeen asiantuntijaryhmälle määriteltiin tarkemmat henkilökohtaiset 

tehtävät, joiden tarkoituksena oli muotoilla asiakkaalle esitettävä konsepti. 

5. DIMENSIO: Tiedon yhteisluomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät 

johtamiskäytänteet 

Tutkimusaineiston pohjalta tiedon luomisen prosessi on iteratiivinen. Esimerkiksi 

ideointi tapahtuu alustalla projektin alusta loppuun saakka, jolloin ideointivaiheen 

ohjaaminen ja ideoiden luokittelu ja muodon kokoamisen johtaminen ovat 

tosiasiallisesti osittain päällekkäisiä vaiheita. Kuviossa 11 esitetään väliaikaisen 

asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät 

johtamiskäytänteet. 

1. Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja vastuualueiden jakaminen 

 

27.  Ryhmän kokoaminen ja resursointi 

Projektipäällikkö / fasilitaattori / alustan edustaja kokoaa oikean ryhmän ja valitsee 

oikeat asiantuntijat. Projekti käynnistyy alustalla, kun asiakkaan kanssa on tehty 
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sopimus. Tämän jälkeen sidosryhmät, asiakkaat ja projektiryhmän jäsenet 

kutsutaan alustalle. 

 

 

 

➢ Resursointi on merkittävässä asemassa väliaikaisten asiantuntijaryhmän 

koordinoinnissa 

Resurssien käyttö tulee suunnitella tarpeeksi hyvin etukäteen. Projektipäällikkö 

määrittelee asiantuntijalle, millaista työpanosta häneltä odotetaan ja paljonko siitä 

maksetaan korvausta. Resursoinnissa määritellään asiantuntijoiden projektiin 

käyttämä aika, kuten kenelle resursoidaan yksi päivä ja kenelle kaksi. Projektin 

aikana tulee seurata resursoinnin toteutumista. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, ettei projektin resursointi täysin 

onnistunut. Sen suunnittelu oli vaikeaa ja osa asiantuntijoista teki selvästi enemmän 

Kuvio 11: Tiedonluomisen prosessin eri vaiheiden johtamiskäytänteet 
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ja osa vähemmän kuin heille oli resursoitu. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja olivat 

jääneet miettimään resursoinnin oikeudenmukaisuutta. Projektin alussa oli 

haasteellista määritellä, mitä keneltäkin odotetaan ja tarvitaan, mikä aiheutti 

resursoinnin haasteita. 

➢ Projektin monimutkainen luonne asettaa resursoinnin haasteita. Kun tehtävä 

on monimutkainen, on vaikeaa arvioida siihen tarvittavaa asiantuntijuutta ja 

yksittäisten asiantuntijoiden työpanoksen määrää, mikä voi johtaa 

aliresursointiin ja asiantuntijoiden venymiseen yli resursoitujen rajojen. 

Ideointivaiheeseen käytettiin paljon aikaa, jolloin oman sisällön tuottamisvaiheessa 

asiantuntijoilla ei ollut enää resursoitua työaikaa jäljellä. Haasteensa asetti se, että 

projektipäällikkö ja sisällönjohtaja halusivat asiantuntijoita monesta eri 

näkökulmasta, jolloin ryhmän koko oli suuri projektiin mitoitettuun korvaukseen 

nähden. 

Jos ryhmä on suuri, projektiin varattu aikaväli on lyhyt ja maksettava korvaus pieni, 

resursointi on haasteellista. Joillekin asiantuntijoille oli määritelty ainoastaan yksi 

päivä maksullista työpäivää. Projektin aikana järjestettiin lähes kahden kuukauden 

ajan viikkopalavereita noin yksi tunti viikossa, muita keskusteluja, 

sisällöntuottamista ja etukäteen materiaalien tutustumista. Tämä työmäärä ei 

mahdu yhteen resursoituun päivään. 

➢ Ryhmän jäsenten rajallinen ajankäyttö vaikuttaa tiedon yhteisluomisen 

prosessiin ja prosessin koordinoinnissa pyyntöjen tulee olla tarkkoja ja 

kohdistettuja. 

Kun resursointi ja asiantuntijoille maksettavat työpäivät ovat rajallisia, on 

maksimaalisen työpanoksen hyödyntäminen tärkeää. Esimerkiksi projektiin varatut 

palaveriajat on huomioitava asiantuntijoiden työskentelyajassa ja pyynnöt, 

roolitukset sekä tehtävänjaot on oltava erityisen spesifioituja ja kohdistettuja. 

28.  Asiantuntijoiden kyvykkyyksien ja osaamisen kartoittaminen ja 

hyödyntäminen 

Asiantuntijoiden kyvykkyydet, osaamisalueet ja asiantuntijaosaaminen kartoitetaan. 

Projektipäällikkö suunnittelee, kuinka erilaista asiantuntijaosaamista voidaan 
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hyödyntää projektissa. Asiaosaamisen lisäksi pyritään hyödyntämään myös muita 

osaamisalueita, jotka kartoitetaan projektin alussa. Aluksi voidaan selvittää, kuka on 

”ideaattori”, kuka osaa laittaa ideat paperille, kuka osaa luoda kokonaisuuden ja 

konseptin otsikot ja kenellä on taito tehdä konsepti visuaaliseksi. 

29.  Roolien ja vastuualueiden jakaminen (projektin alussa) 

Projektipäällikkö määrittelee asiantuntijoiden roolituksen eli keitä alustalla on ja 

miksi he ovat projektissa mukana sekä tekee työnjaon ja määrittelee roolien 

vastuualueet. Asiantuntijoiden roolit ja vastuualueet näkyvät alustalla. Tehtävät ja 

vastuualueet jaetaan eri johtajaroolien välillä. Projektipäällikkö toimii usein useissa 

rooleissa. Asiakkaan kanssa sovitaan mitkä tehtävät ovat asiakkaan itsensä ja mitkä 

asiantuntijaryhmän vastuulla. 

Asiantuntijoiden roolit ja vastuualueet määriteltiin projektisuunnitelmaan ja ne 

kerrottiin ryhmälle ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa, jossa jokainen ryhmän 

jäsen esittäytyi. Kesken mukaan tulleiden asiantuntijoiden roolit ja vastuualue 

kerrottiin alustalla muulle ryhmälle. Vailla roolit ja vastuualueet oli määritelty 

projektin alussa, ne olivat liukuvia ja hetkessä mukautuvia projektin aikana. 

30.  Ryhmän jäsenten tutustuttaminen 

Projektipäällikkö järjestää aloituskokouksen ja tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa. 

Hän tutustuu fasilitaattorin roolissa ihmisiin ja esittelee asiantuntijat toisilleen. 

Tutustuminen koettiin tärkeäksi luottamuksen rakentamisen kannalta. Projektin 

fasilitaattorit, ryhmän jäsenet ja asiakas esittäytyivät toisilleen aloituspalaverissa, ja 

kesken projektia tulleet ihmiset esiteltiin ja he esittäytyivät ryhmälle alustalla. 

2. Projektisuunnitelman kehittäminen ja suunnitelman kommunikointi 

 

31.  Projektisuunnitelman kehittäminen 

Projektipäällikkö/fasilitaattori kehittää asiakkaan odotusten pohjalta 

projektisuunnitelman, johon hän arvioi aikataulut ja työmäärät, mitä missäkin 

vaiheessa tehdään sekä millaista tietoa ja tekemistä tarvitaan. Asiakkaan kanssa 

neuvotellaan, miten työ tehdään ja mitä asiakas tekee. Projektin 

suunnitteluvaiheessa käytetään tietyntyyppistä mallia, projektisuunnitelmapohjaa. 
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Projektisuunnitelma sisältää roolit, vastuualueet sekä aikataulutuksen ja sen 

tekemisessä hyödynnetään artefakteja ja valmiita dokumenttipohjia, kuten 

PowerPoint-esityksiä.  

Tarjoukseen määritellään asiakkaalle luvatut tavoitteet. Ne kuvataan 

projektisuunnitelman osana, jossa määritellään mitä ryhmän tulee tehdä. 

Projektisuunnitelmaan määritellään roolikuvaukset eli mitä ja millaista panosta 

keneltäkin odotetaan. Samalla määritellään työmääriä eri asiantuntijoille, projektin 

aikataulut eli mitä milläkin viikolla työstetään, mitkä ovat aikarajat ja milloin asiakasta 

tavataan. 

32. Projektisuunnitelman kommunikointi ja vision määrittely 

Projektipäällikkö/fasilitaattori varaa riittävästi aikaa projektin varhaisessa vaiheessa 

vision määrittelyyn. Hän kuvaa asiantuntijoille, kuinka projekti käytännössä etenee 

ja selittää ryhmälle, mikä haaste on ja mitä on tarkoitus tehdä. Hyvä 

projektisuunnitelma auttaa asiantuntijoita. Projektin alussa projektipäällikkö 

kommunikoi ryhmälle, mitä halutaan ja missä muodossa. 

Projektisuunnitelma kommunikoitiin aloitustapaamisessa ja kommunikoinnissa 

hyödynnettiin esitysmateriaalia. Projektisuunnitelma jaettiin alustalle PowerPoint-

muodossa, johon oli kuvattu asiantuntijoiden roolit ja vastuualueet, projektin eri 

vaiheet ja alustavat aikataulut. Projektisuunnitelman kommunikointiin otettiin 

asiakas mukaan kertomaan projektista ja tavoitteistaan. 

3. Ideointivaiheen ohjaaminen ja ideoiden luokittelu 

 

33.  Ideointivaiheen ohjaus: 

Projektipäällikkö/fasilitaattori käynnistää yhteisluomisen prosessin digitaalisella 

alustalla hyödyntäen aivoriihitekniikkaa tai digitaalista markkinadialogia, jossa 

jokainen ryhmän jäsen kuvaa omia ratkaisuja, teknisiä ratkaisuja ja näkökulmia 

aiheeseen/ongelmaan. Projektipäällikkö/fasilitaattori antaa tilaa ja aikaa vapaalle 

ideoinnille ja ohjaa ideointivaihetta ohjeistamalla työskentelyä alustalla. 

Projektipäällikkö, sisällönjohtaja ja asiantuntijaryhmä olivat aktiivisia alustalla 

ideointivaiheessa. Asiantuntijat lisäsivät esimerkkejä, dokumentteja ja hyödyllisiä 

aineistoja alustalle. Jokainen jakoi esimerkkitapauksia ja tietoja aiemmista 
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projekteista. Ideointivaiheessa tuli paljon positiivista keskustelua ja hyvää 

informaatiota. 

Asiantuntijoilta kysyttiin kysymyksiä ja heitä pyydettiin kommentoimaan ja 

tuottamaan sisältöä määriteltyihin dokumentteihin. Ideointivaihetta ohjattiin 

jakamalla taustamateriaalia ja linkkejä sekä kannustamalla aivoriihityöskentelyyn. 

Ideointia tehtiin alustalla, henkilökohtaisissa keskusteluissa, ryhmäpalavereissa ja 

keskusteluissa asiakkaan kanssa. Ideointivaihetta ohjattiin tarjoamalla 

taustamateriaalia projektin suunnitelmasta. Ideointivaiheessa hyödynnettiin 

vertailukehittämistä eli asiantuntijoita kannustettiin nostamaan esiin kiinnostavia 

aiheeseen liittyviä esimerkkitapauksia. Niiden pohjalta synnytettiin keskustelua ja 

ideointia. 

34.  Ideoiden tarkastelu, tunnistaminen, luokittelu ja priorisointi 

Projektipäällikkö/fasilitaattori/sisällönjohtaja tarkastelee, lajittelee ja tutkii 

materiaalia ja ideoita. Hän tunnistaa eri ideat ja ehdotukset, tekee kategorisointeja 

ja priorisoi ideoita, rajaa keskustelua ja pyytää asiantuntijoita äänestämään 

jatkotyöstettävistä ideoista. Ideoita ryhmitellään ja luokitellaan isojen kategorioiden 

alle, kuten mitkä asiat liittyvät kestävään kehitykseen, sähköön, toimintatapoihin, 

innovaatioihin, visioon tai strategiaan. 

Priorisoinnissa määriteltiin ensin avainkriteerit. Niiden pohjalta tehtiin priorisointi ja 

valittiin olennaiset elementit useista eri vaihtoehdoista. Tiedon luokittelussa ja 

priorisoinnissa hyödynnettiin yhteistä dokumenttipohjaa ja mallia, johon tietoa 

luokiteltiin kategorioittain. Asiantuntijoita pyydettiin tuottamaan tietoa heille 

määriteltyjen kategorioiden alle. 

4. Muodon kokoamisen johtaminen 

 

35.  Aikaisen vaiheen konseptien määrittely, vertailu, kehittäminen ja palautteen 

antaminen: 

Projektipäällikkö/fasilitaattori/sisällönjohtaja määrittelee aikaisen vaiheen konseptit 

ja kerää niistä palautetta. Hän vertailee konsepteja ja tarkastelee niiden rajoitteita, 

antaa palautetta skenaarioista tai konsepteista asiantuntijoille sekä pyrkii tutkimaan 

niitä monista erilaisista näkökulmista ja parantamaan niitä. 
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Ideointivaiheesta siirryttiin konseptin työstämiseen. Ideointivaiheessa esitettiin 

ideoita laajasti ja työstämisvaiheessa täytyi määritellä, mihin keskitytään ja mitä 

konseptiin otettiin mukaan ja mitä siitä jätettiin pois. Konseptin 

muodostamisvaiheessa oli tärkeää määritellä suunta, mihin keskitytään. 

Konseptiehdotuksia esitettiin asiakkaalle projektin aikana ja asiakkaalta saatiin 

vahvistusta siitä, että suunta on oikea ja asiakas oli tyytyväinen ideoihin. 

Ideointivaiheen jälkeen konseptin kehittäminen vaatii ideoiden tiivistämistä 

konkreettisiksi ajatuksiksi ja ehdotuksiksi. Konseptointivaiheessa mietittiin, mitä 

tiedolla tehdään ja mihin keskitytään. Kokoamisessa hyödynnettiin 

puhelinpalavereita ja henkilökohtaisia keskusteluja. Ratkaisun rakenteesta 

keskusteltiin ja määriteltiin konseptin osa-alueita. Rakenteessa hyödynnettiin 

mallipohjaa. Asiantuntijoiden ideoista ja konsepteista annettiin palautetta. 

Asiantuntijoiden ideoita ja konsepteja kommentoitiin ja tarkennettiin. Aikaisen 

vaiheen konsepteja muotoiltiin asiakaspalautteen ja asiantuntijoiden kommenttien 

pohjalta ja konseptien kuvauksessa määriteltiin avainsanoja. Konseptien 

määrittelyvaiheessa ideoista muodostettiin konkreettisia ratkaisuja. Konsepteja 

rakennettiin dokumenttiin, johon asiantuntijat tuottivat pyynnöstä sisältöä 

määriteltyjen vastuualueidensa pohjalta. Säästääkseen jokaisen työkuormaa, 

projektipäällikkö/sisällönjohtaja lähetti sähköpostia tai keskustelivat kaikkien 

asiantuntijoiden kanssa erikseen konseptin viimeistelystä. Näin ollen konseptin 

viimeistely tehtiin muualla kuin alustalla. 

Konseptin sisältö:  

Sisällönjohtaja esitti, että projektipäällikön pohjaan lisätään vielä projektin visio ja 

määritteli alustalle visiota. Projektipäällikkö jalosti ideaa ja visiota siitä, kuinka sen 

voisi esittää konseptissa. Sisällönjohtaja jakoi alustalle valokuvia vision ja 

brändäyksen tueksi. 

Konseptin visualisointi:  

Konseptin visualisoinnissa hyödynnettiin esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja, 

joita käytettiin visualisoinnin tukena. Konseptin visualisoinnissa hyödynnettiin 

valokuvia. Projektipäällikkö ehdotti, että ryhmä keskustelee visualisoinnista 
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palaverissa yhdessä. Sisällönjohtaja määritteli konseptin visuaalisen ilmeen 

rakenteen ja pyysi nimettyä asiantuntijaa toteuttamaan sen. 

36. Muodon kokoamisen johtaminen: 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja johtaa muodon kokoamista. Sisällönjohtaja asettaa 

materiaalit ja ideat muotoon. Hän voi kysyä selvennystä tai pyytää muiden 

asiantuntijoiden osallistumista muodon rakentamiseen. Muodon kokoaminen 

aloitetaan riittävän aikaisin, mutta liiallisen formaalin muodon rakentamista tulee 

välttää projektin alussa, sillä se voi rajoittaa ideoiden muodostumista. 

Tietoa muotoiltiin postaamalla alustalle dokumenttipohjia ja asiantuntijoita pyydettiin 

täyttämään mallipohjat. Tämän jälkeen asiantuntijat lähettivät täytetyt pohjat 

alustalle ja projektipäällikkö/sisällönjohtaja yhdisteli asiantuntijoiden lähettämät 

materiaalit yhteen dokumenttiin. Projektipäällikkö koki tämän tiedon muotoilun tavan 

hieman epäkäytännölliseksi ja Google Docs -työkalun toiminnallisuuksiltaan 

hankalaksi. 

Konseptin rakenteesta keskusteltiin ja rakenteessa hyödynnettiin mallipohjaa. 

Asiantuntijoita pyydettiin tuottamaan sisältöä osoitettuun malliin ja määriteltyihin 

osa-alueisiin. Muodon kokoamisen johtamisen apuvälineenä olivat artefaktit, 

dokumenttipohjat ja työkalut, kuten Google Docs -kansio, johon oli tallennettu 

dokumenttipohjat, joihin sisältöä tuotettiin.  

37. Konseptin kristallisointi ja loppuraportin muodostaminen: 

Projektipäällikkö tekee yhteenvedon ja kristallisoi konseptin. Hän tarkistaa lopullisen 

konseptin, varmistaen oleelliset tiedot ja saattaen projektin loppuun. Projektin 

lopputuloksena syntyy dokumentti. Loppuraportin muodostamisessa otetaan 

huomioon dokumentaation vaatimukset. Loppudokumentti voidaan muodostaa 

esimerkiksi siten, että määritellään otsikot ja sisällysluettelo, jonka alle kukin 

asiantuntija muodostaa sisältöä oman vastuualueensa pohjalta. 

Projektipäällikkö mietti osa-alueet, jotka loppuraporttiin tarvittiin ja varmisti kaikkien 

materiaalien olevan kunnossa. Konseptin kristallisointivaiheessa tiedot koottiin 

yhteen, karsittiin ja analysoitiin, onko kaikki ideointivaiheessa kerätty tieto 
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hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. Loppuraportin konsepti muodostettiin 

PowerPoint-esityksen ja raportin muotoon. 

Konseptin kristallisointi ja loppuraportin muodostaminen oli puhtaaksikirjoittamista 

sekä olemassa olevan materiaalin tiivistämistä ja saattamista lopulliseen kirjalliseen 

muotoonsa. Konsepti myös visualisoitiin. Asiantuntijaryhmän kanssa sovittiin 

puhelinpalaveri, jossa materiaali käsiteltiin tehdyn työn osalta. Projektipäällikkö ja 

sisällönjohtaja vastasivat konseptin viimeistelystä, josta keskusteltiin sähköpostitse 

ja jokaisen asiantuntijan kanssa erikseen. Projektin lopuksi projektipäällikkö kertoi, 

että projekti oli vihdoin ratkaistu ja jakoi viimeistellyn raportin ja esitysmateriaalin 

alustalle. 

5. Ratkaisun kertominen asiakkaalle 

 

38.  Asiakkaalle kerrotaan ratkaisun painopisteet: 

Projektipäällikkö/fasilitaattori sopii asiakkaan kanssa tapaamiset ja varmistaa 

asiakkaalle esitettävien materiaalien olevan kunnossa. Asiakkaalle kerrotaan 

ratkaisun painopistealueet ja ehdotetaan, mitä tälle tulisi tehdä ryhmän ehdotuksen 

pohjalta. Asiakkaalle kerrotaan mitkä osa-alueet ovat vähemmän tärkeitä. Asiakas 

on mukana projektin eri vaiheissa: projekti on iteratiivinen ja ideointivaihe 

lopetetaan, kun asiakas on tyytyväinen. Lisäideoista voidaan tehdä uusia projekteja.  

Esityksen apuna olivat erilaiset dokumentit, esitysmateriaalit ja raportointipohjat. 

Materiaalit lähetettiin asiakkaalle ja sisällönjohtaja välitti asiantuntijoille asiakkaan 

palautteen projektin onnistumisesta. 

5.2. Artefaktit ja rajaobjektit johtamisen tukena 

Analyysin tarkoituksena oli selvittää K2 ”Miten artefakteja ja rajaobjekteja 

hyödynnetään väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen johtamisessa 

digitaalisella alustalla?” Alustadatan pohjalta artefaktit olivat merkittävässä 

asemassa tiedon yhteisluomisen prosessissa ja sen johtamisessa. Artefakteja 

hyödynnettiin tiedon yhteisluomisen prosessin kaikissa vaiheissa. Tarkemmat 

kuvaukset ja sisällöt artefakteista ovat liitetiedostossa 6. 

Kuviossa 12 esitetään empiirisen aineiston pohjalta tiedon luomisen prosessi, jossa 

erilaisia artefakteja hyödynnetään. 
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Kuvio 12: Tiedon luomisen prosessi 

 

1. DIMENSIO: Valmista tietoa sisältävät artefaktit työskentelyn tueksi tarjoavat 

asiantuntijoille tietoa ja ohjaavat toimintaa 

Valmista tietoa sisältävät artefaktit olivat sekundaarilähteitä eli jonkun muun kuin 

asiantuntijaryhmän tai projektipäälliköiden luomia tiedostoja ja nettisivulinkkejä. Ne 

olivat valmista tietoa, joita hyödynnettiin tiedonluomisen prosessissa ohjaten 

asiantuntijaryhmän ideointia, tiedon kokoamista ja konseptien muotoilua. 

Sisällönjohtaja ja projektipäällikkö jakoivat asiantuntijaryhmälle tukimateriaalia, joka 

tarjosi tietoa projektista, rajasi ja ohjasi toimintaa ja ryhmän fokusta.  

1.1. Ratkaistavaan tehtävään sisältyvät valmiit taustamateriaalit 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja jakoivat ratkaistavaan tehtävään sisältyviä 

materiaaleja, jotka tarjosivat asiantuntijoille taustatietoa projektista ja siitä, mitä 

heiltä odotetaan. Nämä materiaalit saatiin asiakkailta tai ne oli kerätty muista 

lähteistä. Ratkaistavaan tehtävään liittyvien materiaalien avulla viestittiin asiakkaan 

toiveista ja odotuksista. Näitä materiaaleja olivat muun muassa nettisivulinkit, pdf- 

ja Word-tiedostot. Dokumenteissa kuvattiin ryhmän tehtävää ja niiden sisältöinä 

Tiedon jakaminen 

Tiedon analysointi ja 
arvioiminen 

Tiedon muotoilu 

Konseptien 
kehittäminen 

Konseptien arviointi 

Ongelman määrittely 
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Ratkaisu 
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olivat muun muassa asiakkaan kehittämisvisio, asiakkaalle tehty selvitys, 

paikallisilta ihmisiltä ja sidosryhmiltä kysyttyjä mielipiteitä ja asiakkaalta saatu 

aluekehitysohjelma.   

1.2. Esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja konseptin sisältöön 

Esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja hyödynnettiin konseptin sisällön 

muodostamisessa. Taustamateriaalit olivat sekundaarilähteitä, joista sisällönjohtaja 

esitti tiettyjä osa-alueita, joita voisi hyödyntää konseptin sisällön muodostamisessa. 

Esimerkkitapausten esittäminen ohjasi keskustelua ja ideointia alustalla. 

Esimerkkitapaukset olivat erilaisia projekteja, joita oli toteutettu muussa yhteydessä, 

ja joiden aihepiirit liittyivät projektiryhmän tehtävään. Vertailuanalyysit olivat 

projektipäälliköiden hyödyntämiä vertailuja, joista he poimivat ideoita ”parhaista 

käytänteistä”, joita muualla oli toteutettu (vrt. benchmarking) ja jakoivat ideat 

alustalle hyödyntäen artefakteja. 

1.3. Esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja konseptin muotoiluun  

Konseptin muotoilun tukena sisällönjohtaja esitti erilaisia esimerkkitapauksia ja 

valokuvia, jotka ohjasivat ideointiprosessia. Esimerkkitapaukset ja vertailuanalyysit 

olivat sekundaarilähteitä, joista sisällönjohtaja esitti osa-alueita ja ideoita, joita voisi 

soveltaa konseptin muotoilussa. 

2. DIMENSIO: Projektipäällikön ja sisällönjohtajan muotoilemat artefaktit 

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan muotoilemat artefaktit olivat tiedostoja ja 

muistiinpanoja, jotka he itse tekivät kohdistaen ne projektiryhmälle. Nämä artefaktit 

tarjosivat asiantuntijoille tietoa projektin eri vaiheista eli missä vaiheessa kulloinkin 

oltiin, mitä projektissa tähän mennessä oli tehty, mitä seuraavaksi oli tarkoitus tehdä 

ja kuka tekee mitäkin. Artefaktit toimivat johtamisen tukena ja ohjasivat 

asiantuntijoiden tiedon yhteisluomisen prosessia. 

2.1. Ratkaistavaan tehtävään muotoiltu taustamateriaali (tarjoaa tietoa)  

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja muotoilivat itse esitysmateriaalin, johon oli kirjattu 

projektin taustatietoa ja alustavia aikatauluja. Muotoiltu taustamateriaali tarjosi 

tietoa asiantuntijoille projektin eri vaiheista ja odotuksista.  
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2.2. Materiaalit tapaamisia varten – palavereihin valmistautuminen 

(ohjaavat valmistautumaan)  

Projektipäällikkö tai sisällönjohtaja jakoivat alustalle etukäteen palaverimateriaalin, 

jossa kerrottiin asiantuntijoille etukäteen palavereissa käsiteltävät asiat. 

Materiaaleihin määriteltiin, kuka kävi palaverissa minkäkin osa-alueen läpi. 

Etukäteen jaetut materiaalit ohjasivat asiantuntijoita valmistautumaan palavereihin, 

oman osa-alueensa esittelyyn ja yhteisesti käsiteltäviin asioihin. 

2.3. Muistiot tapaamisista – yhteenvetojen tekeminen  

Asiantuntijoiden kanssa käydyistä henkilökohtaisista keskusteluista ja ryhmän 

tapaamisista jaettiin muistiinpanoja alustalle tiedonantona muulle ryhmälle. 

Muistioissa määriteltiin, mitä keskusteluissa oli käsitelty sekä projektin seuraavia 

vaiheita ja jatkotoimenpiteitä. Muistioiden avulla jaettiin tietoa koko ryhmälle siitä, 

missä vaiheessa projektia mentiin, mitä tapaamisissa oli keskusteltu ja sovittu, ja 

mitkä olivat projektin seuraavat vaiheet.  

2.4. Palaute asiakkaalta – yhteenvetojen tekeminen  

Asiakkaalta kysyttiin palautetta ideoista ja konsepteista. Asiakaspalautteesta tehdyt 

yhteenvedot jaettiin alustalle. Asiakaspalautteen pohjalta ideoita ja konsepteja 

jatkojalostettiin edelleen. 

3. DIMENSIO: Muodon kokoamisen johtaminen artefaktien avulla  

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokosivat ryhmän esittämät ideat yhteen 

hyödyntämällä artefakteja. He muotoilivat ja muodostivat erilaisia tiedostopohjia, 

joihin he pyysivät asiantuntijoita täyttämään sisältöä. Tiedostopohjien rakenteissa 

hyödynnettiin aiemmin esitettyjä esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja, joista 

muodostettiin mallipohja. Mallipohjaa hyödynnettiin ideoiden kokoamisessa ja 

konseptin rakentamisessa. Tiedostoja muovattiin, kehitettiin ja paranneltiin projektin 

edetessä. Lopuksi niistä muotoiltiin asiakkaalle viimeistelty raportti.  

3.1. Ideoiden kokoaminen artefakteihin  

Projektipäällikkö jakoi alustalle tiedoston, joka toimi pohjana ideoiden kokoamiselle. 

Hän pyysi nimettyjä asiantuntijoita täyttämään omat ideansa mallipohjaan.  
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3.2. Varhaisen vaiheen konseptien muodostaminen artefakteihin  

Projektipäällikkö jakoi alustalle konseptiluonnoksen ja pyysi asiantuntijoita 

lisäämään omat ideansa konseptiin. Konseptiluonnos muodostettiin aiempien 

ideoiden pohjalta ja sitä kehiteltiin projektin eri vaiheissa. 

3.3. Loppuraportin muodostaminen artefakteihin  

Ideoiden, konseptien ja asiakaspalautteen pohjalta sisällönjohtaja ja 

projektipäällikkö viimeistelivät loppuraportin hyödyntäen aiemmin muodostettuja 

dokumenttipohjia. 

4. DIMENSIO: Virtuaaliset työkalut  

Virtuaaliset työkalut olivat merkittävässä osassa ryhmän jäsenten 

kommunikoinnissa, sillä ryhmä työskenteli pääosin virtuaalisesti. Virtuaalisia 

työkaluja hyödynnettiin ryhmän vuorovaikutuksessa virtuaalitapaamisten muodossa 

ja ne olivat työskentelyn tukena koko projektin ajan. Itse digitaalinen alusta toimi 

virtuaalisena työkaluna, jonka välityksellä projektia koordinoitiin. 

Projektissa hyödynnettiin muun muassa Google Hangouts -työkalua, jonka 

välityksellä järjestettiin virtuaalitapaamisia. Doodle-kyselyn avulla sovittiin 

palaveriaikatauluista. Alustan chat-toimintoa hyödynnettiin pienissä kysymyksissä, 

sähköpostin välityksellä käytiin henkilökohtaisia keskusteluja ja Google Drive -

kansiota hyödynnettiin materiaalien ja dokumenttien tallennuspaikkana. 

5.3. Johtamiskäytänteiden vaikutus asiantuntijaryhmän toimintaan 

Seuraavaksi tarkastellaan alatutkimuskysymystä K3 ”Miten tiedon yhteisluomisen 

johtamiskäytänteet vaikuttavat asiantuntijoiden työskentelyyn yhteisluomisen 

prosessissa digitaalisella alustalla?” Tutkimustulosten pohjalta on nähtävissä, että 

projektipäällikön ja sisällönjohtajan aktiivinen toiminta alustalla aktivoi ja ohjaa 

asiantuntijaryhmää työskentelemään kohti määriteltyjä tavoitteita. Tutkimustulosten 

pohjalta voidaan todeta, että projektivetäjien käyttämillä johtamiskäytänteillä on 

merkittävä vaikutus projektin lopputulokseen ja onnistumiseen. 
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1. Ideointiin ohjaaminen kannusti ja aktivoi asiantuntijoita tuomaan 

ideoita alustalle 

Johtamiskäytänteistä ideointiin kannustaminen, ideointivaiheen ohjaaminen, 

aktivointi ja artefaktien hyödyntäminen kannustivat asiantuntijaryhmää ideoimiseen. 

Ideointivaihe käynnistyi projektin alusta jatkuen projektin loppuun saakka. 

Asiantuntijat esittivät ideoita projektin kaikissa eri vaiheissa. Ideointivaiheessa 

hyödynnettiin tapausesimerkkejä ja vertailuanalyysia, joista ryhmä valitsi toimivat 

ratkaisut konseptiin. Asiantuntijat jakoivat ehdotuksia ja ideoita alustalle. 

2. Tapausesimerkkien ja esimerkkianalyysien pyytäminen ohjasi 

asiantuntijoita jakamaan artefakteja alustalle ja soveltamaan niiden 

sisältöä ideoinnissa, konseptin muotoilussa ja visualisoinnin tukena 

Asiantuntijoilta pyydettiin tapausesimerkkejä ja esimerkkianalyyseja. Näin 

asiantuntijoita ohjattiin etsimään, soveltamaan ja hyödyntämään edellä mainittuja 

artefakteja ideoinnin, konseptin muotoilun ja visualisoinnin tukimateriaaleina. He 

esittivät esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja, jotka olivat valmista tietoa. 

Taulukossa 5 on esitetty asiantuntijoiden jakamat artefaktit, jotka toimivat tausta- ja 

tukimateriaaleina konseptin kehittelyn eri vaiheissa. 

Taulukko 5: Asiantuntijoiden jakamat artefaktit 

Esimerkkitapaukset ja vertailuanalyysit KPL 

Pdf-tiedostot 12 

Valokuvat 12 

Nettisivulinkit 39 

Youtube-videot 2 

 

3. Keskustelun ohjaaminen ja jalostaminen kannusti asiantuntijoita 

kommentoimaan ideoita ja esitettyjä konsepteja alustalla 

Johtamiskäytänteistä keskustelun analysointi ja jalostaminen, keskustelun 

ohjaaminen ja ideointivaiheen ohjaaminen edistävät asiantuntijoiden 

vuorovaikutusta alustalla. Asiantuntijat kommentoivat, kritisoivat, kehuvat, 

tarkensivat ja haastoivat toistensa ideoita alustalla. He jatkoivat keskustelua 

esitetyn idean pohjalta ja esittivät ideaan liittyviä kysymyksiä. He kommentoivat 

ideoita ja esittivät niistä omia näkemyksiään. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja 

osallistuivat ideoiden kommentointiin ja näin jalostivat ja ohjasivat keskustelua. 
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Asiantuntijat kommentoivat, myötäilivät tai kritisoivat projektipäällikön ja 

sisällönjohtajan esittämiä artefakteja ja ideoita alustalla. 

4. Ideoiden kokoamisen johtaminen ohjaa asiantuntijoita kokoamaan 

ideat yhteen dokumenttipohjaan 

Johtamiskäytänteistä ideoiden tarkastelu, tunnistaminen, luokittelu ja priorisointi, 

aikaisen vaiheen konseptien määrittely, vertailu, kehittäminen ja palautteen 

antaminen ja artefaktien hyödyntäminen ohjasivat asiantuntijoita kokoamaan ideoita 

yhteiseen dokumenttiin. Asiantuntijat täyttivät mallipohjiin omat ideansa 

projektipäällikön ja sisällönjohtajan antamien ohjeistusten mukaisesti ja jakoivat ne 

alustalle annetun aikataulun puitteissa. 

5. Konseptin muotoilun johtaminen ohjaa asiantuntijoita täyttämään 

ideoita ja ehdotuksia konseptipohjiin ja jakamaan ne alustalle 

Johtamiskäytänteistä muistuttaminen, henkilökohtaistaminen, aktivointi, 

keskustelun ohjaaminen, tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin aikana, 

aikaisen vaiheen konseptien kehittäminen ja palautteen antaminen, muodon 

kokoamisen johtaminen ja artefaktien hyödyntäminen ohjaavat ryhmän toimintaa 

alustalla. 

Konseptin muotoilun johtaminen ohjasi asiantuntijoita toimimaan aktiivisesti 

alustalla, muotoilemaan ideoita ja täyttämään omia ajatuksiaan konsepteihin, jotka 

asiantuntijat lähettivät edelleen alustalle. Asiantuntijat kommentoivat ideoita, 

esittivät ehdotuksia ja jakoivat esimerkkitapauksia, joiden pohjalta konseptia 

kehitettiin edelleen. Asiantuntijat lähettivät graafisia malleja ja ehdotuksia konseptin 

visualisointiin. Taulukossa 6 esitetään asiantuntijoiden muotoilemat ja alustalle 

jaetut artefaktit. 

Taulukko 6: Projektipäällikön ja sisällönjohtajan muotoilemat ja alustalle jakamat artefaktit 

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan lähettämien artefaktien muotoilu ja täyttäminen KPL 

Ideat – PowerPoint 5 

Mallipohja – Word 1 

Konseptiluonnos – PowerPoint 2 

Kustannukset – PowerPoint 1 

Konsepti 2-päivitetty – PowerPoint 2 

Visualisaatio – PowerPoint 1 
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Kuviossa 13 havainnollistetaan, kuinka johtajat hyödyntävät artefakteja tiedon 

luomisen prosessin johtamisessa tiedon muotoilun vaiheessa. Johtajat jakavat 

mallipohjia ja konsepteja alustalle ja ohjaavat asiantuntijoita tuottamaan niihin 

sisältöä. Välivaiheen ideoihin ja konsepteihin kysytään asiakkaalta palautetta, jonka 

pohjalta malleja edelleen kehitetään ja lopuksi jalostetaan lopulliseen muotoonsa 

asiakkaalle esitettäväksi loppuraportiksi. 

Johtajan jakama mallipohja  Asiantuntijan täyttämä 

mallipohja 

kpl 

Ideat – PowerPoint   Ideat- PowerPoint 5 kpl  

Mallipohja- Word  Mallipohja – Word 1 kpl 

 

Loppuraportin muodostaminen 

 

kpl Asiantuntijan täyttämä 

mallipohja 

 Johtajan jakama mallipohja 

2 kpl Konseptiluonnos PowerPoint  Konseptiluonnos -PowerPoint 

2 kpl Konsepti 2-päivitetty -

PowerPoint 

 Konsepti 2 -päivitetty PowerPoint 

 

Kuvio 13: Artefaktien hyödyntäminen tiedon luomisen prosessissa 

 

6. Henkilökohtaiset keskustelut, niiden pohjalta tehdyt muistiinpanot ja 

tehtävien ja vastuualueiden jakaminen aktivoivat yksittäisiä 

asiantuntijoita alustalla 

Johtamiskäytänteistä henkilökohtaistaminen, aktivointi, yhteenvetojen tekeminen 

alustalle, henkilökohtaisten 1-1-keskustelujen ohjaaminen ja tehtävien ja 

vastuualueiden jakaminen projektin aikana, henkilökohtaiset keskustelujen pohjalta 

tehdyt muistiinpanot, keskustelujen pohjalta jaetut tehtävät ja vastuualueet ja 

asiantuntijoiden henkilökohtaisesti nimeäminen alustalla ohjasivat yksittäisiä 

asiantuntijoita henkilökohtaisella tasolla. Henkilökohtaisesti nimetyt asiantuntijat 

vastasivat projektipäällikön/sisällönjohtajan ohjaaviin toimenpiteisiin tuottamalla 

sisältöä ja ideoita heille asetettujen vastuualueidensa mukaisesti. 

Muodon kokoamisen 

johtaminen 

P
a

la
u

te
 

Muodon kokoamisen 

johtaminen 

P
a

la
u

te
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7. Asiantuntijoiden esittely ja roolitus kannustivat asiantuntijoita 

esittäytymään alustalla 

Johtamiskäytänteistä roolien ja vastuualueiden jakaminen ja ryhmän jäsenten 

tutustuttaminen ohjasivat kesken projektia alustalle tulevaa asiantuntijaa 

esittäytymään alustalla ja tarkentamaan omaa työpanostaan ja rooliaan projektissa. 

8. Aikataulujen asettaminen ja aikatauluista keskusteleminen ohjasivat 

ryhmää tuottamaan sisältöä ja toimimaan annettujen aikataulujen 

puitteissa 

Aikataulutus ja aikataulujen kommentointi ohjasi asiantuntijaryhmää tuottamaan 

sisältöä ja työskentelemään annetun aikataulun puitteissa. Taulukossa 7 on esitetty 

johtamiskäytäntöjen vaikutus ryhmän toimintaan digitaalisella alustalla. 

Taulukko 7: Johtamiskäytänteiden vaikutus ryhmän toimintaan digitaalisella alustalla 

 

 

 

 

 

 

 

JOHTAMISKÄYTÄNNE RYHMÄN TOIMINTA 

Ideointiin ohjaaminen Ideoiden esittäminen 

Tapaustutkimusten ja vertailuanalyysien pyytäminen Tapaustutkimusten ja vertailuanalyysien esittämien 
alustalla 

Ideoiden kommentoimiseen kannustaminen Ideoiden kommentointi alustalla 

Ideoiden kokoamisen johtaminen hyödyntämällä 
mallipohjia 

Ideoiden kokoaminen täyttämällä ideoita mallipohjiin 

Konseptin muotoilun johtaminen hyödyntämällä 
konseptipohjaa 

Konseptin muotoilu täyttämällä ideat konseptipohjaan 

Kannustaminen visiontiin ja visualisoinnin miettimiseen Vision ja visualisointi-ideoiden ja mallien esittäminen 
alustalla 

Henkilökohtaistaminen: henkilökohtaisesti nimeäminen ja 
tehtävien jakaminen alustalla 

Asiantuntijoiden tuottamat materiaalit ja ideat 
vastauksena henkilökohtaisiin pyyntöihin. 

Esittäytymiseen kannustaminen Esittäytyminen alustalla 

Aikataulujen määrittely alustalle Aikataulujen puitteissa toimiminen alustalla 

Mikrotehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin 
aikana 

Sovittujen tehtävien tekeminen projektin aikana 
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6. KESKUSTELUA TULOKSISTA 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin väliaikaisen asiantuntijaryhmän tiedon 

luomisen johtamiskäytänteitä digitaalisella yhteistyöalustalla. Tutkimusta lähestyttiin 

päätutkimuskysymyksellä K1 ”Mitä tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteitä 

esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella 

yhteistyöalustalla?”  Kuviossa 14 esitetään kokoava malli väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien tiedon luomisen johtamisdimensioista digitaalisella 

yhteistyöalustalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dimensio: Asiakkaan osallistaminen tiedon yhteisluomisen prosessiin 

Asiakkaan osallistamisen tarkoituksena on edistää ja ohjata asiakasta 

osallistumaan tiedon yhteisluomisen prosessiin joko digitaalisella alustalla tai 

tapaamisissa. Yhteiskehittäminen, innovoiminen ja arvon luominen asiakkaiden 

Kuvio 14: Väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon luomisen johtamisdimensiot 
digitaalisella yhteistyöalustalla 

6) Työskentelyn arvioiminen, 

palaute ja oppiminen 
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kanssa digitaalisten alustojen välityksellä on esitetty myös aiemmissa tutkimuksissa 

(Chen, Drennan, Andrews & Hollebeek 2018, 1156; Wong, Peko, Sundaram & 

Piramuthu 2016, 336). Asiakkaan osallistaminen edistää organisaatioiden 

kilpailukykyä (Mahr, Lievens & Blazevic 2014, 599). Digitaalisten alustojen 

välityksellä yhteisluomisen prosessi integroidaan siten, että organisaation asiakkaat 

ja tuotekehitysryhmät osallistuvat yhteisesti innovointiin (Yang & Li 2016, 760). 

Empiirisessä aineistossa asiakasta pyydettiin kertomaan omista odotuksistaan 

ryhmälle, jolloin ryhmän jäsenten oli helpompi ymmärtää ja tunnistaa yhteisluomisen 

tavoite. Kysymällä asiakkaalta palautetta projektin eri vaiheissa, voitiin reagoida, 

tunnistaa asiakkaan tarpeita ja muotoilla konsepteja asiakkaan toivomaan 

suuntaan. Näin varmistettiin asiakkaan tyytyväisyys projektin lopputuloksiin. 

Konkreettiset johtamiskäytänteet empiirisen aineiston pohjalta tässä dimensiossa 

ovat asiakkaan osallistaminen, asiakastapaamisten sopiminen ja ideoiden 

esittäminen, asiakastapaamisiin valmistautuminen ja konseptin kehittäminen 

asiakaspalautteen pohjalta. 

2. Dimensio: Aktivoivat johtamiskäytänteet 

Aktivoivat johtamiskäytänteet kannustavat asiantuntijoita osallistumaan 

yhteisluomisen prosessiin digitaalisella alustalla. Teoriasta nousi esiin aktivoivia 

johtamiskäytänteitä, joita ovat motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja 

hyödyntäminen, itseohjautuvuuden kehittäminen, positiivinen ja kannustava 

vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen. Empiirisessä osiossa nousi esiin 

henkilökohtaistaminen, aktivointi, positiivisten ja hyvien tunteiden vahvistaminen, 

odotusten asettaminen, muistuttaminen ja insentiivin löytäminen ja käyttäminen. 

Sekä teoreettisessa (Johnson, et al. 2015, 166; Sadri & Condia 2012, 24) että 

empiirisessä aineistossa korostuivat positiivinen vuorovaikutus ja hyvien tunteiden 

vahvistamisen merkitys tiedon luomisen prosessin onnistumisen kannalta. Ne 

edistävät asiantuntijoiden osallistumista tiedon luomisen prosessiin. 

➢ Johtopäätös: Positiivinen, kannustava ja kunnioittava vuorovaikutus sekä 

kirjoitetuissa viesteissä, että puhutussa puheessa aktivoi asiantuntijoita 

osallistumaan tiedon yhteisluomisen prosessiin digitaalisella alustalla. 
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Luottamuksen kokemus tiedon luomisen prosessissa oli merkittävässä roolissa 

sekä teoreettisessa että empiirisessä aineistossa (Nonaka et al. 2000, 28-29; 

Kanawattanachai & Yoo 2002, 187-213; Järvenpää & Leidner 1999, 791-815; 

Malhotra & Majchrzak 2008, 54). Kun ihmiset kokevat ilmapiirin turvalliseksi, he 

uskaltavat jakaa ideoita ja ehdotelmia, jolloin luottamuksen rakentaminen on 

tärkeää tiedon luomisen prosessin onnistumiseksi. Empiirisessä aineistossa 

luottamuksessa korostui tehtäväpohjainen luottamus, jossa luotetaan ryhmän 

jäsenten hoitavan omat vastuualueensa (Sadri & Condia 2012, 24; LaBrosse 2008, 

83). Luottamusta rakennettiin virtuaalipalavereissa, yhteisissä tapaamisissa ja 

henkilökohtaisissa keskusteluissa.  

Aktivointia tehtiin sekä ryhmä- että yksilötasolla. Erityisenä huomiona tutkielmassa 

nousi esiin yksilötason aktivointi tiedon luomisen prosessiin, jossa yksittäisiä 

ryhmän jäseniä aktivoitiin henkilökohtaisissa keskusteluissa. Henkilökohtaisuuden 

kokemus ja insentiivien hyödyntäminen aktivoivat asiantuntijoita osallistumaan 

tiedon yhteisluomisen prosessiin digitaalisella alustalla. Tämä henkilökohtaisuuden 

merkitys on yhteydessä johtajan ja alaisen vuorovaikutussuhdeteoriaan (LMX-

teoria). Johtajan ja alaisen keskinäinen vuorovaikutus vaikuttaa tiedon luomisen 

prosessiin ja työskentelyn lopputuloksiin (Johnson et al. 2015, 167). 

3. Dimensio: Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet 

Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet edistävät, ohjaavat ja 

jalostavat väliaikaisen asiantuntijaryhmän vuorovaikutusta digitaalisella alustalla. 

Yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet ovat teorian pohjalta 

synkronisen ja asynkronisen työskentelyrytmin johtaminen, tapaamisten 

johtaminen, vuorovaikutuksen fasilitointi, luovan ilmapiirin luominen, aktiivinen 

vuorovaikutus ja suhteiden rakentaminen. Empiirisestä aineistossa esiintyvät 

käytänteet olivat kysymysten kysyminen, keskustelun analysointi ja jalostaminen, 

keskustelun ohjaaminen, henkilökohtaisten 1-1-keskustelujen ohjaaminen, 

ryhmätapaamisten järjestäminen ja ohjaaminen, ideointiin kannustaminen, 

konseptin muotoilun ohjaaminen, tapaamisiin valmistautuminen ja yhteenvetojen 

tekeminen alustalle. 
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Vuorovaikutuksen merkitys on tunnistettu aiemmassa teoriassa virtuaaliyhteisöjen 

tutkimuksessa (Lee et al. 2019, 307) ja virtuaaliryhmien koordinoinnissa 

(Wiesenfeld et al. 1999, 777-790; Järvenpää & Leidner 1999, 791-816). Empiirisen 

aineiston pohjalta keskustelua koordinoidaan, ohjataan ja jalostetaan digitaalisella 

alustalla, henkilökohtaisissa keskusteluissa ja virtuaalitapaamisissa. Keskustelua 

ohjataan jakamalla agendoja ennen tapaamisia, muodostamalla yhteenvetoja 

käydyistä keskusteluista ja projektin eri vaiheista. 

Digitaalisella alustalla vuorovaikutuksen rytmi on erilainen verrattuna kasvotusten 

työskenteleviin ryhmiin. 

➢ Vuorovaikutuksen rytmi digitaalisella alustalla eroaa kasvotusten käytävästä 

keskustelusta, joka vaikuttaa ryhmän koordinointiin, vrt. asynkroninen ja 

synkroninen työskentely (Malhotra & Majchrzak 2008, 57-58) 

Empiirisessä osiossa ryhmätason vuorovaikutus digitaalisella alustalla oli 

tehtäväorientoitunutta, jossa ryhmä keskittyi ratkaisemaan ja määrittelemään 

annettua tehtävää. Tutkimuksessa esiintyi transformaalista johtajuutta (Burke et al. 

2006, 291-294), jossa asiantuntijoita aktivoitiin, kannustettiin ja motivoitiin 

henkilökohtaisissa keskusteluissa ja henkilökohtaisella tasolla tehdyssä 

aktivoinnissa. Asiantuntijoita aktivoitiin tiedon yhteisluomisen prosessiin yksilöiden 

kannustimia tunnistaen ja hyödyntäen. 

Jotta henkilökohtaisuuden kokemus ja kannustimien tunnistaminen onnistuu, on 

projektipäällikön kyettävä syvempään ja ihmislähtöisempään koordinointiin 

henkilökohtaisella tasolla. Tällöin sosiaalisten suhteiden rakentaminen voidaan 

nähdä merkittäväksi tekijäksi väliaikaisten asiantuntijaryhmien ja virtuaaliryhmien 

aktivoimisessa. Projektipäällikön ihmissuhdeorientoitunut käytös yksilötasolla 

henkilökohtaisten keskustelujen myötä ohjaa ja kannustaa yksilöitä ryhmätason 

vuorovaikutukseen ja osallistumaan yhteisluomisen prosessiin. Suhteiden 

rakentamisen merkitys tunnistettiin sekä teoreettisesta, että empiirisestä 

aineistosta. 

4. Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet 

Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet edistävät asiantuntijoiden 

työskentelyä digitaalisella yhteistyöalustalla. Näiden käytänteiden tarkoituksena on 
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ohjata ja ohjeistaa asiantuntijoita, kuinka alustalla työskennellään. Virtuaaliset 

ympäristöt ja digitaaliset alustat ovat osalle toimijoista vielä tuntemattomia 

työskentely-ympäristöjä, jolloin ohjeistukset edistävät yhteisluomista, kun ryhmän 

jäsenillä on yhteinen jaettu ymmärrys siitä, kuinka heidän on tarkoitus toimia 

yhdessä ja itsenäisesti. 

Teoreettisesta aineistosta esiintyvät käytänteet ovat kontekstin luominen, tehtävän 

määrittely, ryhmän yhteisten sääntöjen määrittely, virtuaalisten työkalujen 

valitseminen, aikavyöhykkeiden huomioiminen, tavoitteen linjaaminen ja 

koordinaatiotyökalujen valitseminen. Empiirisestä aineistosta esiintyvät käytänteet 

ovat alustatyöskentelyn ohjeistaminen, yhteisen työskentelyajan sopiminen, 

aikataulutus ja aikataulujen kommentointi, fasilitointi, yhteisten työkalujen 

käyttäminen ja valmiiden dokumenttipohjien hyödyntäminen (artefaktit), tavoitteiden 

määrittely ja tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin aikana. 

Aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu, että virtuaalisen ryhmän menestystekijöitä 

ovat tapaamisten aikataulujen ja sitoutumisen sääntöjen asettaminen (Kayworth & 

Leidner 2000, 183-194) ja väliaikaisissa ryhmissä tärkeässä roolissa ovat tehtävien 

priorisointi ja aikatauluttaminen (Hassard 1991, 116). Lyhyt projektin kesto ja 

asiantuntijoiden käytettävissä oleva rajallinen aika vaikuttaa heidän 

osallistumiseensa ja näin tiedon luomisen prosessiin. Tällöin koordinoinnissa 

pyyntöjen tulee olla tarkkoja ja kohdistettuja. Alustatyöskentelyssä ohjeistusten ja 

odotusten tulee olla selkeämpiä kuin kasvotusten fasilitoidussa projektissa. 

5. Tiedon yhteisluomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät johtamiskäytänteet 

Empiirisen aineiston pohjalta tiedon yhteisluomisen prosessissa on eri vaiheita, 

joissa esiintyy erilaisia johtamiskäytänteitä. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on 

tunnistettu yhteisluomisen prosessin eri vaiheita, kuten tervetulo-, työskentely- ja 

yhteenvetovaihe (Zander et al. 2013, 228-237). Empiirisen aineiston pohjalta tiedon 

yhteisluomisen prosessi on iteratiivinen ja prosessin eri vaiheet ovat osittain 

päällekkäisiä. 

5.1. Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja vastuualueiden jakaminen 

Sekä teorian, että empiirisen aineiston pohjalta ryhmän kokoamisessa tulee ottaa 

huomioon tehtävässä tarvittava tietotaito ja osaaminen, jonka pohjalta väliaikainen 
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asiantuntijaryhmä muodostetaan (Malhotra & Majchrzak 2008, 52). Teorian pohjalta 

muodostuneet johtamiskäytänteet ovat kulttuuristen tekijöiden huomioiminen, 

virtuaaliryhmän jäsenten valitseminen, projektin koordinaattorin valitseminen, roolit 

ja prosessit. Empiirisessä aineistossa esiintyneet käytänteet olivat ryhmän 

kokoaminen ja resursointi, asiantuntijoiden kyvykkyyksien ja osaamisen 

kartoittaminen ja hyödyntäminen, tavoitteiden määrittely, tehtävien ja 

vastuualueiden jakaminen projektin aikana. 

Empiirisen aineiston pohjalta tehtävän väliaikaisuus vaikuttaa resursointiin ja 

asettaa haasteita. Työpanosten, pyyntöjen, roolien ja vastuualueiden jakaminen 

tulee olla tarkkoja ja kohdistettuja, jotta resurssit tulevat parhaiten hyödynnetyksi. 

Ryhmän jäsenten rajallinen ajankäyttö vaikuttaa tiedon yhteisluomisen prosessiin. 

Resursointi on merkittävässä asemassa väliaikaisten asiantuntijaryhmän 

koordinoinnissa projektin onnistumisen kannalta. 

Projektin monimutkainen luonne asettaa resursoinnin haasteita. Kun tehtävä on 

monimutkainen, on vaikeaa arvioida siihen tarvittavaa asiantuntijuutta ja yksittäisten 

asiantuntijoiden työpanoksen määrää projektin alussa. Tämä voi johtaa 

aliresursointiin ja asiantuntijoiden venymiseen yli resursoitujen rajojen. 

Innovatiivisten prosessien luonne haastaa perinteistä näkökulmaa tehtävien ja 

roolien jakamisesta. Ennen prosessin alkua voi olla vaikeaa määrittää tarkalleen 

tehtävässä tarvittavaa osaamista, joka asettaa haasteita roolituksille ja 

vastuualueille. Empiirisessä aineistossa osa tehtävistä jaettiin projektin aikana 

esiintyvien tietotarpeiden pohjalta, jolloin roolit ja vastuualueet mukautuivat tehtävän 

tarpeisiin tiedon luomisen prosessin aikana. Luovissa innovatiivisissa projekteissa 

asiantuntijat tarttuvat kulloinkin prosessin aikana esiintyvään tehtävään riippumatta 

projektin alussa jaetuista rooleista ja vastuualueista (Johnson et al. 2015, 181; Faraj 

et al. 2011, 1231). 

5.2. Projektisuunnitelman kehittäminen ja suunnitelman kommunikointi 

Projektisuunnitelman kehittäminen, projektisuunnitelman kommunikointi ja vision 

määrittely tiedon luomisen prosessin johtamisen tukena tunnistettiin sekä teoriassa 

että empiriassa (LaBrosse 2008, 81; Malhotra et al. 2007, 61; Nonaka et al. 2000, 

23). Projektisopimukseen kirjataan tavoitteet, odotukset, aikataulut, roolit ja 



107 
 

vastuualueet. Projektisuunnitelma kerrotaan ryhmän jäsenille. Visio antaa suuntaa 

ja määrittää tiedon luomisen prosessia. 

5.3. Ideointivaiheen ohjaaminen ja ideoiden luokittelu 

Tämän vaiheen johtamiskäytänteitä ovat empirian pohjalta ideointivaiheen 

ohjaaminen ja ideoiden tarkastelu, tunnistaminen sekä luokittelu ja priorisointi. 

Ideointivaiheen ohjaamisen tukena ovat erilaiset ideointitekniikat, kuten 

aivoriihityöskentely (Daly, Seifert, Yilmaz & Gonzalez 2016, 2). Empiirisessä 

aineistossa projektipäällikkö käynnisti yhteisluomisen prosessin digitaalisella 

alustalla hyödyntäen aivoriihitekniikkaa tai digitaalista osallistavaa 

markkinavuoropuhelua, jossa jokainen ryhmän jäsen kuvasi omia ratkaisujaan ja 

näkökulmiaan aiheeseen ja ongelmaan. Ideointivaiheen ohjaamisen, tarkastelun, 

tunnistamisen, luokittelun ja priorisoinnin tukena ovat artefaktit, dokumenttipohjat ja 

virtuaaliset työkalut, joiden avulla ideoita kerätään ja koostetaan. 

5.4. Muodon kokoamisen johtaminen 

Tämän vaiheen johtamiskäytänteet ovat teorian pohjalta viimeistely ja loppuraportin 

muodostaminen, empirian pohjalta aikaisen vaiheen konseptien määrittely, vertailu, 

kehittäminen ja palautteen antaminen, muodon kokoamisen johtaminen, konseptin 

kristallisointi: loppuraportin muodostaminen. 

Empiirisessä aineistossa ideoista kehitettiin aikaisen vaiheen konsepteja, joista 

kerättiin palautetta asiantuntijoilta ja asiakkaalta ja joita kehitettiin edelleen 

palautteen pohjalta. Muodon kokoamisen tukena olivat virtuaaliset työkalut ja 

dokumentit, joihin muodostettiin konkreettinen konsepti ja visualisointi. Muodon 

kokoamisen johtamista edistettiin pyytämällä asiantuntijoita täyttämään ideoita 

mallipohjiin ja dokumentteihin. Lopulta konsepti kristallisoitiin ja muodostettiin 

loppuraportti, jossa huomioitiin dokumentaation vaatimukset. 

Kristallisointivaiheessa tiedot koottiin yhteen, tietoa karsittiin ja konsepti 

viimeisteltiin. 

 

 

 



108 
 

5.5. Ratkaisun kertominen asiakkaalle 

Sekä empiirisessä, että teoreettisessa aineistossa projektin lopuksi ratkaisu 

esitetään asiakkaalle. Asiakkaalle kerrotaan ratkaisun painopisteet ja pyydetään 

palautetta. 

5.6. Palaute ja oppiminen 

Palaute ja oppiminen -kohta muodostettiin teorian pohjalta, jossa esitetään, että 

työn lopuksi ryhmän jäsenten on hyvä keskustella projektin etenemisestä ja 

onnistumisesta sekä toiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa (Zander et al. 2013, 

234). Kokemuksista voidaan oppia ja toimintaa kehittää edelleen. 

Tutkimuskysymys 2: 

Alatutkimuskysymyksessä 2 tarkasteltiin artefakteja ja rajaobjekteja johtamisen 

tukena. Alatutkimuskysymys K2 oli ”Miten artefakteja ja rajaobjekteja hyödynnetään 

väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen johtamisessa digitaalisella 

alustalla?” Tutkimuskysymystä tarkasteltiin aiemman teorian ja empiirisen 

tutkimuksen avulla. 

Empiirisessä aineistossa esiintyi 4 dimensiota, joiden avulla artefakteja 

hyödynnetään tiedon luomisen johtamisen tukena digitaalisella alustalla. 

1. DIMENSIO: Valmista tietoa sisältävät artefaktit työskentelyn tueksi 

tarjoavat asiantuntijoille tietoa ja ohjaavat toimintaa 

Teoriassa tunnistettiin objektien luonne tietoa välittävinä ja siirtävinä elementteinä, 

jolloin alustalla toimivat asiantuntijat siirtävät tietoa teknologiavälitteisesti 

visuaalisessa, kirjoitetussa muodossa, kuvina, videoina, taulukkoina, linkkeinä tai 

malleina (Dennis et al. 2008, 584).  Empiirisessä aineistossa asiantuntijaryhmälle 

tarjottiin valmista tietoa, jonka avulla ohjattiin asiantuntijaryhmän ideointia, tiedon 

kokoamista ja konseptien muotoilua tiedon luomisen prosessissa. Tässä 

dimensiossa esiintyvät artefaktit olivat koostettu sekudaarilähteistä, eli ne olivat 

jonkun muun tahon, kuin projektipäälliköiden tai asiantuntijoiden muotoilemia 

dokumentteja, linkkejä, esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja. Ratkaistavaan 

tehtävään sisältyvät valmiit taustamateriaalit tarjosivat taustatietoa projektista, 
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asiakkaan odotuksista ja siitä, mitä heiltä odotetaan. Valmista tietoa tarjottiin 

esimerkkitapauksien ja vertailuanalyysien avulla konseptin sisältöön ja muotoiluun. 

2. DIMENSIO: Projektipäällikön ja sisällönjohtajan muotoilemat artefaktit  

Teoriassa tunnistettiin rajaobjektien ja artefaktien luonne vuorovaikutuksen 

fasilitoinnin tukena (Steger et al. 2018, 154). Empiirisessä aineistossa hyödynnettiin 

dokumenttipohjia, joiden avulla asiantuntijoille kerrottiin odotuksista ja toiveista, 

sekä ohjattiin keskustelun suuntaa virtuaalisissa tapaamisissa. Erilaisten 

artefaktien, kuten esitysten, konseptien ja dokumenttien ympärillä käydään 

keskustelua, joka ohjaa tiedon luomisen prosessia. 

Empiirisessä aineistossa artefaktit olivat dokumentteja, esityksiä ja muistiinpanoja, 

joita projektipäällikkö ja sisällönjohtaja itse muotoilivat fasilitoinnin tueksi. Empiirisen 

aineiston pohjalta muodostetut teemat olivat ratkaistavaan tehtävään muotoiltu 

taustamateriaali, joka tarjosi tietoa projektin eri vaiheista, aikatauluista ja 

odotuksista. Materiaalit tapaamisia varten ohjasivat asiantuntijoita valmistautumaan 

etukäteen palavereihin. Tapaamismuistioiden avulla kuvattiin sitä, missä vaiheessa 

projektia edetään, mitä tapaamisissa oli keskusteltu ja sovittu, ja mitkä olivat 

projektin seuraavat vaiheet. Asiakaspalaute jaettiin alustalle ja konsepteja kehitettiin 

edelleen palautteen pohjalta. 

3. DIMENSIO: Muodon kokoamisen johtaminen artefaktien avulla 

Aiemmassa teoriassa on tunnistettu artefaktien rooli tiedon muotoilun ja luokittelun 

tukena (Steger et al. 2018, 154). Artefaktit ovat objekteja, joihin tiedon luojat ja 

oppijat lisäävät tietoa (Teo et al. 2017, 21-22). Myös empiirisessä aineistossa 

artefakteja hyödynnettiin monipuolisesti tiedon luomisen prosessissa. Empiriassa 

esiintyneet teemat olivat ideoiden kokoaminen, varhaisen vaiheen konseptien 

muodostaminen ja loppuraportin muodostaminen artefakteihin. Projektipäällikkö ja 

sisällönjohtaja muotoilivat ja muodostivat erilaisia tiedostopohjia, joihin he pyysivät 

asiantuntijoita täyttämään sisältöä. Asiantuntijoiden esittämiä ideoita koottiin 

artefakteihin yhteisiin dokumenttipohjiin. Alustalle jaettiin konseptiluonnoksia, joihin 

asiantuntijat lisäsivät omia sisältöjään ja ideoitaan. Lopuksi ryhmä muodosti 

loppuraportin yhteiseen dokumenttipohjaan. 
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4. DIMENSIO: Virtuaaliset työkalut 

Artefaktit virtuaalisina työkaluina olivat merkittävässä roolissa empiirisessä 

aineistossa. Digitaalinen alusta itsessään edistää vuorovaikutusta ja yhteisluomista 

ja toimii transaktioiden välittäjänä eri toimijoiden välillä. Projektissa hyödynnettiin 

Google Hangouts -työkalua, jonka välityksellä järjestettiin virtuaalitapaamisia. 

Doodle-kyselyn avulla sovittiin palaveriaikatauluista. Alustan chat-toimintoa 

hyödynnettiin pienissä kysymyksissä, sähköpostin välityksellä käytiin 

henkilökohtaisia keskusteluja ja Google Drive -kansiota käytettiin materiaalien ja 

dokumenttien tallennuspaikkana. 

Teorian pohjalta konkreettisia artefakteja ovat esimerkiksi käytetyt työkalut (Steger 

et al. 2018, 154). Virtuaalisilla alustoilla työskentelevät asiantuntijaryhmät 

hyödyntävät digitaalisen alustan lisäksi erilaisia yhteistyöteknologioita, 

dokumenttien jakamisen työkaluja, yhteisluomisen työkaluja, projektin 

hallintatyökaluja ja sosiaalisen verkostoitumisen työkaluja (Gilson et al. 2015, 1326). 

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että menestyvät virtuaaliset ryhmät 

hyödyntävät dokumenttien ja tiedon tallennuspaikkoja ja elektronisia 

vuorovaikutustiloja (Malhotra & Majchrzak 2008, 57-58). 

>> Johtopäätös: Virtuaaliset työkalut ovat tärkeässä roolissa tiedon yhteisluomisen 

koordinoinnin tukena. Projektin koordinaattorin on tunnistettava tehtävän tarpeet ja 

kyettävä tunnistamaan työskentelyssä tarvittavat työkalut. Tehtävään soveltuvat 

työkalut edistävät yhteisluomisen prosessia. 

Teorian pohjalta artefaktien avulla ylitetään ja yhdistetään tietoeroja ja tiedon rajoja 

(Becky 2003b, 326). Syntaktinen raja, joka viittaa kielten, symbolien ja kieliopin 

eroavaisuuksiin (Carlile 2002, 442-455), näkyi alustalla siten, että yksi 

asiantuntijoista ei puhunut suomea ja osa taustamateriaaleista oli suomenkielisiä. 

Syntaktinen tiedon raja ylitettiin siten, että ryhmä keskusteli englannin kielellä ja 

projektipäällikkö ja sisällönjohtaja käänsivät tai ohjasivat asiantuntijoita kääntämään 

dokumenttien sisällöt englanniksi. Ryhmän vetäjän tulee luoda yhteistä syntaksia 

väliaikaisessa asiantuntijaryhmässä, ja jotta annettu tehtävä saadaan ratkaistuksi, 

on asiantuntijoiden puhuttava yhteistä, ymmärrettävää kieltä (Carlile 2002, 442-

455). 
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Semanttisella rajalla toimijoiden tulkitsemat objektit auttavat paljastamaan ja 

ottamaan huomioon näkökulmien eroja ja näin ollen sovittamaan yhteen 

merkityksien eroavaisuuksia (Carlile 2002, 442-455). Semanttisia rajoja ylitettiin 

jakamalla alustalle esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja, joiden avulla 

asiantuntijat esittivät erilaisia ideoita. Taustamateriaalit auttoivat luomaan yhteistä 

ymmärrystä ratkaistavasta tehtävästä. 

Objektien kriittinen rooli pragmaattisilla rajoilla on tiedon muuntaminen eli 

asiantuntijoiden kannustaminen kääntämään toistensa tietämystä ja käytänteitä ja 

kääntämään omia käytänteitä tuloksena (Carlile 2002; 442-455). Pragmaattiset 

tiedon rajat ylitettiin yhdistelemällä ja muotoilemalla dokumentteja, keskustelemalla 

erilaisista ideoista ja konsepteista sekä jatkojalostamalla niitä. 

Organisatorisesti esiintyvät rajaobjektit, kuten mallit, tietovarastot, dokumentit ja 

piirustukset tukevat dialogia (Bechky 2003a, Carlile 2002, 442-455 Star & 

Griesemer 1989, 387-420). Väliaikaisen asiantuntijaryhmän jäsenet hyödynsivät 

ideoiden esittämisessä useita erilaisia dokumentteja. 

Tutkimuskysymys 3: 

K3 ”Miten tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteet vaikuttavat asiantuntijoiden 

työskentelyyn yhteisluomisen prosessissa digitaalisella alustalla?” 

Empiiristen tutkimustulosten pohjalta johtajaroolien johtamiskäytänteet ovat 

merkittävässä roolissa tiedon yhteisluomisen prosessin johtamisessa digitaalisella 

yhteistyöalustalla. Projektipäällikön ja sisällönjohtajan toimet ohjasivat, aktivoivat, 

kannustivat ja loivat positiivista ilmapiiriä, joka vaikutti ryhmän jäsenten toimintaan, 

kontribuutioon, osallistumiseen ja tekemiseen. Projektipäällikön ja sisällönjohtajan 

toiminta ohjasi ryhmän toimintaa kohti haluttua lopputulosta. 

Aktiivinen vuorovaikutus on osoitettu merkittäväksi tekijäksi virtuaaliryhmien 

koordinoinnissa (Wiesenfeld et al. 1999, 777-790). Lee et al. (2019, 307) osoittivat, 

että virtuaaliyhteisöjen johtajat vaikuttavat muiden osallistumiseen saattamalla 

alulle dialogeja, kehottamalla palautteen antamiseen ja muotoilemalla osallistujien 

keskusteluja. 
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Tämän tutkielman loppupäätelmänä on korostaa johtamiskäytänteiden merkitystä 

tiedon yhteisluomisen prosessin onnistumisen kannalta väliaikaisissa 

asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla. 

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan toiminnassa ja asiantuntijaryhmän reaktiossa 

johtajan toimintaan ilmenee selkeitä yhteyksiä alustalla. 

Kun projektipäällikkö tai sisällönjohtaja kehotti asiantuntijaryhmää ideoimaan ja 

tuottamaan sisältöä annettuun dokumenttiin, ryhmä toimi kehotuksen mukaisesti. 

Johtajan johtamiskäytänteet alustalla määrittelivät ja ohjasivat asiantuntijaryhmän 

toimintaa, sillä se toimi ja työskenteli sisällönjohtajan ja projektipäälliköiden 

antamien ohjeistusten mukaisesti. 

Asiantuntijaryhmä tarjosi omia näkemyksiään ja ideoitaan konseptin sisältöihin, 

jolloin niihin liittyviä päätöksiä tehtiin yhteisesti ryhmän sisällä. Projektipäällikön ja 

sisällönjohtajan rooli oli ohjata asiantuntijaryhmä tiedon luomisen prosessissa 

vaiheesta toiseen, ja asiantuntijat ideoivat ja loivat yhteisesti konseptiin sisältöä. 

Tutkimustulosten pohjalta on nähtävissä johtamiskäytänteiden merkitys 

onnistuneen projektin luomiseksi, sillä johtajarooleissa toimivien henkilöiden 

johtamiskäytänteet alustalla ohjasivat koko ryhmän toimintaa tiedon yhteisluomisen 

prosessissa. Erilaisten johtamiskäytänteiden hyödyntäminen edisti väliaikaisen 

asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen prosessia ja näin määritteli projektin 

lopputulosta ja onnistumista. 

Vaikka aiemmat virtuaaliyhteisötutkimukset ovat korostaneet itseohjautuvuutta ja 

epämuodollisia johtamisrooleja tiedon luomisen prosessissa (Faraj et al. 2011, 

1231), on muodollisten johtajaroolien merkitys tunnistettu (Johnson et al. 2015, 168-

169). Tämä tutkielma tarjoaa näkemyksen muodollisten johtajaroolien 

merkityksestä tiedon luomisen prosessin koordinoinnissa projektityyppisessä 

työskentelymallissa, jossa asiantuntijoille maksetaan korvaus osallistumisesta 

tiedon luomisen prosessiin, ja jossa on maksava asiakas. 

Osassa aiempien virtuaaliyhteisöjen tutkimuksissa yhteisöjen jäsenyys ja 

osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen (esim. Johnson et al. 2015, 165-187). 

Tällöin yhteisöjen jäsenet osallistuvat tiedon luomisen prosessiin vapaaehtoisesti 

ilman maksettua palkkaa tai palkkiota. Näissä yhteisöissä työskentely on 
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itseohjautuvaa, sillä se perustuu täysin yksittäisten henkilöiden kiinnostukseen ja 

henkilökohtaiseen motivaatioon työskennellä yhteisluomisen hankkeissa. 

Projekteissa, joiden tavoitteena on tuottaa kaupallista hyötyä, asetetaan usein 

tavoitteita ja osallistumisesta maksetaan rahallinen korvaus. Tällöin projekteissa on 

rajattu aikaikkuna ja työskentelyssä on hyvä olla koordinoija, joka määrittelee 

suuntaa, kuuntelee asiakkaan toiveita, asettaa tavoitteita ja ohjaa tiedon luomisen 

prosessia. 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn murroksen myötä digitaaliset yhteistyöalustat tarjoavat uudenlaisen työn 

organisoinnin muodon ja näin synnyttävät tarpeen tutkia tiedon luomisen prosessin 

johtamista uudessa kontekstissa. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli 

selvittää väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen prosessin 

johtamiskäytänteitä digitaalisella yhteistyöalustalla. 

Tutkielman päätutkimuskysymys oli K1 ”Mitä tiedon luomisen johtamiskäytänteitä 

esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella 

yhteistyöalustalla?” Tutkimuskysymykseen vastattiin aiemman teorian ja empirian 

kautta. 

Alatutkimuskysymyksessä K2 selvitettiin ”Miten artefakteja ja rajaobjekteja 

hyödynnetään väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen johtamisessa 

digitaalisella alustalla?” Kolmas alatutkimuskysymys oli K3 ”Miten tiedon 

yhteisluomisen johtamiskäytänteet vaikuttavat asiantuntijoiden työskentelyyn 

yhteisluomisen prosessissa digitaalisella alustalla?” 

Teoriaosiossa tarkasteltiin digitaalisia alustoja yhteistyön mahdollistajina, tiedon 

luomista digitaalisien alustojen välityksellä ja kuvattiin tiedon luomisen prosessimalli 

digitaalisella alustalla, joka tarjosi viitekehystä ja kontekstia tutkimukselle. 

Teoriaosiossa tarkasteltiin erilaisia johtamistutkimuksen suuntauksia, joita on 

sovellettu virtuaaliyhteisöjen ja virtuaaliryhmien johtamistutkimuksissa ja 

tunnistettiin 16 konkreettista käytännettä, joita voidaan soveltaa väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen prosessin johtamisessa digitaalisella 

alustalla. Teoriaosiossa tunnistettiin myös tiedon luomisen prosessin eri vaiheet, 
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kuten tervetulo-, työskentely- ja yhteenvetovaihe (Zander et al. 2013, 228-237), 

joissa tarvitaan erilaisia johtajuuskäytänteitä. 

Empiirinen osio toteutettiin hyödyntäen aineistotriangulaatiota, jossa yhdistyivät 

kolme aineistoa: fokusryhmähaastattelut, alustadata ja yksilöhaastattelut. 

Fokusryhmähaastattelut olivat projektipäälliköiden yleisiä kokemuksia väliaikaisten 

asiantuntijaryhmien fasilitoinnista digitaalisella yhteistyöalustalla Solvedissa. 

Tutkielman kohteena oli tapaus, jossa väliaikainen asiantuntijaryhmä oli 

onnistuneesti muodostanut asiakkaalle kiertotalouskonseptin toimien digitaalisen 

alustan välityksellä. Tapauksen aineistot koostuivat alustadatasta eli digitaalisella 

alustalla käydyistä keskusteluista, jaetuista linkeistä ja artefakteista sekä projektin 

vetäjien yksilöhaastatteluista, joissa he kuvasivat tiedon luomisen prosessia ja sen 

fasilitointia digitaalisella yhteistyöalustalla. 

Tutkimusaineisto analysoitiin hyödyntäen Gioia-metodologiaa, jonka tarkoituksena 

oli lähestyä aineistoa induktiivisesti ja tuoda esiin tietolähteiden ja informanttien 

kuvauksia asettamatta aineistolle ennakko-oletuksia. Gioia-metodologian 

tarkoituksena oli varmistaa, että tutkimustulokset ovat selkeästi johdettu 

alkuperäisestä aineistosta. (Gioia et al. 2012, 15-31) 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastauksena muodostui teorian pohjalta 16 ja 

empirian pohjalta 38 konkreettista mikrotason johtamiskäytännettä ja viisi kokoavaa 

dimensiota. Kokoavat dimensiot ovat 1) Asiakkaan osallistaminen, joka edistää ja 

ohjaa asiakasta osallistumaan tiedon yhteisluomisen prosessiin joko digitaalisella 

alustalla tai tapaamisissa, 2) Aktivoivat johtamiskäytänteet, jotka ohjaavat 

asiantuntijoita osallistumaan tiedon yhteisluomisen prosessiin digitaalisella 

alustalla, 3) Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet, jotka 

edistävät, ohjaavat ja jalostavat väliaikaisen asiantuntijaryhmän vuorovaikutusta 

digitaalisella alustalla ja 4) Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet, jotka 

edistävät asiantuntijoiden työskentelyä digitaalisella alustalla. 

Viides dimensio sisältää Väliaikaisen asiantuntijaryhmän tiedon yhteisluomisen 

prosessin eri vaiheissa esiintyvät johtamiskäytänteet. Näiden käytänteiden 

pääkategoriat ovat 1. Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja vastuualueiden 

jakaminen, 2. Projektisuunnitelman kehittäminen ja suunnitelman kommunikointi, 3. 
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Ideointivaiheen ohjaaminen ja ideoiden luokittelu, 4. Muodon kokoamisen 

johtaminen ja 5. Ratkaisun kertominen asiakkaalle. Teoreettisesta aineistosta 

lisättiin vielä kohta 6. Palaute ja oppiminen. 

Toisessa alatutkimuskysymyksessä tarkasteltiin artefaktien hyödyntämistä 

väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon yhteisluomisen prosessin johtamisessa 

digitaalisella alustalla. Tutkimustulosten pohjalta artefaktit olivat merkittävässä 

asemassa prosessin eri vaiheiden koordinoinnin tukena. Artefaktien avulla voidaan 

ylittää tiedon rajoja ja tietoeroja ja luoda yhteistä ymmärrystä ja identiteettiä (Star & 

Griesemer 1989, 393). Niitä käytetään vuorovaikutuksen fasilitoinnin tukena, tietoa 

välittävinä ja siirtävinä objekteina, yhteisluomisen mahdollistajina, tiedon muotoilun 

ja luokittelun tukena ja virtuaalisina työkaluina (Steger et al. 2018, 154; Teo et al. 

2017, 21-22). 

Valmista tietoa sisältävät artefaktit tarjoavat asiantuntijoille tietoa ja ohjaavat 

toimintaa. Artefakteja muotoillaan projektin johtamisen tukimateriaaleiksi ja niitä 

hyödynnetään muodon kokoamisen johtamisen apuna. Asiantuntijaryhmän 

koordinoinnissa hyödynnettiin virtuaalisia työkaluja, kuten digitaalista alustaa, 

Google Hangouts -työkalua, Doodle-kyselyä, alustan chat-toimintoa ja Google Drive 

-kansiota. 

Kolmannessa alatutkimuskysymyksessä tarkasteltiin johtamiskäytänteiden 

vaikutusta asiantuntijaryhmän toimintaan digitaalisella yhteistyöalustalla. 

Tutkimustulosten perusteella projektipäälliköiden koordinointi oli merkittävässä 

roolissa asiantuntijoiden ohjauksen kannalta: kun asiantuntijoita kannustettiin 

ideoimaan tai tuottamaan sisältöä, asiantuntijat toimivat ohjeistusten mukaisesti. 

Asiantuntijoita aktivoivat käytänteet ohjasivat heitä toimimaan aktiivisesti alustalla. 

Tutkimustuloksena voidaan todeta, että väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon 

luomisen johtamiskäytänteet digitaalisella alustalla vaikuttavat merkittävästi 

asiantuntijoiden osallistumiseen ja tiedon luomisen prosessiin. 

7.1. Käytännön suositukset 

Tämä pro gradu -tutkielma esittelee konkreettisia johtamiskäytänteitä, joiden avulla 

johdetaan väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon luomisen prosessia digitaalisilla 
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yhteistyöalustoilla. Mikrotason käytänteet tarjoavat konkreettisia neuvoja 

digitaalisilla alustoilla toimiville asiantuntijaryhmille ja näiden ryhmien koordinoijille. 

Organisaatiot, yhteisöt, ja yritykset voivat saada gradusta ymmärrystä ja ideoita 

siihen, kuinka ne voivat etsiä organisaation ulkopuolista asiantuntijaosaamista 

hyödyntäen digitaalisia alustoja. Pro gradu -tutkielma osoittaa konkreettisia 

käytänteitä, kuinka näitä hankkeita voidaan johtaa ja koordinoida. Yksittäiset 

asiantuntijat voivat saada gradusta ohjeita ja neuvoja yhteisluomisen prosessin 

näkökulmaan: kuinka yhteisluomisen prosessia voidaan edistää ja fasilitoida 

väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä. 

Vaikka tutkielman empiirisessä osiossa tarkasteltiin muodollisessa johtajaroolissa 

työskentelevien asiantuntijoiden käytänteitä, voidaan niitä soveltaa käytäntö- ja 

virtuaaliyhteisöissä, joissa ei ole nimettyjä johtajarooleja. Verkoston yksittäinen 

jäsen voi aktivoida ja kannustaa ryhmää tuottamaan sisältöä ja toimimaan kohti 

yhteistä päämäärää, jolloin johtamiskäytänteitä voivat harjoittaa valveutuneet 

yksittäiset toimijat. 

Johtamiskäytänteitä voivat hyödyntää myös organisaatiot, yhteisöt ja yritykset, 

joiden asiantuntijat tai työntekijät työskentelevät etänä kotoa käsin, sillä gradu 

tarjoaa sovelluskohteita etätyön organisoinnin tueksi. Tutkielmaa voivat soveltaa 

erilaisissa tutkimus- ja kehitystyössä työskentelevät tahot, jotka työskentelevät 

virtuaalisesti erilaisia yhteiskehittämisen työkaluja hyödyntäen. Konkreettisia 

käytänteitä voidaan hyödyntää sellaisten organisaatioiden sisällä, jotka käyttävät 

tuotekehityksessä erilaisia yhteistyöalustoja ja työskentelevät virtuaalisesti. 

Tutkielma antaa konkreettisia neuvoja tiedonluomisen prosessin johtamiseen, jota 

voivat hyödyntää sekä perinteiset organisaatiot että virtuaaliympäristöissä 

työskentelevät ryhmät. Organisaatiot, jotka työskentelevät luovien, ei-toistettavien 

ja monimutkaisten tehtävien parissa voivat hyödyntää johtamiskäytänteitä 

innovaatioprosessien fasilitoinnin tukena. Tutkielman tuloksia voivat hyödyntää 

väliaikaiset ja ristikkäistoiminnalliset ryhmät, sillä johtaminen eroaa näissä ryhmissä 

perinteisestä projektin koordinoinnista. 

Pro gradu -tutkielma tarjoaa näkemyksiä tiedon yhteisluomisen fasilitointiin, jossa 

johtamisen apuna hyödynnetään erilaisia rajaobjekteja ja artefakteja. Tutkielma 
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myös antaa konkreettista näkökulmaa siihen, kuinka erilaisia virtuaalisia artefakteja, 

kuten dokumentteja, esityksiä, mallipohjia, linkkejä ja virtuaalisia työkaluja 

hyödynnetään johtamisen tukena tiedon yhteisluomisen prosessissa virtuaalisissa 

ympäristöissä. 

Artefaktit ja rajatilaobjektit johtamisen tukena osoittavat virtuaalisten työkalujen, 

dokumenttipohjien ja esitysmateriaalien tärkeyden, jotta erilaisia tietoeroja ja tiedon 

rajoja voidaan ylittää ja synnyttää yhteistä ymmärrystä. Ymmärtämällä myös tiedon 

visualisoinnin merkityksen yhteisluomisen kannalta, johtajat ja esimiehet voivat 

hyödyntää omassa työssään erilaisia dokumentteja ja yhteisluomisen työkaluja, 

joihin alaiset voivat tuottaa yhteisesti sisältöjä. Myös virtuaaliyhteisöjen jäsenet 

ilman nimettyjä johtajarooleja voivat hyödyntää erilaisia artefakteja 

yhteiskehittämisen tukena. 

7.2. Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimuksen haastatteluaineistot ovat sekundaariaineistoja, mikä rajaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimusaineistosta puuttuivat esimerkiksi ryhmän yhteisissä 

palavereissa, sähköpostitse tai chat-työkalussa käydyt keskustelut, jolloin tutkimus 

rajoittuu tarkastelemaan ainoastaan haastatteluissa ja digitaalisella 

yhteistyöalustalla esiintyneitä käytänteitä. 

Alustadata-aineisto muodostui asiantuntijoiden käymistä keskusteluista, jaetuista 

linkeistä ja dokumenteista. Tässä aineistossa tarkastellaan ainoastaan alustalla 

tapahtuvaa työskentelyä, alustalle jaettuja linkkejä, kommentteja ja ehdotuksia, 

jolloin huomiotta jäävät alustan ulkopuolella, kuten henkilökohtaisissa 

keskusteluissa tai virtuaalitapaamisissa käytetyt johtamiskäytänteet. Huomiotta 

jäävät projektin alussa ennen alustalle liittymistä käytetyt johtamiskäytänteet. 

Keskustelujen sisältöä on arvioitu ainoastaan alustalle jaettujen muistiinpanojen 

kautta. 

Fokusryhmähaastattelut ja projektipäälliköiden yksilöhaastattelut olivat 

sekundaariaineistoja, mikä heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Aineistojen 

soveltuvuutta arvioitiin tutkimuksen analyysivaiheessa peilaten 

haastattelukysymyksiä tutkimuskysymyksiin. Koska tutkimuksen kohteena oleva 

tapaus voi olla henkilöitynyt projektipäälliköiden ja sisällönjohtajan toimintaan, 
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voisivat tutkimustulokset olla erilaisia, jos tarkastelun kohteena olisi jokin toinen 

tapaus.  

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa aineistotriangulaatio, jossa 

johtamiskäytänteitä tarkasteltiin kolmen eri aineiston kautta. Fokusryhmäaineiston 

pohjalta tutkittiin projektipäälliköiden ja Solvedin johtotehtävissä olevien yleisiä 

kokemuksia väliaikaisten asiantuntijaryhmien johtamisesta digitaalisella alustalla. 

Näin ollen tarkastelun kohteena oli yksittäistapauksen sijaan useampi kokemus, 

mikä parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 

7.3. Jatkotutkimusehdotukset 

Jatkotutkimusehdotuksena ehdotan ihmissuhdenäkökulman tutkimista 

asiantuntijoiden aktivoinnissa insentiivin tunnistamisen ja henkilökohtaistamisen 

kautta. Tiedon luomisen prosessiin aktivoinnissa korostuivat henkilökohtaistaminen 

ja insentiivin tunnistaminen, jotka edellyttävät asiantuntijoiden syvempää 

tuntemusta ja ihmissuhdetason koordinointia. Tutkimuksen kohteena voisi olla 

tarkempi tarkastelu, kuinka henkilökohtaisuuden kokemusta voidaan rakentaa 

digitaalisissa ympäristöissä asiantuntijoiden kesken, jotka eivät ennestään tunne 

toisiaan. 

Resursoinnin haasteet esiintyivät tutkimusaineistossa, joten yksi 

tutkimusnäkökulma olisi optimaalisen resursoinnin määrittäminen digitaalisilla 

alustoilla työskenteleville asiantuntijaryhmille. Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella, 

kuinka resursointi tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja optimoidusti, jotta 

asiantuntijoiden työpanos saadaan parhaiten hyödynnettyä. Kuinka projektin aikana 

nousevat tehtävien tarpeet voidaan kohdistaa asiantuntijoille? Voisiko ratkaisuna 

olla se, että osa asiantuntijoista valitaan ryhmään vasta myöhemmin, jolloin 

tehtävän ratkaisussa ilmenneitä tarpeita voidaan määritellä kohdistetusti projektin 

eri vaiheissa? Näin asiantuntijoiden ei tarvitsisi olla projektissa alusta loppuun asti 

mukana tai olla osallisena projektin kaikissa vaiheissa. Jatkotutkimusehdotuksena 

ovat asiantuntijoiden liukuvat roolit ja kuinka asiantuntijoiden osaamista 

hyödynnetään tehokkaasti. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimus olisi erilaisten virtuaalisten työkalujen, digitaalisten 

alustojen ja työskentelytilojen ominaisuuksien vaikutus tiedon luomisen prosessiin 
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ja sen johtamiseen. Virtuaalinen työskentelytila ja käytetyt teknologiset työkalut 

muotoilevat työskentelyä, tiedon luomisen prosessia ja johtamista. Digitaalisten 

alustojen ominaisuudet sekä mahdollistavat että rajoittavat ja määrittelevät 

työskentelyn ja vuorovaikutuksen tapoja. Kiinnostavaa olisi selvittää, millaisia 

ominaisuuksia digitaalisilla työympäristöillä olisi hyvä olla, jotta asiantuntijatyö ja 

yhteisluomisen prosessi olisi mahdollisimman sujuvaa. Näitä tutkimusteemoja 

voitaisiin lähestyä esimerkiksi kysymyksillä ”Miten digitaalisten alustojen 

ominaisuudet tukevat tiedon luomisen johtamista?” tai ”Miten digitaalisten alustojen 

ominaisuuksia voidaan muotoilla projektin vaatimusten mukaan?”  

Jatkotutkimusehdotuksena esitän myös ajatuksen tutkimuksesta luovien ideoiden ja 

konseptien implementoinnista käytännön tasolle kysymyksillä ”Kuinka onnistuneesti 

väliaikaisten ryhmien tiedon luomisen prosesseissa synnytetyt ideat ja konseptit on 

viety käytännön tason toteutukseen?” tai ”Kuinka onnistuneesti asiantuntijaryhmän 

synnyttämät ideat on omaksuttu käytännön tason toimijoiden, kuten asiakkaiden 

työskentelyssä?” 
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LIITE 1: Fokusryhmähaastatteluiden kysymykset ja haastattelukäsikirja 
(Tavilampi, 2016) 

Theme  Elaborate question  Examples of possible 

follow-up questions  

Purpose  

Introducing the approach and proceeding of the focus group discussion – 5 minutes  

Experiences of co-

creation projects  

What does first come to 

your mind when you 

think back to the 

project(s) in which you 

were a project leader, 

and recall some 

discussions, knowledge 

sharing and 

participation of project 

members? What can 

you best remember, and 

why?  

Why do you think that 

happened?  

How did it affect the 

project, according to 

your understanding?  

To open and direct the 

discussion to 

participants’ 

experiences.  

To understand what 

was meaningful, either 

successful or less 

successful, in the 

projects.  

Introducing the first theme, short introductions of participants, and their first shared experiences – 

10 minutes  

Role and actions of 

project leaders  

How would you 

describe your role and 

actions in different 

phases of the concept 

development process?  

What did you do to 

help the group to 

achieve its goals?  

What was challenging 

for you as a leader?  

To understand the 

possible different 

experiences of project 

leading, and to form a 

more comprehensive 

understanding of the 

project leader’s role 

based on actions.  

Introducing the second theme, 1 minute thinking time and discussion of the theme – 15 minutes  

Concept development 

process  

When you think about 

the concept 

development process 

from the first shared 

ideas to the final 

concept solution, what 

is the most challenging 

for a co-creation group, 

according to your 

experience?  

What makes it difficult, 

according to your 

view?  

To understand the 

nature of knowledge 

co-creation of concept 

development, and to 

recognize the 

challenging aspects that 

need facilitation.  

Introducing the third theme, 1 minute thinking time and discussion of the theme – 15 minutes  

Knowledge co-

creation practices  

How did the group co-

create the concept in 

practice? What is your 

view of which practices 

worked well?  

Which practices 

involved the whole 

group, and which did 

not?  

What type of 

interaction and 

knowledge processing 

did the successful 

practices include?  

 

 

What was successful 

about the ways project 

members 

To understand the co-

creation process in 

practice, and how it can 

be facilitated (with 

which types of 

practices).  



 
 

 

What was successful about the ways project members communicated and collaborated?  

Introducing the fourth theme, 1 minute thinking time and discussion of the theme – 15 minutes  

Lessons learned from 

the previous projects  

What have you learned 

about people’s 

thinking, feeling and 

behaviour when acting 

as a project leader? 

According to this 

knowledge, what would 

you do differently in 

the next projects, if 

possible?  

Further questions about 

the evolving ideas.  

To produce ideas of 

how to facilitate the co-

creation process by 

taking into account 

social, emotional and 

cognitive aspects.  

Introducing the fourth theme, 1 minute thinking time and discussion of the theme – 25 minutes  

Ideas for efficient 

knowledge co-creation  

How the available 

knowledge and 

expertise of project 

members could be 

more efficiently used in 

projects?  

How project leaders 

could help the group to 

move faster from 

brainstorming to actual 

concept development? 

What actions are 

needed to do that?  

What would be the 

ideal balance between 

creativity and 

efficiency? How the 

process should be 

changed to support 

that?  

Further questions about 

the evolving ideas.  

To produce ideas of 

how to facilitate fast 

knowledge co-creation, 

and to balance between 

creativity and 

efficiency.  

Thanking participants for the discussion, and ending the focus group – 5 minutes  

 

 

 

 

 

 

communicated and 

collaborated?  

 



 
 

LIITE 2: Yksilöhaastattelujen haastattelukysymykset (Tavilampi, 2016) 

1. Minkälaisissa Solved-projekteissa olet ollut projektivetäjän roolissa? 

Minkälaisia projektit olivat kooltaan ja kestoltaan? 

Millainen oma roolisi oli näissä projekteissa? 

Kuinka onnistuneena pidät näitä projekteja? 

Miten ulkoiset ja ryhmän sisäiset tekijät mielestäsi edesauttoivat tai hankaloittivat projektin 

onnistumista? 

KOMMUNIKOINTI JA TIEDON JAKAMINEN 

2. Voisitko kuvailla millaista kommunikointia ja vuorovaikutusta projektin osallistujien välillä oli? 

3. Mitä kanavia pitkin olitte yhteydessä ja kuinka usein? 

4. Tapasiko koko ryhmä tai osa ryhmän jäsenistä kasvotusten projektin aikana? Mitä vaikutusta 

sillä mielestäsi oli? 

5. Millaista tietoa asiantuntijat toivat projektiin, ja millä tavoin he käytännössä jakoivat tiedon 

muulle ryhmälle? Mikä oli projektille arvokasta tietoa? 

6. Millaisia suullisia ja kirjallisia keskusteluja projektissa käytiin? 

7. Kuvailisitko jotakin projektin aikana käytyä keskustelua, joka on jäänyt sinulle erityisesti 

mieleen. Mikä siinä oli erityistä? 

8. Millaisia keskusteluja käytiin koko projektiryhmän kesken, ja millaisia pienemmällä 

porukalla? 

KONSEPTIN YHTEISKEHITTÄMINEN JA FASILITOINTI 

9. Kuvailisitko ryhmän toimintaa ja yhteiskehittelyn luonnetta projektin eri vaiheissa? 

10. Miten kommunikointi ja tiedon jakaminen muuttuivat projektin edetessä? 

11. Miten oma roolisi muuttui projektin aikana? 

12. Millaista ryhmän jäsenten osallistuminen oli projektin eri vaiheissa? 

13. Minkälaisia haasteita konseptin työstämiseen liittyi? 

14. Miten pyrit edesauttamaan ryhmän toimintaa ja konseptin kehittymistä? 

15. Mikä sinulle projektivetäjänä oli helppoa, ja mikä vaikeaa? 

16. Minkälaista tukea, työkaluja, tai erilaista toimintatapaa toivoisit projekteihin jatkossa? Mitä 

tekisit itse toisin? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäisen asteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 

Toisen asteen teemat 
(eng. 2nd Order Themes) 

Kokoavat dimensiot 
(eng. Aggregate Dimensions) 

Yhteisluominen on sitä, kuinka todella aktiivisesti osallistaa kollegaa, liikekumppania, tarkoittaen 
asiakasta. 
Ihmisiä on pyydetty henkilökohtaisesti kontribuoimaan (eli osallistumaan) 
Olla osallisena 
Asiakkaiden aktivointi liittymään mukaan 
Asiakasta pyydetään osallistumaan alustakeskusteluun yhteisesti sovittuna aikana 
Asiakkaan ottaminen mukaan keskusteluihin kertomaan odotuksista 
Asiakas on mukana projektin eri vaiheissa – projekti on iteratiivinen ja ideointivaihe lopetetaan, kun 
asiakas on tyytyväinen. Lisäideoista voidaan tehdä uusia projekteja 
 
 

ASIAKKAAN 
OSALLISTAMINEN 

Asiakkaan osallistaminen 
alustakeskusteluun 

Henkilökohtaisuuden kokemus aktivoi ihmisiä 
Ihmisiä on pyydetty henkilökohtaisesti kontribuoimaan (eli osallistumaan) 
Ihmiset kokevat, että he ovat henkilökohtaisesti mukana 
Jokaisen asiantuntijan kanssa kommunikoidaan henkilökohtaisesti, mitä häneltä odotetaan 
Asiantuntijoita aktivoidaan sanomalla asioita, tuomalla esiin näkökulmia ja kysymyksiä, joista 
asiantuntijat ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneita 
Henkilökohtaistaminen: Keskusteluun kannustaminen henkilökohtaisten viestien välityksellä 
alustalla 
Henkilökohtaisuus 
 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN 
Asiakasta ja asiantuntijoita 

aktivoidaan 
henkilökohtaisuuden 
kokemuksen kautta 

henkilökohtaisten viestien 
välityksellä 

Asiantuntijan ja sidosryhmien insentiivin (eli kannustimen) löytäminen 
Asiantuntijan/sidosryhmän jäsenen insentiivin käyttäminen, jotta henkilö kiinnostuu 
henkilökohtaisesti aiheesta ja osallistuu 
Kun asiakas kokee vahvasti, että ollaan oikean asian ytimessä, hän aktivoituu keskusteluun 
Asiantuntijoita aktivoidaan sanomalla asioita, tuomalla esiin näkökulmia ja kysymyksiä, joista 
asiantuntijat ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneita 
 
 
 

INSENTIIVIN LÖYTÄMINEN JA 
KÄYTTÄMINEN 

Asiakkaan, asiantuntijan ja 
sidosryhmän jäsenen insentiivin 
(eli kannustimen) löytäminen ja 

käyttäminen aktivoimisessa 

Asiakkaiden aktivointi liittymään mukaan 
Prosessien aktivointi 
Ihmisten pitäminen aktiivisena yhteisluomisen aikana 
Asiantuntijoiden aktivointi ottamaan kantaa 
Asiantuntijoiden aktivointi kertomalla mitä tarvitaan 

AKTIVOINTI 
Asiakkaiden, prosessien ja 
asiantuntijoiden aktivointi 

Henkilökohtainen 
osallistaminen ja aktivointi 

tiedon yhteisluomiseen 

Kommunikointi 
henkilökohtaisella tasolla 

Henkilökohtaisen kannustimen 
tunnistaminen ja 

hyödyntäminen aktivoinnissa 

Aktivoiva toiminta 

Projektipäällikkö/fasilitaattori 
osallistaa ja aktivoi 

asiantuntijoita, asiakasta ja 
sidosryhmän jäseniä toimimaan 
aktiivisesti digitaalisella alustalla 

ja luomaan tietoa yhteisesti 
ryhmän muiden jäsenten 
kanssa tunnistamalla ja 

hyödyntämällä yksilöllisiä 
kannustimia. Hän vahvistaa 

positiivisia ja hyviä tunteita, ja 
käyttää aikaa luottamuksen 

rakentamiseen. 

 Projektipäällikkö/fasilitaattori 
asettaa tavoitteita ja odotuksia 

ryhmän tasolla ja 
henkilökohtaisella tasolla. Hän 

kommunikoi odotuksista ja ottaa 
huomioon asiantuntijoiden omat 

odotukset. 

Projektipäällikkö/fasilitaattori 
muistuttaa asiantuntijoita 

ryhmän tavoitteista projektin 
aikana. Hän hyödyntää yhteisiä 

työkaluja ja valmiita 
dokumenttipohjia 

asiantuntijaryhmän 
ohjaamisessa ja tiedon 
luomisen prosessin eri 

vaiheissa. 

 

Kokoava dimensio: 
Yksilöitä aktivoivat 
johtamiskäytänteet 

Kysymysten kysyminen 
Fokusoitujen kysymysten kysyminen: ”Miten sisältöä voidaan käyttää tähän asiaan?” 
Suorien kysymysten esittäminen: ”Määrittele tähän: Miten tämä sopii asiakkaalle?” 
Oikeiden kysymysten esittäminen 
Projektipäällikkö kysyy asiantuntijalta: ”Onko tämä tehty?” 
Antaa ihmisille mahdollisuus kysyä lisäkysymyksiä, jos on joitakin asioita, joita he eivät ole 
ymmärtäneet ja joita he käyvät läpi 
 

KYSYMYSTEN KYSYMINEN 
Suorien ja fokusoitujen 

kysymysten esittäminen ja 
mahdollisuuden tarjoaminen 

kysyä lisäkysymyksiä 

Keskustelun jalostaminen/kehittäminen pidemmälle 
Keskustelun analysointi 
Keskustelun saattaminen päätökseen 
Sanotun saattaminen päätökseen 
Sanotun toistaminen 
Keskustelun fokusointi 
Käydä läpi, mitä alustalla on 
Käydä läpi, mitkä ovat viimeisimmät kehitysvaiheet 
 

KESKUSTELUN 
ANALYSOINTI JA 
JALOSTAMINEN 

Keskustelun jalostaminen, 
kehittäminen, analysointi 

ja fokusointi 

Keskustelun ohjaaminen alustalle 
Pelisäännöt kommunikointiin 
Jatkuvasti selittää, mitä seuraavaksi tapahtuu 
Puheenjohtajan tavoin toimiminen 
Keskustelun ohjaaminen: puheenvuorojen antaminen 
Keskustelun rajaus: esitetään idea ja yhdessä keskustelussa pysytään saman idean tiimoilta, jolloin 
samasta asiasta ei puhuttaisi kymmenissä eri ketjuissa 
Ideointivaiheen ohjaus: laittakaa tänne (osoitettuun keskusteluun) ideoita 
Kommenttikenttään voi ehdottaa uusia ideoita (saman teeman alle) 
 
 
 

KESKUSTELUN 
OHJAAMINEN 

Keskustelun ohjaaminen 
alustalle, pelisääntöjen 

tekeminen kommunikointiin 

Keskustelun analysointi, 
jalostaminen ja ohjaaminen 

 
 

Projektipäällikkö/fasilitaattori 
ohjaa tiedon yhteisluomisen 

prosessia kysymällä fokusoituja 
kysymyksiä ja tarjoten 
mahdollisuuksia kysyä 

lisäkysymyksiä. Hän analysoi, 
jalostaa ja kehittää keskustelua. 

Hän myös ohjaa keskustelua 
ohjaamalla keskustelua 
alustalle ja määrittelee 

pelisäännöt kommunikointiin. 
Hän toimii puheenjohtajan 
tavoin ohjaten keskustelua. 

 
Kokoava dimensio: 

Tiedon 
yhteisluomisen 

prosessia ohjaavat 
johtamiskäytänteet 

 

Tutkimuskysymys: 
”Mitä tiedon yhteisluomisen johtamiskäytänteitä esiintyy väliaikaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka työskentelevät digitaalisella yhteistyöalustalla?” 
 

Positiivisten ja hyvien tunteiden vahvistaminen 
Hyväksyvän tunteen vahvistaminen 
Turvallisuuden tunteen vahvistaminen 
Tarpeellisuuden tunteen vahvistaminen 
Työskentelyyn kannustaminen ystävällisellä ja mukavalla tavalla 
Tulosten peräänkuuluttaminen/kysyminen mukavalla tavalla 
Ajan käyttäminen luottamuksen rakentamiseen 
 

POSITIIVISTEN JA HYVIEN 
TUNTEIDEN 

VAHVISTAMINEN 
Positiivisten tunteiden 

vahvistaminen ja 
luottamuksen rakentaminen 

Asiantuntijoille asetetaan odotuksia ja tarjotaan keskustelumahdollisuuksia tietyssä hetkessä 
(Asiantuntijoilla) on odotukset tiedossa 
Odotusten viestiminen ohjaa asiantuntijoita valmistautumaan 
Odotusten kommunikoinnin apuna ovat valmiit työkalut ja pohjat, joiden avulla odotuksia 
kommunikoidaan 
Jokaisen asiantuntijan kanssa kommunikoidaan henkilökohtaisesti, mitä häneltä odotetaan 
Odotusten asettaminen ryhmän tasolla ja henkilökohtaisella tasolla 
Odotusten asettaminen yhteisluomisen aikana 
Asiakkaan ottaminen mukaan keskusteluihin kertomaan odotuksista 
Ilmaista, mitä ryhmä on tekemässä ja mitä se yrittää saavuttaa ryhmätasolla 
Asiantuntijoille on kommunikoitu, mitä heidän pitäisi tehdä ja asiantuntijat ovat sitoutuneet siihen 
Asiantuntijoiden omat odotukset 
Tavoiteasetanta 
 

ODOTUSTEN 
ASETTAMINEN 

Tavoitteiden ja odotusten 
asettaminen ryhmän tasolla 
ja henkilökohtaisella tasolla, 
asiantuntijoiden odotukset ja 

odotusten kommunikointi 

Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, että heidät on palkattu projektiin kontribuoimaan ja työstä mitä 
pitää tehdä 
Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, mitä tehdään ja miksi 
Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, mitä ryhmä on tekemässä 
Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, mitkä ovat ryhmän tavoitteet 
Erilaisten muutosten, kuten prioriteettimuutosten muistuttaminen ryhmälle 
Projektipäällikkö muistuttaa: ”Muistathan laittaa” 
Tavoitteen muistuttaminen uudestaan siitä, mitä nyt on tarkoitus tehdä 
 

MUISTUTTAMINEN 
Asiantuntijoiden ja ryhmän 

muistuttaminen ryhmän 
tavoitteista, mitä tehdään ja 

miksi. 

 
LIITE 3: Tietorakenne: Fokusryhmähaastattelut 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjeistus siihen, jos asiantuntija laittaa linkin (alustalle), mihin osa-alueeseen se liittyy ja miten se liittyy 
siihen osa-alueeseen loppuraportissa 
Ohjeistaa asiantuntijoita tekemään yhteenvedon alustalle: ”Miksi olen jakanut tämän linkin?” 
Ohjeistaa asiantuntijoita kuvaamaan, mitkä linkin takana ovat oleellisia asioita projektin kannalta ja mikä 
idea on linkin takana. 
Projektin varhaisessa vaiheessa ajan käyttäminen kommunikointiin asiantuntijoiden kanssa, jotka eivät 
ole aiemmin olleet tässä tilanteessa (joilla ei ole kokemusta alustatyöskentelystä) 
Asiantuntijoiden ohjaaminen, joilla ei ole kokemusta alustalla työskentelystä projektipäällikön roolissa 
Keskustelun ohjaaminen alustalle 
Pelisäännöt kommunikointiin 
Keskustelun rajaus: esitetään idea ja yhdessä keskustelussa pysytään saman idean tiimoilta, jolloin 
samasta asiasta ei puhuttaisi kymmenissä eri ketjuissa 
Ideointivaiheen ohjaus: laittakaa tänne (osoitettuun keskusteluun) ideoita 
Kommenttikenttään voi ehdottaa uusia ideoita (saman teeman alle) 
 
 
 
 
 
 
 

ALUSTATYÖSKENTELYN 
OHJEISTAMINEN 

Ohjeistaa asiantuntijoita 
tekemään yhteenvedon alustalle 

jaetuista linkeistä ja 
asiantuntijoiden ohjaaminen 

alustatyöskentelyssä 

Käydä läpi, mitä alustalla on 
Käydä läpi, mitkä ovat viimeisimmät kehitysvaiheet 
Yhteenvetojen tekeminen 
Säännölliset yhteenvedot 
Viikoittaiset/joka toinen viikko yhteenveto/tiivistämistapaamiset, jossa projektin vetäjä käy läpi mitä 
alustalle on kirjoitettu ja miten ensi viikolla jatketaan 
 
 
 
 

YHTEENVETOJEN 
TEKEMINEN JA 

YHTEENVETOTAPAAMISTEN 
JÄRJESTÄMINEN 

 

Aloituskokouksen järjestäminen 
Viikoittaiset/joka toinen viikko yhteenveto/tiivistämistapaamiset, jossa projektin vetäjä käy läpi mitä 
alustalle on kirjoitettu ja miten ensi viikolla jatketaan 
Viikkostatuspalaveri (viikoittainen puhelinpalaveri) 
Yhteinen työskentelyaika alustalla: sovitaan tietty päivä ja kellonaika, jolloin mukaan pääsevät henkilöt 
tulevat alustalle, jolloin asiat etenevät nopeasti 
Yhteisenä työskentelyaikana esitetään kysymys ja toinen vastaa saman tien 
Asiakasta pyydetään osallistumaan alustakeskusteluun yhteisesti sovittuna aikana 
 

YHTEISEN 
TYÖSKENTELYAJAN 

SOPIMINEN 
Yhteisen työskentelyajan 

sopiminen alustalla ja 
yhteenveto/viikkopalavereissa 

Työn fasilitointi 
Projektipäällikön tehtävänä on katsoa, että kaikki osa-alueet tulevat hoidetuksi 
Projektipäällikön tehtävä on katsoa, että kaikki osa-alueet tulevat tehtäväksi 
Projektipäällikkö varmistaa, että tehtävät on tehty 
Projektipäällikkö kysyy asiantuntijalta: ”Onko tämä tehty?” 
Järjestyksen, eli ”rotin” ylläpitäminen 
Projektipäällikkö rajaa työmäärän, kuinka paljon ryhmä voi tehdä 
Päätösten tekeminen 
Projektinjohtomalli täytyy rakentaa projektiin itse porukan kanssa 
Hetkessä esiin nouseva toiminta 
Prosessin pitää olla iteratiivinen ja joustava, koska projektit ovat erilaisia ja niissä on eri tyyppisiä 
tavoitteita 
 
 

FASILITOINTI 
Varmistaa, että osa-alueet 

ja tehtävät ovat tehty ja 
rajaa työskentelyä 

Alustatyöskentelyn 
ohjaaminen: 

Projektipäällikkö/fasilitaattori 
ohjaa alustatyöskentelyä 

ohjeistamalla, käymällä läpi 
alustalla jaettua tietoa, 

tekemällä yhteenvetoja ja 
järjestämällä 

yhteenvetotapaamisia, 
sopimalla yhteisiä 

työskentelyaikoja alustalla ja 
varmistamalla, että osa-alueet 

ja tehtävät on tehty. 

 

Kokoava dimensio: 
Alustatyöskentelyä 

ohjaavat 
johtamiskäytänteet 

 
 

 

Erilaisten työkalujen käyttäminen, kuten Google Doc – yhteisen dokumentin hyödyntäminen helpottaa 
työskentelyä 
Yhteisten projektin työkalujen ilmaiseminen 
Laadukkaaseen ja tehokkaaseen projektiprosessiin liittyy se, että on olemassa projektisuunnitelmapohjat 
Laadukkaaseen ja tehokkaaseen projektiprosessiin liittyy se, että on olemassa erilaiset neuvottelumuistiopohjat 
Jos asiakkaalle raportoidaan kuukausittaisesta edistymisestä ja on pohjat, joita voi käyttää raportoinnissa 
Odotusten kommunikoinnin apuna ovat valmiit työkalut ja pohjat, joiden avulla odotuksia kommunikoidaan 
Kokemattomampikin projektipäällikkö saa työkalut, että pystyy menestymään omassa työssään 
Dokumenttien hallinta tehdään Dropboxilla 
Käytetyt työkalut riippuvat siitä, mikä tehtävä on 
Neuvottelumuistioiden tekeminen 
Vision/visuaalisen kuvan luominen lopputuloksesta projektin puoliväliä ennen 
Varmistus, että kaikki (asiakkaalle esitettävät) materiaalit ovat kunnossa 
 

YHTEISTEN 
TYÖKALUJEN 

KÄYTTÄMINEN JA 
VALMIIDEN 

DOKUMENTTIPOHJIEN 
HYÖDYNTÄMINEN 

Ensimmäisen asteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 

Toisen asteen teemat 
(eng. 2nd Order Themes) 

Kokoavat dimensiot 
(eng. Aggregate Dimensions) 

Oikean ryhmän kokoaminen, oikeiden asiantuntijoiden valitseminen 
Asiantuntijaryhmään ei oteta liikaa porukkaa mukaan 
Tarjouksen tekovaiheessa tehdään resursointi henkilöittäin viikon tarkkuudella 
Projekti käynnistetään Solved-alustalla, kun asiakas on kirjoittanut nimet paperiin (sopimukseen) 
Sidosryhmien ja asiakkaan kutsuminen alustalle. 
Projektiryhmän jäsenten kutsuminen alustalle. 

RYHMÄN KOKOAMINEN 
JA RESURSOINTI 

Asiantuntijoiden kyvykkyyksien, osaamisalueen ja asiantuntijaosaamisen tietäminen 
Miettiä, kuinka asiantuntijaosaamisen saa hyödynnettyä 
Asiantuntijoiden muidenkin vahvuuksien, kuin asiaosaamisen hyödyntäminen projektissa 
Projektissa tarvitaan erilaisia taitoja. Projektin alussa kartoittaa, kuka on ”ideaattori”, ja keneltä tulee 
paljon ideoita. 
Projektin alussa kartoittaa, kuka osaa laittaa ideat paperille. 
Projektin alussa kartoittaa, kuka osaa luoda kokonaisuuden ja miettiä, mihin osa-alueisiin asiat kuuluvat 
ja luoda konseptin otsikot. 
Projektin alussa kartoittaa, onko jollakin taitoa laittaa konsepti visuaaliseen kuvaan ja tehdä hienon 
näköiseksi 
 
 

ASIANTUNTIJOIDEN 
KYVYKKYYKSIEN JA 

OSAAMISEN 
KARTOITTAMINEN JA 

HYÖDYNTÄMINEN 

Asiantuntijoiden roolitus: keitä alustalla on, mitä varten asiantuntijat ovat projektissa mukana 
Asiantuntijoiden vastuualueet näkyvät alustalla 
Työnjako ja roolien vastuualueet 
Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen sisällönjohtajan ja projektin johtajan kesken 
Vuorovaikutus projektin johtajan ja sisällönjohtajan välillä 
Vastuualueiden laittaminen (asiantuntijoille) 
Projektipäällikkö toimii useissa rooleissa 
Tilaajan kanssa neuvotellaan, miten työ tehdään ja mitä tilaaja tekee 
 

 

ROOLIEN JA 
VASTUUALUEIDEN 

JAKAMINEN 
Roolien ja vastuualueiden 
asettaminen ja jakaminen 

asiantuntijoiden, 
johtajaroolien ja asiakkaan 

kesken 

Ryhmän kokoaminen, 
tutustuttaminen ja 

vastuualueiden jakaminen: 
 

Projektipäällikkö/fasilitaattori 
neuvottelee asiakkaan kanssa 
siitä, miten työ tehdään ja mitä 

tilaaja tekee. Hän kokoaa 
ryhmän hyödyntäen 

asiantuntijoiden osaamisalueita.  
Hän on vuorovaikutuksessa 

muiden johtajaroolien kanssa ja 
määrittelee heidän kanssaan 

vastuualueet. 
Projektipäällikkö/fasilitaattori 

kartoittaa asiantuntijoiden 
osaamisalueen ja asettaa 

vastuualueet kyvykkyyksien 
mukaan. 

Projektipäällikkö/fasilitaattori 
esittelee ja tutustuttaa ryhmän 

jäsenet toisiinsa. 

Kokoava dimensio: 
Tiedon 

yhteisluomisen 
prosessin eri 

vaiheisiin liittyvät 
johtamiskäytänteet 

 

 

Aloituskokouksen järjestäminen 
Projektin alussa tiimin jäsenten tutustuttaminen toisiinsa 
Fasilitaattorin roolissa ihmisiin tutustuminen 
Asiantuntijoiden esittely: Keitä kukin on ja miksi he ovat tässä projektissa mukana? 
Tutustuminen 
Kasvotusten tapaaminen projektin alussa helpottaa työskentelyä alustalla 
 

RYHMÄN JÄSENTEN 
TUTUSTUTTAMINEN 

Ryhmän tutustuttaminen ja 
asiantuntijoiden esittely 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa käytetään tietyntyyppistä mallia, projektisuunnitelmapohjaa 
Projektisuunnitelman kehittäminen: Mitä asiakas odottaa? Mitä asiakas tarvitsee? Mistä asiakas on 
epävarma? Alussa varmistetaan, että projektisuunnitelma on mieluisa kaikille. 
Projektisuunnitelman kehittäminen asiakkaan odotusten pohjalta 
Projektisuunnitelman kirjoittaminen: aikataulujen ja työmäärien arviointi, mitä missäkin vaiheessa 
tehdään 
Projekti suunnitellaan yhdessä toisen vetäjän kanssa, kuten ”Business Lead”-roolissa toimivan kanssa 
Määritellään, mitä tietoa ja tekemistä tarvitaan 
Tilaajan kanssa neuvotellaan, miten työ tehdään ja mitä tilaaja tekee 
 

PROJEKTISUUNNITELMAN 
KEHITTÄMINEN 

Projektin suunnittelu ja 
projektisuunnitelman 

kehittäminen asiakkaan 
odotusten pohjalta 

Riittävän ajan varaaminen projektin varhaisessa vaiheessa vision määrittelyyn 
Vision määrittely ja rakentaminen projektin varhaisessa vaiheessa siitä, mitä tulee tapahtumaan 
Projektin varhaisessa vaiheessa asiantuntijoille kuvaus siitä, kuinka projekti käytännössä etenee 
Projektipäällikkö selittää ryhmälle, mikä haaste on ja mitä on tarkoitus tehdä 
Hyvä projektisuunnitelma auttaa asiantuntijoita pääsemään helpommin kiinni aiheeseen 
Projektin alussa projektipäällikön pitää kommunikoida ryhmälle, mitä halutaan 
Projektin alussa projektipäällikön pitää kommunikoida ryhmälle, missä muodossa halutaan mitä 
”inputtia” 

PROJEKTISUUNNITELMAN 
KOMMUNIKOINTI JA VISION 

MÄÄRITTELY 
Asiantuntijoille kuvataan, miten 
projekti etenee, mikä haaste on 

ja mitä on tarkoitus tehdä 

Yhteisluominen alkaa suurella määrällä ideoita, jota kutsutaan aivoriihitekniikaksi tai digitaaliseksi 
markkinadialogiksi, jossa jokainen ryhmässä kuvaa omia ratkaisuja, omia teknisiä ratkaisuja ja omia 
näkökulmia aiheeseen/ongelmaan. 
Ideointi ja ideoiden konkretisointi dokumenttiin tai muuhun esitykseen asiakkaalle 
Ajan ja tilan antaminen vapaalle ideoinnille 
Keskustelun rajaus: esitetään idea ja yhdessä keskustelussa pysytään saman idean tiimoilta, jolloin samasta 
asiasta ei puhuttaisi kymmenissä eri ketjuissa 
Ideointivaiheen ohjaus: laittakaa tänne (osoitettuun keskusteluun) ideoita 
Kommenttikenttään voi ehdottaa uusia ideoita (saman teeman alle) 
 

IDEOINTIVAIHEEN 
OHJAUS 

Ajan ja tilan antaminen 
vapaalle ideoinnille. 

Ideointivaiheen 
ohjaaminen käyttäen 

mm. aivoriihitekniikkaa 
tai digitaalista 

markkinadialogia. 

Sisällönjohtaja tarkastelee/lajittelee/tutkii materiaalia ja ideoita 
Ideoiden priorisointi 
Ideoiden ja ehdotusten tunnistaminen 
Kategorisointi 
Ideoiden priorisointi ja äänestäminen: äänestäkää, mikä on paras idea ja mitä lähdetään jatkotyöstämään 
Ideoiden lajittelu: ”keltaiset post-it laput” 
Ideoiden jaottelu alustalla: mitkä ideat kuuluvat mihinkin kategoriaan. Ideoiden jaottelu auttaa lopullisen 
konseptin rakenteen muodostamiseen siten, että lajittelua ei tarvitse tehdä Word tai Power Point -
dokumentissa 
Hashtagien avulla ideoita voidaan luokitella alustalla 
Ideoiden ryhmittely ja luokittelu isojen kategorioiden alle: mitkä asiat liittyvät esimerkiksi kestävän kehityksen 
teemaan, energiaan, sähköön, toimintatapoihin, innovaatioihin, visioon, strategiaan 

IDEOIDEN 
TARKASTELU, 

TUNNISTAMINEN, 
LUOKITTELU JA 

PRIORISOINTI 

Aikaisen vaiheen konseptien määrittely 
Palautteen saaminen aikaisen vaiheiden konsepteihin 
Aikaisen vaiheen konseptien vertailu keskenään 
Rajoitteiden tarkastelu 
Yritä antaa palautetta skenaarioista tai konsepteista 
Tutki skenaarioita ja konsepteja monista erilaisista näkökulmista 
Paranna skenaarioita tai konsepteja 

AIKAISEN VAIHEEN 
KONSEPTIEN 
MÄÄRITTELY, 

VERTAILU, 
KEHITTÄMINEN JA 

PALAUTTEEN 
ANTAMINEN 

 

Ideointivaiheen ohjaaminen ja 
ideoiden luokittelu:  

Projektipäällikkö/fasilitaattori ohjaa 
ideointivaihetta hyödyntäen 

aivoriihitekniikkaa tai digitaalista 
markkinadialogia tarjoten aikaa ja 

tilaa vapaalle ideoinnille. 
Projektipäällikkö tai sisällönjohtaja 
tarkastelee, tunnistaa, luokittelee ja 
priorisoi ideoita. Hän määrittelee ja 

kehittää aikaisen vaiheen konsepteja 
ja antaa niistä palautetta. 

Kokoava dimensio: 
Tiedon yhteisluomisen 
prosessin eri vaiheisiin 

liittyvät 
johtamiskäytänteet 

 

Muodon kokoamisen johtaminen 
Toimituskelpoisen muodon kokoaminen 
Sisällönjohtaja asettaa materiaalit ja ideat johonkin muotoon 
Sisällönjohtaja voi kysyä selvennystä tai pyytää osallistumista muilta asiantuntijoilta muodon rakentamiseen 
Lopullisen muodon rakentamisen aloittaminen riittävän aikaisin 
Liiallisen formaalin muodon rakentamisen välttäminen projektin alussa, sillä se voi estää asiantuntijoiden 
työpanoksen tai ideoiden muodostumista 

MUODON 
KOKOAMISEN 
JOHTAMINEN 

 

Yhteenvetovaihe, konseptin kristallisointi/kiteyttäminen 
Lopullisen konseptin tarkistaminen ja oleellisten tietojen varmistaminen 
Projektin loppuun saattaminen 
Projektin lopputuloksena syntyy jonkunlainen dokumentti 
Projektipäällikön tehtävänä on katsoa, että ryhmä saa asiakkaalle paperin (loppuraportti/dokumentti) 
Jalostaminen on kalvoja, Word-dokumentteja tai Google Doc, jossa yhdessä tehdään jotakin dokumenttia tai 
lukua johonkin loppuraporttiin 
Loppuraportin dokumentaation vaatimukset 
Loppudokumentin otsikoiden määrittely: tämä tässä pitäisi olla 
Loppuraportin sisällysluettelon tekeminen, jonka alle ”deliveroidaan” sisältöä 
Miettiä kaikki osa-alueet, joita loppuraporttiin tarvitaan 
Varmistus, että kaikki (asiakkaalle esitettävät) materiaalit ovat kunnossa 
 

KONSEPTIN 
KRISTALLISOINTI: 
LOPPURAPORTIN 
MUODOSTAMINEN 

Muodon kokoamisen johtaminen 
 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja asettaa 
materiaalit ja ideat toimituskelpoiseen 

muotoon. Hän saattaa projektin loppuun. 
Hän määrittelee loppuraportin 

dokumentaation ja sisällön vaatimukset ja 
varmistaa, että ryhmä muodostaa 
asiakkaalle loppuraportin. Muodon 

kokoamisessa hyödynnetään yhteisiä 
työkaluja ja valmiita dokumenttipohjia. 

 

Kokoava dimensio: Tiedon 
yhteisluomisen prosessin eri 

vaiheisiin liittyvät 
johtamiskäytänteet 

 

Asiakkaan kanssa sovitaan tapaamiset 
Varmistus, että kaikki (asiakkaalle esitettävät) materiaalit ovat kunnossa 
Asiakkaalle kerrotaan ratkaisun painopistealueet 
Asiakkaalle ehdotetaan, mitä heidän pitäisi tehdä ryhmän ehdotuksen pohjalta 
Asiakkaalle kerrotaan, mitkä osa-alueet ovat vähemmän tärkeitä 
Asiakas on mukana projektin eri vaiheissa – projekti on iteratiivinen ja ideointivaihe lopetetaan, kun asiakas on 
tyytyväinen. Lisäideoista voidaan tehdä uusia projekteja 
Asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen 

ASIAKKAALLE 
KERROTAAN 
RATKAISUN 

PAINOPISTEET 

Ratkaisun kertominen asiakkaalle: 
 

Projektipäällikkö/fasilitaattori esittelee 
(yhdessä ryhmän kanssa) ratkaisun 

painopistealueet ja asiakkaalle ehdotetaan, 
mitä heidän tulisi tehdä ryhmän ehdotusten 
pohjalta. Projekti lopetetaan, kun asiakas on 

tyytyväinen ja lisäideoista voidaan tehdä 
uusia projekteja. 

 

Kokoava dimensio: Tiedon 
yhteisluomisen prosessin eri 

vaiheisiin liittyvät 
johtamiskäytänteet 

 

Ensimmäisen asteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 

Toisen asteen teemat 
(eng. 2nd Order Themes) 

Kokoavat dimensiot 
(eng. Aggregate Dimensions) 

Projektisuunnitelman 
kehittäminen ja suunnitelman 

kommunikointi 
Projektipäällikkö/ 

fasilitaattori kehittää 
projektisuunnitelman asiakkaan 

odotusten pohjalta, johon hän kirjaa 
aikataulut ja työmäärät. Hän selittää 
ryhmälle mikä haaste on ja mitä on 

tarkoitus tehdä. 
 

Kokoava dimensio:  
Tiedon yhteisluomisen 
prosessin eri vaiheisiin 

liittyvät 
johtamiskäytänteet 

  
 



 
 

LIITE 4: Teemojen ja dimensioiden muutokset 

 

 

 

 

ALUSTADATA FOKUSRYHMÄAINEISTO MUUTOS 

1. Dimensio: Asiakkaan osallistaminen - Uusi dimensio 

Asiakkaan osallistaminen - Siirretty 
DIM2:sta 

Asiakastapaamisten sopiminen ja ideoiden esittäminen - Muoks. 

Asiakastapaamisiin valmistautuminen -  

Asiakkaan palautteen välittäminen ja konseptien kehittäminen 
palautteen pohjalta 

-  

2. Dimensio: Aktivoivat johtamiskäytänteet 1. Yksilöitä aktivoivat johtamiskäytänteet Muokattu 

Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen  

Aktivointi Aktivointi  

Positiivisten ja hyvien tunteiden vahvistaminen Positiivisten ja hyvien tunteiden vahvistaminen  

Odotusten asettaminen Odotusten asettaminen  

Muistuttaminen Muistuttaminen  

- Insentiivin löytäminen ja käyttäminen  

 Asiakkaan osallistaminen Siirretty DIM 1 

3. Dimensio: Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat 

johtamiskäytänteet 

2. Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat 
johtamiskäytänteet 

 

Kysymysten kysyminen Kysymysten kysyminen  

Keskustelun analysointi ja jalostaminen Keskustelun analysointi ja jalostaminen  

Keskustelun ohjaaminen Keskustelun ohjaaminen  

Henkilökohtaisten 1-1 -keskustelujen ohjaaminen - Muoks 

Ryhmätapaamisten järjestäminen ja ohjaaminen - Muoks 

Ideointiin kannustaminen -  

Konseptin muotoilun ohjaaminen -  

Tapaamisiin valmistautuminen -  

Yhteenvetojen tekeminen alustalle - Muoks 

4. Dimensio: Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet 3. Dimensio: Alustatyöskentelyä ohjaavat 
johtamiskäytänteet 

 

Alustatyöskentelyn ohjeistaminen Alustatyöskentelyn ohjeistaminen  

Yhteisen työskentelyajan sopiminen Yhteisen työskentelyajan sopiminen  

Aikataulutus ja aikataulujen kommentointi -  

Fasilitointi Fasilitointi  

Yhteisten työkalujen ja valmiiden dokumenttipohjien hyödyntäminen 
[Artefaktien hyödyntäminen?] 

Yhteisten työkalujen käyttäminen ja valmiiden 
dokumenttipohjien hyödyntäminen 

 

Tavoitteiden määrittely -  

Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen projektin aikana -  

- Yhteenvetojen tekeminen ja yhteenvetotapaamisten 
järjestäminen 

Muoks 

5. Dimensio: Tiedon luomisen prosessin eri vaiheissa 

esiintyvät johtamiskäytänteet 

4. Tiedon luomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät 
johtamiskäytänteet 

 

1. Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja 

vastuualueiden jakaminen 

1. Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja 
vastuualueiden jakaminen 

 

Roolien ja vastuualueiden jakaminen (projektin alussa) Roolien ja vastuualueiden jakaminen  

Ryhmän jäsenten tutustuttaminen Ryhmän jäsenten tutustuttaminen  

- Ryhmän kokoaminen ja resursointi  

- Asiantuntijoiden kyvykkyyksien ja osaamisen kartoittaminen ja 
hyödyntäminen 

 

2. Projektisuunnitelman kehittäminen ja suunnitelman 

kommunikointi 

2. Projektisuunnitelman kehittäminen ja suunnitelman 
kommunikointi 

 

Projektisuunnitelman kehittäminen Projektisuunnitelman kehittäminen  

Projektisuunnitelman kommunikointi (muoks.) Projektisuunnitelman kommunikointi ja vision määrittely Muoks. 

3. Ideointivaiheen ohjaaminen ja ideoiden luokittelu 3. Ideointivaiheen ohjaaminen ja ideoiden 
luokittelu 

 

Ideointivaiheen ohjaaminen Ideointivaiheen ohjaaminen  

Ideoiden tarkastelu, tunnistaminen, luokittelu ja priorisointi Ideoiden tarkastelu, tunnistaminen, luokittelu ja priorisointi  

- Aikaisen vaiheen konseptien määrittely, vertailu, kehittäminen ja 
palautteen antaminen 

Siirretty DIM 4 

4. Muodon kokoamisen johtaminen 4. Muodon kokoamisen johtaminen  

Aikaisen vaiheen konseptien määrittely, vertailu, kehittäminen ja 
palautteen antaminen 

-  

Muodon kokoamisen johtaminen Muodon kokoamisen johtaminen  

Konseptin kristallisointi: loppuraportin muodostaminen Konseptin kristallisointi: loppuraportin muodostaminen  

5. Ratkaisun kertominen asiakkaalle 5. Ratkaisun kertominen asiakkaalle   

Asiakkaalle kerrotaan ratkaisun painopisteet Asiakkaalle kerrotaan ratkaisun painopisteet  



 
 

 

LIITE 5: Koko tutkimuksen tietorakenne: Johtamiskäytänteet digitaalisella 
yhteistyöalustalla 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): DIMENSIO 1: ASIAKKAAN OSALLISTAMINEN 

 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd 

Order Themes) 

Yhteisluominen on sitä, kuinka todella aktiivisesti 

osallistaa kollegaa, liikekumppania, tarkoittaen 

asiakasta. 

Ihmisiä on pyydetty henkilökohtaisesti kontribuoimaan 

(eli osallistumaan) 

Olla osallisena 

Asiakkaiden aktivointi liittymään mukaan 

Asiakasta pyydetään osallistumaan 

alustakeskusteluun yhteisesti sovittuna aikana 

Asiakkaan ottaminen mukaan keskusteluihin 

kertomaan odotuksista 

Asiakas on mukana projektin eri vaiheissa – projekti 

on iteratiivinen ja ideointivaihe lopetetaan, kun asiakas 

on tyytyväinen. Lisäideoista voidaan tehdä uusia 

projekteja 

Sisällönjohtaja tai projektipäällikkö sopivat asiakkaan 

kanssa tapaamisista. Asiakas tarjoaa taustatietoa ja 

taustamateriaalia asiantuntijaryhmälle, joka antaa 

asiantuntijoille ymmärrystä siitä, mitä asiakas odottaa ja 

mistä projektissa on kyse. Asiakkaan kanssa pidetään 

palavereita, joissa asiakkaalle esitetään projektin 

välituloksia ja konsepteja ja asiakas antaa niistä 

palautetta, joiden pohjalta konsepteja edelleen kehitetään. 

Asiakas kertoo suunnitelmista ja tavoitteista ryhmälle 

aloitustapaamisessa. Asiakasta osallistetaan 

aloituspalaverissa, projektipäällikön ja sisällönjohtajan 

käymissä keskusteluissa asiakkaan kanssa ja 

asiakastapaamisissa. Asiakas osallistuu aloituspalaveriin, 

joissa asiakas itse kertoo projektiryhmälle projektin 

tavoitteista ja odotuksista. Asiakas tarjoaa projektin tueksi 

taustamateriaalia, jotka projektipäällikkö ja sisällönjohtaja 

välittivät alustalle. 

Asiakas oli ensin tarkoitus ottaa mukaan 

alustatyöskentelyyn ja keskusteluun, mutta asiakkaan 

aikataulu ei antanut myöten. Asiakkaan kanssa järjestettiin 

palavereita (3kpl), joissa asiakkaalle käytiin näyttämässä 

missä kohtaa työ on, ja miten on tarkoitus jatkaa. 

Asiakaspalavereissa käytiin keskustelua siitä, mitä asiakas 

toivoo ja mihin suuntaan seuraavaksi edetään. Asiakas 

kommentoi aktiivisesti projektin eri vaiheita. Asiakas kertoi 

palavereissa myös tietoa ja toiveita projektiin liittyen. 

Asiakkaan toiveista kirjoitettiin muistio, joka käytiin läpi 

asiakaspalaverissa ja jaettiin alustalle. 

 

1.Asiakkaan 

osallistaminen 

 Projektipäällikkö ja/tai sisällönjohtaja sopivat 

palaveriajoista asiakkaan kanssa. Asiakkaan kanssa 

järjestetään tapaamisia projektin aikana, joissa esitellään 

ideoiden välivaiheita. Asiakkaalle esitetään väliratkaisu 

projektin puolivälissä: ideat, joita asiantuntijat ovat tähän 

mennessä ideoineet. Asiakastapaamisessa esitetään 

konseptiehdotukset. Asiakkaalle esitetään projektin 

välitulokset ja niihin pyydetään palautetta. 

Konseptiehdotuksia esitetään asiakkaalle projektin aikana ja 

asiakkaalta on saatu vahvistusta siitä, että suunta on oikea 

ja asiakas on ollut tyytyväinen ideoihin. 

 

2.Asiakastapaamisten 

sopiminen ja ideoiden 

esittäminen asiakkaalle 

 Asiakastapaamisiin valmistaudutaan ohjeistamalla 

asiantuntijoita tuottamaan sisältöä asiakkaalle esitettäviin 

materiaaleihin. Asiakaspalavereissa hyödynnetään 

artefakteja – dokumentteja, joiden avulla esitetään 

välivaiheen ideoita. Projektipäällikkö ohjaa ryhmää 

toimittamaan oman osionsa asiakkaalle esitettävään 

väliesitysmateriaalin annettuun päivämäärään mennessä 

ja kokoaa materiaalin yhteen. 

 3.Asiakastapaamisiin 

valmistautuminen 

 Projektipäällikkö ja/tai sisällönjohtaja ovat asiakkaaseen 

yhteydessä ja raportoivat keskustelut ja asiakkaan 

odotukset alustalle. 

Asiakas antaa ideoista ja konsepteista palautetta. 

Projektipäällikkö tekee yhteenvedon alustalle 

asiakastapaamisista. 

Projektissa edetään seuraavaan vaiheeseen ja konseptia 

kehitetään asiakkaan palautteen pohjalta.  

Asiakkaan palautteen pohjalta ohjataan asiantuntijoiden 

toimintaa ja muokataan ideoita ja konsepteja. 

Projektiryhmä jatkaa konseptien ja ideoiden kehittämistä 

asiakaspalautteen pohjalta ja muotoilee lopuksi 

loppuraportin, joka esitetään asiakkaalle. Asiakas antaa 

loppuraportista palautetta projektipäällikölle ja 

sisällönjohtajalle, jotka välittävät palautteen alustalle. 

Konseptiehdotuksia esitetään asiakkaalle projektin aikana ja 

asiakkaalta on saatu vahvistusta siitä, että suunta on oikea 

ja asiakas on ollut tyytyväinen ideoihin. Asiakas antoi 

palautetta varhaisen vaiheen konsepteista: asiakas halusi 

raportin erilaisessa muodossa ja esityksen lisäksi he 

halusivat lyhyen raportin. Asiakastapaamisesta 

muodostettiin muistio ja se jaettiin alustalle. 

Asiantuntijaryhmä muodosti esityspohjat asiakaspalaverin 

jälkeen. 

 

4.Asiakkaan palautteen 
välittäminen ja 
konseptin kehittäminen 
palautteen pohjalta 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): DIMENSIO 2: AKTIVOIVAT JOHTAMISKÄYTÄNTEET 

 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd 

Order Themes) 

Henkilökohtaisuuden kokemus aktivoi ihmisiä 

Ihmisiä on pyydetty henkilökohtaisesti kontribuoimaan 

(eli osallistumaan) 

Ihmiset kokevat, että he ovat henkilökohtaisesti 

mukana 

Jokaisen asiantuntijan kanssa kommunikoidaan 

henkilökohtaisesti, mitä häneltä odotetaan 

Asiantuntijoita aktivoidaan sanomalla asioita, tuomalla 

esiin näkökulmia ja kysymyksiä, joista asiantuntijat 

ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneita 

Henkilökohtaistaminen: Keskusteluun kannustaminen 

henkilökohtaisten viestien välityksellä alustalla 

Henkilökohtaisuus 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja nimeävät asiantuntijoita 

henkilökohtaisesti alustalla ja osoittavat yksittäisille 

asiantuntijoille tarkoitettuja kysymyksiä, kommentteja ja 

toimintaohjeita. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja keskustelevat 

alustakeskustelun lisäksi asiantuntijoiden kanssa 

henkilökohtaisesti (Henkilökohtaiset 1-1 keskustelut) 

puhelimen ja/tai sähköpostin välityksellä. 

Henkilökohtaisissa keskusteluissa käydään projektin 

alussa läpi työn laajuutta, tarvittavaa kokemusta, 

asiantuntijoiden saatavuutta ja odotuksia. 

Projektin aikana henkilökohtaisissa keskusteluissa 

ideoidaan ja käydään läpi asiantuntijoiden vastuualueisiin 

sisältyviä tehtäviä. 

Henkilökohtaisista keskusteluista laaditaan muistioita ja ne 

raportoidaan alustalle tiedonantona muulle ryhmälle. 

Henkilökohtaisten keskustelujen pohjalta asiantuntijoille 

määritellään tehtäviä, jotka he seuraavaksi tekevät. 

Henkilökohtaiset keskustelut ohjaavat yksilöiden toimintaa 

alustalla ja tiedon luomisen prosessissa. 

 

 5.Henkilökohtaistaminen 

Asiakkaiden aktivointi liittymään mukaan 

Prosessien aktivointi 

Ihmisten pitäminen aktiivisena yhteisluomisen aikana 

Asiantuntijoiden aktivointi ottamaan kantaa 

Asiantuntijoiden aktivointi kertomalla mitä tarvitaan 

Asiantuntijoita aktivoidaan pyyntöjen ja kehotusten kautta 

digitaalisella yhteistyöalustalla. Asiantuntijoilta kysytään 

yleisiä ja henkilökohtaisesti kohdistettuja kysymyksiä, 

jotka aktivoivat asiantuntijoita. Asiantuntijoita nimetään 

henkilökohtaisesti ja heille määritellään heille tehtäviä, 

jotka aktivoivat asiantuntijoita tuottamaan sisältöä. 

Asiantuntijoita aktivoidaan pyytämällä kommentteja ja 

parannusehdotuksia. Heitä aktivoidaan asettamalla 

aikatauluja, mihin mennessä heidän tulee tehdä oma osa-

alueensa valmiiksi. 

 

 

 

 

Innostaminen ja motivointi 

Ryhmän sisällä oli hyvä luottamus ja avoimuus. 
Ryhmässä onnistunutta oli hyvä tiimi-ilmapiiri: innostus, 
motivaatio, avoimuus ja luottamus. 
”Team spirit” oli tosi hyvä. 
Kun ryhmän jäsenet eivät ole tavanneet kasvokkain, niin 
ainoa tekijä, millä luottamus rakentuu, on se, että kaikki 
toimittaa materiaalinsa sovittuun ajankohtaan mennessä. 
Työn merkityksellisyyden kokemus ja vision määrittely 
innostavat asiantuntijoita työskentelemään mukana 
projektissa. 
Kiinnostava ja innostava projektin aihe – kiinnostava projekti 
edisti asiantuntijoiden motivaatiota työskennellä mukana 
projektissa. 
Asiantuntijaryhmän kanssa järjestettiin puhelinpalavereita, 
joissa aktivoitiin, innostettiin ja motivoitiin asiantuntijoita 
kertomalla, että projekti on ainutlaatuinen, uniikki ja että 
asiakkaalla on tavoitteet korkealla. Asiantuntijoita aktivoitiin 
projektin alussa kertomalla, että tavoitteena on tehdä 
kansainvälisesti kiinnostava projekti, josta jokainen projektiin 
osallistuja saa hyvän referenssin. 

6.Aktivointi 



 
 

Kun yksi aloitti avoimesti jakamaan (tietoa), niin se kannusti 

muita asiantuntijoita osallistumaan. 

 

Aktivointi ideointiin 

Kommunikointi vaatii projektinvetäjiltä hyvin aktiivista otetta: 
ryhmän jäsenet ovat hyvin aktiivisesti keskustelleet ja 
esittäneet ideoita, jolloin projektia on saatu hyvin vietyä 
alustan kautta eteenpäin. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja 
rohkaisivat asiantuntijoita aktiiviseen keskusteluun 
digitaalisella alustalle korostamalla, että ideointivaihe on 
tärkeä vaihe, jotta he saavat tarpeeksi materiaalia. 
Rohkaisua tehtiin aktiivisesti, jotta kaikki saatiin mukaan. 
 

Positiivisten ja hyvien tunteiden vahvistaminen 

Hyväksyvän tunteen vahvistaminen 

Turvallisuuden tunteen vahvistaminen 

Tarpeellisuuden tunteen vahvistaminen 

Työskentelyyn kannustaminen ystävällisellä ja 

mukavalla tavalla 

Tulosten peräänkuuluttaminen/kysyminen mukavalla 

tavalla 

Ajan käyttäminen luottamuksen rakentamiseen 

Asiantuntijoiden jakamiin kommentteihin ja ideoihin 

vastataan positiivisella ja kannustavalla tavalla. 

Asiantuntijoita kiitetään ideoiden ja konseptien 

jakamisesta. Asiantuntijoiden ideoita kehutaan ja 

kommentoidaan kannustavasti. Asiantuntijoita kiitetään 

heidän lähettämistään materiaaleista. Asiakkaan antama 

positiivinen palaute välitetään asiantuntijaryhmälle. 

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan kommunikointi 

asiantuntijaryhmälle on positiivista ja kannustavaa. 

 

Positiivinen vuorovaikutus 

Mielipiteiden vaihto, vastakkaisten mielipiteiden 
esiintuominen ja mielipiteiden vahvasti esittäminen on hyvin 
suoraviivaista ja erilaista alustalla käydyssä keskustelussa, 
kuin sanallisessa keskustelussa. Jos ajatuksia ei kirjoita 
huolellisesti tai diplomaattisesti, alustalle kirjoitetut 
kommentit voivat kuulostaa paljon jyrkemmältä, kuin 
elävässä elämässä, johon liittyy eleet, ilmeet ja sanaton 
viestintä. Haastateltavalla oli kokemus aiemmasta 
projektista, jossa yksi tiimin jäsen ”ampui alas” muiden tiimin 
jäsenten ideat, jolloin keskustelu alustalla tyrehtyi. Tämän 
vuoksi haastateltava korosti rakentavaa vuorovaikutuksen 
tapaa, jossa jokainen ryhmän jäsen pitää omalta osaltaan 
huolen, että vuorovaikutus on tsemppaavaa ja rakentavaa. 
Yhteiset viikkopalaverit ovat lisänneet luottamusta, kun 
asiantuntijat ovat saaneet tuoda erilaisia näkökulmia esiin 
näissä palavereissa. 
 

7.Positiivisten ja hyvien 

tunteiden vahvistaminen 

Asiantuntijoille asetetaan odotuksia ja tarjotaan 

keskustelumahdollisuuksia tietyssä hetkessä 

(Asiantuntijoilla) on odotukset tiedossa 

Odotusten viestiminen ohjaa asiantuntijoita 

valmistautumaan 

Odotusten kommunikoinnin apuna ovat valmiit työkalut 

ja pohjat, joiden avulla odotuksia kommunikoidaan 

Jokaisen asiantuntijan kanssa kommunikoidaan 

henkilökohtaisesti, mitä häneltä odotetaan 

Odotusten asettaminen ryhmän tasolla ja 

henkilökohtaisella tasolla 

Odotusten asettaminen yhteisluomisen aikana 

Asiakkaan ottaminen mukaan keskusteluihin 

kertomaan odotuksista 

Ilmaista, mitä ryhmä on tekemässä ja mitä se yrittää 

saavuttaa ryhmätasolla 

Asiantuntijoille on kommunikoitu, mitä heidän pitäisi 

tehdä ja asiantuntijat ovat sitoutuneet siihen 

Asiantuntijoiden omat odotukset 

Tavoiteasetanta 

Projektipäällikkö ja/tai sisällönjohtaja kertovat asiakkaan 

odotuksista ryhmälle. Lisäksi asiakas on mukana 

ensimmäisessä aloituspalaverissa kertomassa omista 

odotuksistaan. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kertovat 

etukäteen alustalle, mistä seuraavassa 

ryhmätapaamisessa keskustellaan, joka asettaa odotuksia 

ja ohjaa asiantuntijoita valmistautumaan. Asiantuntijoille 

kerrotaan konkreettisesti, mitä heidän tulee seuraavaksi 

tehdä. 

 8.Odotusten 

asettaminen 

Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, että heidät on 

palkattu projektiin kontribuoimaan ja työstä mitä pitää 

tehdä 

Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, mitä tehdään ja 

miksi 

Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, mitä ryhmä on 

tekemässä 

Asiantuntijoiden muistuttaminen siitä, mitkä ovat 

ryhmän tavoitteet 

Erilaisten muutosten, kuten prioriteettimuutosten 

muistuttaminen ryhmälle 

Projektipäällikkö muistuttaa: ”Muistathan laittaa” 

Tavoitteen muistuttaminen uudestaan siitä, mitä nyt on 

tarkoitus tehdä 

Asiantuntijoita muistutetaan aktiivisesta osallistumisesta. 

Heitä muistutetaan täyttämään ideoita aiemmin 

lähetettyyn dokumenttipohjaan. Asiantuntijoita 

muistutetaan vastaamaan aikataulukyselyyn, joka on 

aiemmin lähetetty alustalle. Asiantuntijoita muistutetaan 

tehtävistä, jotka tulee tehdä määräaikaan mennessä. 

 

 9.Muistuttaminen 

Asiantuntijan ja sidosryhmien insentiivin (eli 

kannustimen) löytäminen 

Asiantuntijan/sidosryhmän jäsenen insentiivin 

käyttäminen, jotta henkilö kiinnostuu 

henkilökohtaisesti aiheesta ja osallistuu 

Kun asiakas kokee vahvasti, että ollaan oikean asian 

ytimessä, hän aktivoituu keskusteluun 

Asiantuntijoita aktivoidaan sanomalla asioita, tuomalla 

esiin näkökulmia ja kysymyksiä, joista asiantuntijat 

ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneita 

  10.Insentiivin 

löytäminen ja 

käyttäminen 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): DIMENSIO 3: TIEDON YHTEISLUOMISEN PROSESSIA OHJAAVAT JOHTAMISKÄYTÄNTEET  

 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd Order 

Themes) 

Kysymysten kysyminen 

Fokusoitujen kysymysten kysyminen: ”Miten sisältöä 

voidaan käyttää tähän asiaan?” 

Suorien kysymysten esittäminen: ”Määrittele tähän: 

Miten tämä sopii asiakkaalle?” 

Oikeiden kysymysten esittäminen 

Projektipäällikkö kysyy asiantuntijalta: ”Onko tämä 

tehty?” 

Antaa ihmisille mahdollisuus kysyä lisäkysymyksiä, jos 

on joitakin asioita, joita he eivät ole ymmärtäneet ja 

joita he käyvät läpi 

Asiantuntijoilta kysytään ideoihin liittyviä kysymyksiä. 

Asiantuntijoilta kysytään tarkentavia ja ohjaavia 

kysymyksiä 

Asiantuntijoilta kysytään yleisiä kysymyksiä – kuten ”Mitä 

ajatuksia tämä herättää?” 

Asiantuntijoille tarjotaan mahdollisuuksia esittää 

kysymyksiä. 

Asiantuntijoilta kysytään mielipiteitä. 

 11.Kysymysten 

kysyminen 

 

 

Keskustelun jalostaminen/kehittäminen pidemmälle 

Keskustelun analysointi 

Keskustelun saattaminen päätökseen 

Sanotun saattaminen päätökseen 

Sanotun toistaminen 

Keskustelun fokusointi 

Käydä läpi, mitä alustalla on 

Käydä läpi, mitkä ovat viimeisimmät kehitysvaiheet 

Asiantuntijoiden ideoita analysoidaan ja esitetään 

tarkentavia kommentteja. 

Asiantuntijoiden ideoihin annetaan palautetta. 

Ideointiin osallistutaan analysoimalla ideoita ja 

fokusoimalla huomio tiettyihin osa-alueisiin. 

Keskustelua jalostetaan rajaamalla tekemistä. 

Keskustelua jalostetaan muotoilemalla yhteisiä artefakteja, 

hyödyntämällä yhteisiä mallipohjia ja dokumentteja. 

Muotoiltuihin artefakteihin pyydetään kommentteja ja 

ideoita ja asiantuntijoita pyydetään tuottamaan niihin 

sisältöä. 

Keskustelua jalostetaan pyytämällä asiantuntijoita 

äänestämään erilaisista vaihtoehdoista. 

 12.Keskustelun 

analysointi ja 

jalostaminen 

 

 

Keskustelun ohjaaminen alustalle 

Pelisäännöt kommunikointiin 

Jatkuvasti selittää, mitä seuraavaksi tapahtuu 

Puheenjohtajan tavoin toimiminen 

Keskustelun ohjaaminen: puheenvuorojen antaminen 

Keskustelun rajaus: esitetään idea ja yhdessä 

keskustelussa pysytään saman idean tiimoilta, jolloin 

Asiantuntijoita pyydetään jakamaan ajatuksia mallipohjien 

rakenteesta ja äänestämään ideoista. 

Keskustelua ohjataan pyytämällä lisäämään ranskalaisia 

viivoja ja kommentteja. 

Keskustelua ohjataan kuvaamalla prosessin eri vaiheet ja 

kertomalla, missä vaiheessa kulloinkin edetään. 

Alustalle esitettiin ideoita vapaasti ja laajemmin. 
Ideointivaiheen jälkeen tarvittiin ohjausta, jossa 
asiantuntijoilta pyydettiin apua tiettyihin osa-alueisiin. Näitä 
keskusteluja käytiin puhelimitse ja sähköpostitse. Alustalla 
tapahtuneen ideointivaiheen jälkeen määriteltiin 
puhelinkeskusteluissa, mihin keskitytään ja mitkä ideat ovat 
hyviä. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, että 
puhelinkeskustelujen kautta saatiin kompaktimmin tietoa 

13.Keskustelun 

ohjaaminen 

 



 
 

samasta asiasta ei puhuttaisi kymmenissä eri 

ketjuissa 

Ideointivaiheen ohjaus: laittakaa tänne (osoitettuun 

keskusteluun) ideoita 

Kommenttikenttään voi ehdottaa uusia ideoita (saman 

teeman alle) 

Keskustelua ohjataan pyytämällä asiantuntijoita 

ideoimaan. 

Keskustelua ohjataan kertomalla, miten käytännön tasolla 

toimitaan. 

Keskustelua ohjataan alustalla, henkilökohtaisissa 

keskusteluissa ja ryhmäpalavereissa. 

Keskustelua ohjataan kertomalla odotuksista – mitä 

palaverissa on tarkoitus käydä läpi. 

Keskustelun ohjaamisessa hyödynnetään dokumentteja: 

palaverin agenda jaetaan etukäteen ryhmälle, joka ohjaa 

valmistautumaan. 

Keskustelua ohjataan tekemällä yhteenvetoja 

asiantuntijoiden kanssa käydyistä henkilökohtaisista 

keskusteluista. 

Keskustelua ohjataan määrittelemällä osa-alueiden 

tavoitteita. 

Keskustelua ohjataan siten, että asiantuntijoille 

mahdollisestaan kysymysten kysyminen ja sähköpostitse 

lähestyminen, mutta korostetaan sitä, että alusta on 

pääasiallinen kommunikointialusta. 

ihmisiltä. Haastateltavat kokivat, että puhelinkeskustelujen 
kautta oli helpompaa ja nopeampaa määritellä, mihin 
keskitytään ja saada kaikkien näkemykset samaan aikaan 
tiettyihin asioihin, joihin kulloinkin sisältöä tarvittiin. 
Puhelinkeskusteluissa vedettiin yhteen, mitä tähän 
mennessä on tehty ja mitä seuraavan viikon aikana pitäisi 
tehdä. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, että 
alustan haasteena on se, että asiantuntijat ovat alustalla eri 
aikoihin, jolloin jokin keskustelu alustalla saattaa jäädä 
huomaamatta tai alustan kautta tehty ohjaus ei välttämättä 
tavoita asiantuntijoita ajoissa. 
Ideointivaiheen jälkeen määriteltiin asiantuntijoille 
tarkemmin, mitä heiltä tarvitaan ja milloin. Ideointivaihe 
koettiin helpoksi. Haastava vaihe on, kun asiantuntijan 
tuottamaa sisältöä täytyi vielä muokata tai viedä eteenpäin. 
Asiantuntijoilta oli helppo saada ideointivaiheessa 
esimerkkejä, tietoa ja linkkejä. Asiantuntijoiden oman 
sisällön tuottaminen ja sen vieminen oikeaan suuntaan ja 
määrittely siitä, onko sisältö riittävän hyvää tai tarvitseeko se 
vielä jotakin enemmän, koettiin haasteellisemmaksi 
vaiheeksi. Tästä syystä projektipäälliköt kokivat, että on 
helpompaa keskustella henkilökohtaisesti asiantuntijoiden 
kanssa heille kuuluvista osa-alueista. Ihmiset tulevat eri 
taustoista ja omaavat eri alan asiantuntijuuksia ja jakavat 
paljon ideoita. Projektin vetäjiltä vaaditaan sitä, että he 
ohjaavat ryhmän kiteytettyyn suuntaan ideointivaiheesta. 
Alustalla tapahtuvan vuorovaikutuksen luonne on erilainen 
kuin kasvotusten tapahtuvassa työskentelyssä. Ihmisillä on 
eri aikataulut, ja eri ihmiset pääsevät alustalle eri aikoihin, 
jolloin alustalla tapahtuva keskustelu on ”sykäyksittäistä”. 
Asiantuntijoiden kommentit eivät välttämättä tule heti 
samana päivänä, vaan ne voivat tulle päivienkin päästä, 
jolloin työskentelyn rytmi on erilainen kuin perinteisessä 
kasvotusten tapahtuvassa ryhmätyöskentelyssä 
Viikoittaisissa palavereissa käytiin läpi ryhmän mielipiteitä ja 
löydettiin yhteiset ajatukset. Sisällönjohtaja ja 
projektipäällikkö tekivät viimeistelyvaiheen päätökset 
yhdessä. Asiantuntijoilta kysyttiin yksittäisiä tarkennuksia 
tiettyyn asiaan asiantuntemuksen perusteella. Kysymyksiä 
kysyttiin sähköpostitse tai puhelimitse. Sisällönjohtajalla oli 
vastuu konseptin sisällöstä ja hän teki lopulliset ratkaisut. 
 

 

 

Ajankäyttö: Projektipäällikön oma arvio (noin): 
Alustatyöskentely 50% 
Chat-työkalua käytettiin pieniin kysymyksiin 10 % 
Ryhmäpalaverit 15 % 
Henkilökohtaiset 1-1 -puhelinpalaverit sisällönjohtajan ja 
asiantuntijoiden kanssa ja sähköpostikeskustelut 15% 
Kasvotusten tapaamiset asiantuntijan kanssa 5%. 
 
Sisällönjohtajan oma arvio (noin): 
Alustatyöskentely 30 % 
Kirjoitustyötä 50 % 
Puhelinpalavereita ja sähköpostikeskusteluja 20 % 
 
Alustaa käytettiin ideointiin ja tiedon jakamiseen: tietojen 
vaihto ja postaaminen. 
Chat-työkalun avulla kysyttiin kysymyksiä, jotka liittyvät 
pikkujuttuihin. 
Ideointivaiheen jälkeen jaettiin vastuualueet. Sähköpostin 
kautta sovittiin henkilökohtaisista palavereista ja lähetelty 
materiaaleja yksittäisten asiantuntijoiden ja 
projektipäälliköiden kesken. 
 

UUSI Henkilökohtaisissa keskusteluissa projektipäälliköt 

keskustelivat henkilökohtaisesti asiantuntijan kanssa. 

Ensimmäisessä yhteisessä keskustelussa keskusteltiin 

työn laajuudesta, tarvittavasta osaamisesta, 

asiantuntijoiden saatavuudesta ja odotuksista. Keskustelut 

toteutettiin puhelimitse. Lisäksi projektin eri vaiheissa 

käytiin läpi henkilökohtaisia keskusteluja, joissa 

projektipäälliköt kävivät tarkemmin ja 

yksityiskohtaisemmin läpi asiantuntijan vastuualueelle 

määriteltyjä osa-alueita ja ideoita. He jatkojalostivat ideoita 

1-1 keskusteluissa yhdessä asiantuntijan kanssa. 

Projektipäälliköt jakoivat 1-1 keskusteluista muistiinpanoja 

alustalle, joissa he ovat tehneet yhteenvetoja muille 

ryhmän jäsenille sekä määritelleet asiantuntijan tekemisen 

seuraavia vaiheita. Henkilökohtaisia keskusteluja käytiin 

sekä puhelimitse, että sähköpostitse. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja tapasivat kaksi 
asiantuntijaa myös kasvotusten. Näissä tapaamisissa 
määriteltiin projektin suuntaa ja fokusta. He kokivat, että 
myös kasvotusten tapaamiset olivat tärkeässä roolissa 
projektin eteenpäin viemisen kannalta. Henkilökohtaisista 
keskusteluista tehtiin yhteenveto muulle ryhmälle. Lisäksi 
henkilökohtaisia 1-1 -keskusteluja käytiin puhelimitse, joiden 
avulla projektin suuntaa määriteltiin ja asiantuntijoita 
innostettiin. 
 

14.Henkilökohtaisten 1-1 

keskustelujen 

ohjaaminen 

UUSI Projektin aikana järjestettiin asiantuntijaryhmän välisiä 

tapaamisia siten, että osa oli samassa tilassa ja osa 

osallistui virtuaalisesti ryhmäkeskusteluihin. Ennen 

ryhmäkeskustelua projektipäälliköt lähettivät 

palaveriagendan ja esitysmateriaalin alustalle, joka ohjasi 

asiantuntijoita valmistautumaan ryhmäkeskusteluihin. 

Lisäksi ryhmäkeskusteluihin oli määritelty vastuualueet, 

kuka käy minkäkin projektin vaiheen läpi 

ryhmäkeskustelun aikana. Palavereissa käytiin läpi 

ideoita, konseptiesityspohja ja keskusteltiin ratkaisujen 

toteuttamiskelpoisuudesta. Ryhmäkeskusteluista tehtiin 

muistiinpanoja ja ne jaettiin esitysmateriaalien kanssa 

tapaamisten jälkeen alustalle tiedonantona ryhmän 

jäsenille, jotka eivät olleet mukana palaverissa. 

Ryhmälle järjestettiin aloitustapaaminen projektin alussa. 

Aloitustapaamisessa käytiin läpi projektisuunnitelma, 

asiantuntijoiden ja ryhmän esittäytyminen, asiakkaan 

esittäytyminen, asiakkaan odotukset ja tavoitteet, 

aikataulut, ryhmän jäsenten roolit ja vastuualueet. 

Projektin aikana järjestetään säännöllisiä palavereita 

ryhmän kanssa, jossa keskusteltiin projektin eri vaiheisiin 

liittyvistä osa-alueista. Palavereiden tukena olivat artefaktit 

– esitysmateriaalit ja virtuaalityökalut, joiden pohjalta 

palaveria ohjataan. 

Palaveriajat sovittiin ryhmän jäsenten kanssa alustalla 

hyödyntäen Doodle-kyselyä. Palaveriajat raportoitiin 

alustalle. Ryhmätapaamisissa osa osallistujista olivat 

fyysisesti samassa tilassa, osa osallistui palaveriin Google 

Hangouts-työkalun välityksellä. Osa tapaamisista olivat 

virtuaalitapaamisia Google-Hangouts-työkalun välityksellä. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja määrittelivät projektin 
suunnitteluvaiheessa viikoittaiset projektitiimin palaverit, 
joita oli 1-2 h viikossa. He kokivat, että projektin etenemisen 
kannalta on parempi, että molemmat kanavat: 
alustakeskustelu ja puhelinkeskustelut ovat käytössä. 
Puhelinpalaverit ja keskustelut koettiin tarpeellisiksi, kun 
ideointivaiheesta siirryttiin konseptointivaiheeseen. Koko 
tiimi ei päässyt osallistumaan kertaakaan ryhmätapaamisiin, 
ja osallistujamäärät vaihtelivat palaverissa. 
 

15.Ryhmätapaamisten 

järjestäminen ja 

ohjaaminen 

UUSI Projektipäällikkö kertoo, että ryhmä on yhteisluomisen 

vaiheessa ja kannustaa ideoimaan. Projektipäällikkö 

 16.Ideointiin 

kannustaminen 



 
 

pyytää asiantuntijoita jakamaan alustalle relevantteja ja 

kiinnostavia tapaustutkimuksia ja vertailuanalyyseja. 

Asiantuntijoita aktivoidaan pyytämällä heitä ideoimaan ja 

lähettämään kysymyksiä. Heitä pyydetään esittämään 

kommentteja ja parannusehdotuksia ideoihin, mallipohjiin 

ja konsepteihin. Asiantuntijoita kiitetään työpanoksesta ja 

kehotetaan jatkamaan ideoiden ja kysymysten 

lähettämistä alustalle. Asiantuntijoilta kysytään yleisiä 

kysymyksiä ja henkilökohtaisesti kohdistettuja kysymyksiä. 

Asiantuntijoita pyydetään jakamaan ajatuksia rakenteesta, 

lisäämään omia ajatuksia ja äänestämään esitettyjä 

ideoita. 

 

UUSI Asiantuntijoille esitettään konseptiluonnos ja pyydetään 

kommentoimaan mallipohjia: onko niissä tarvittava 

informaatio. Heitä pyydetään täyttämään tiedot 

mallipohjaan. Asiantuntijoilta pyydetään kommentteja ja 

parannusehdotuksia mallikuvaan. Heitä pyydetään 

täyttämään annetut mallipohjat annettuun päivämäärään 

mennessä. Asiantuntijoita pyydetään täyttämään oman 

osuutensa esitykseen. Asiantuntijoita kehotetaan 

ajattelemaan konseptin visuaalista ilmettä ja ulkoasua. 

Asiantuntijoita kannustetaan tuottamaan sisältöä 

esitykseen. Asiantuntijoita aktivoidaan henkilökohtaisesti 

nimeämällä ja pyytämällä asiantuntijaa täyttämään oman 

vastuualueensa aiheet esitykseen. 

 

 17.Konseptin muotoilun 

ohjaaminen 

UUSI Ennen palaveria projektipäällikkö tai sisällönjohtaja 

jakavat alustalle esitysmateriaalin, joka ohjaa 

asiantuntijoita valmistautumaan ryhmätapaamiseen. 

Esitysmateriaalina ovat mm. aloitustapaamisen agenda ja 

konseptiesityksen viimeisin versio, johon ryhmä on 

yhteisesti tuottanut materiaalia. 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja kuvaavat alustalle aiheita, 

joita seuraavassa palaverissa käydään yhteisesti läpi. 

Projektipäällikkö on arvioinut, kenen osallistumista 

tarvitaan missäkin aihepiirissä ja hän on nimennyt 

aihepiirit asiantuntijoiden nimellä esitysmateriaaliin. 

Projektipäällikkö ohjaa asiantuntijoita kontribuoimaan 

sisältöä esitysmateriaaliin, joka käydään yhteisesti läpi 

ryhmän seuraavassa palaverissa. Projektipäällikkö 

määrittelee alustalle etukäteen, mistä tulevassa 

palaverissa keskustellaan. 

Projektipäällikkö kertoo, että asiantuntijat voivat 

esittää/jakaa oman tuotoksensa ryhmäpalaverissa.  

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja ohjaavat asiantuntijoita 

tuottamaan sisältöä asiakkaalle esitettävään materiaaliin 

ennen asiakastapaamista. 

 18.Tapaamisiin 

valmistautuminen 

Käydä läpi, mitä alustalla on 

Käydä läpi, mitkä ovat viimeisimmät kehitysvaiheet 

Yhteenvetojen tekeminen 

Säännölliset yhteenvedot 

Viikoittaiset/joka toinen viikko 

yhteenveto/tiivistämistapaamiset, jossa projektin 

vetäjä käy läpi mitä alustalle on kirjoitettu ja miten ensi 

viikolla jatketaan 

 

Alustalle tehdään yhteenvetoja projektin tavoitteista, 

aikatauluista ja määritellyistä vastuualueista. Yhteenvetoja 

tehdään asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista, 

henkilökohtaisista keskusteluista ja ryhmän yhteisistä 

tapaamisista. Alustalle jaetaan muistiinpanoja, jotka on 

tehty tapaamisten pohjalta. Yhteenvedoissa tiivistetään 

käydyt keskustelut ja sovitut työtehtävät ja määritellään 

projektin seuraavia vaiheita ja asiantuntijoiden tehtäviä. 

Asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista, tiedosta ja 
toiveista kirjoitettiin muistio, joka käytiin läpi 
aloituspalaverissa. Muistio jaettiin alustalle tiedonantona 
henkilöille, jotka eivät olleet läsnä palaverissa. 
Henkilökohtaisista keskusteluista tehtiin yhteenveto muulle 
ryhmälle. 
 

19.Yhteenvetojen 

tekeminen alustalle 

 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): 4. DIMENSIO: ALUSTATYÖSKENTELYÄ OHJAAVAT JOHTAMISKÄYTÄNTEET 

 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd Order 

Themes) 

Ohjeistus siihen, jos asiantuntija laittaa linkin 

(alustalle), mihin osa-alueeseen se liittyy ja miten se 

liittyy siihen osa-alueeseen loppuraportissa 

Ohjeistaa asiantuntijoita tekemään yhteenvedon 

alustalle: ”Miksi olen jakanut tämän linkin?” 

Ohjeistaa asiantuntijoita kuvaamaan, mitkä linkin 

takana ovat oleellisia asioita projektin kannalta ja mikä 

idea on linkin takana. 

Projektin varhaisessa vaiheessa ajan käyttäminen 

kommunikointiin asiantuntijoiden kanssa, jotka eivät ole 

aiemmin olleet tässä tilanteessa (joilla ei ole kokemusta 

alustatyöskentelystä) 

Asiantuntijoiden ohjaaminen, joilla ei ole kokemusta 

alustalla työskentelystä projektipäällikön roolissa 

Keskustelun ohjaaminen alustalle 

Pelisäännöt kommunikointiin 

Keskustelun rajaus: esitetään idea ja yhdessä 

keskustelussa pysytään saman idean tiimoilta, jolloin 

samasta asiasta ei puhuttaisi kymmenissä eri ketjuissa 

Ideointivaiheen ohjaus: laittakaa tänne (osoitettuun 

keskusteluun) ideoita 

Kommenttikenttään voi ehdottaa uusia ideoita (saman 

teeman alle) 

 

Alustatyöskentelyä ohjataan kertomalla, miten edetään. 

Asiantuntijoille annetaan ohjeita, kuinka alustalla toimitaan. 

Asiantuntijoille annetaan ohjeita, kuinka mallipohja 

täytetään. Asiantuntijoita kehotetaan pitämään digitaalista 

alusta ensisijaisena vuorovaikutuskanavana. 

Alustatyöskentelyssä on tärkeää määritellä selkeät ohjeet ja 
odotukset, mitä keneltäkin odotetaan. Alustatyöskentelyn 
ohjeiden tulee olla selkeämmät kuin kasvotusten tehtävässä 
projektissa. Ennen ensimmäistä palaveria olisi hyvä ohjeistaa 
asiantuntijoita, mitä palaverissa on tarkoitus käydä ja ohjata 
asiantuntijoita miettimään siihen mennessä määritellyt asiat, 
esittämään nämä ajatukset alustalle ja ohjaamaan 
asiantuntijoita kommentoimaan toistensa ideoita. 
Alustatyöskentelyssä ohjaaminen konkreettisempaa ja 
järjestelmällisempää, kuin kasvotusten tapahtuvassa työssä. 
Esimerkiksi asiantuntijoita ohjeistetaan tuottamaan kolme 
esimerkkitapausta alustalle. Asiantuntijoille määritellään 
konkreettisella tasolla, mistä keskustellaan, mitä pitää olla 
tehty sitä ennen ja määritellä seuraavat vaiheet ja mitä nämä 
vaiheet tarkoittavat. 
 

20.Alustatyöskentelyn 

ohjeistaminen 

 

Aloituskokouksen järjestäminen 

Viikoittaiset/joka toinen viikko 

yhteenveto/tiivistämistapaamiset, jossa projektin vetäjä 

käy läpi mitä alustalle on kirjoitettu ja miten ensi viikolla 

jatketaan 

Viikkostatuspalaveri (viikoittainen puhelinpalaveri) 

Yhteinen työskentelyaika alustalla: sovitaan tietty päivä 

ja kellonaika, jolloin mukaan pääsevät henkilöt tulevat 

alustalle, jolloin asiat etenevät nopeasti 

Yhteisenä työskentelyaikana esitetään kysymys ja 

toinen vastaa saman tien 

Asiakasta pyydetään osallistumaan 

alustakeskusteluun yhteisesti sovittuna aikana 

 

Asiantuntijaryhmän kanssa sovitaan yhteiset palaveriajat ja 

ne kommunikoidaan alustalle. Yhteisen työskentelyajan 

sopimisessa käytetään Doodle-kyselyä ja asiantuntijoita 

pyydetään vastaamaan kyselyyn, milloin palaveriaika heille 

sopii. Yhteisistä työskentelyajoista ilmoitetaan alustan 

välityksellä ja asiantuntijoita pyydetään osallistumaan 

yhteisiin palavereihin. Yhteinen työskentely tapahtuu 

alustalla, virtuaalitapaamisissa, kasvotusten, ja 

sähköpostin välityksellä. Asiantuntijoiden kanssa 

järjestetään myös henkilökohtaisia tapaamisia. 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja sopii asiakkaan kanssa 

tapaamisista. Asiakastapaamisten aikatauluista kerrotaan 

alustalle, jotta asiantuntijat ehtivät tekemään osansa ennen 

asiakastapaamista. 

Yhteisen työskentelyajan sopimisen haaste on se, että 
asiantuntijat ja ryhmän jäsenet ovat omilla tahoillaan eri 
työtehtävissä. Kun palaveriaikoja yritetään sopia aikaisin, niin 
asiantuntijoiden kalenterit ovat jo täynnä. 
 

21.Yhteisen 

työskentelyajan 

sopiminen 

UUSI Sisällönjohtaja esittää alustavan aikaikkunan projektin 

alussa. 

Projektisuunnitelmaan kuvataan projektin aikataulu, joka 

kerrotaan ryhmälle aloitustapaamisessa 

Projektin aikana määritellään pienempiä välitavoitteita ja 

aikatauluja, jotka ohjaavat ryhmän jäseniä 

työskentelemään rajatun tehtävän puitteissa ja saattamaan 

välitavoitteet valmiiksi annettuun aikatauluun mennessä. 

Ryhmätapaamisten aikataulut kommunikoidaan alustalle. 

 22.Aikataulutus ja 

aikataulujen 

kommunikointi 



 
 

Asiakkaan kanssa sovitaan tapaamisten aikatauluista ja 

tapaamisista. 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja kertovat omien osa-

alueidensa tehtäviä ja mihin mennessä he tekevät ne. 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja määrittelee 

asiantuntijoiden tehtäviä ja mihin mennessä ne tulee tehdä. 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja varmistaa, että jokainen on 

tehnyt tehtävän ja muistuttaa aikatauluista, jos 

asiantuntijan työpanosta ei ole tullut. Projektipäällikkö jakaa 

alustalle Doodle-kyselyn, jonka avulla asiantuntijoiden 

kanssa sovitaan tapaamisen aikatauluista. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja jakavat 

tapaamisaikataulut alustalle ja muistuttavat tapaamisista. 

Asiantuntijoita pyydetään kontribuoimaan sisältöä 

esitysmateriaaleihin annettuun päivämäärään mennessä. 

Työn fasilitointi 

Projektipäällikön tehtävänä on katsoa, että kaikki osa-

alueet tulevat hoidetuksi 

Projektipäällikön tehtävä on katsoa, että kaikki osa-

alueet tulevat tehtäväksi 

Projektipäällikkö varmistaa, että tehtävät on tehty 

Projektipäällikkö kysyy asiantuntijalta: ”Onko tämä 

tehty?” 

Järjestyksen, eli ”rotin” ylläpitäminen 

Projektipäällikkö rajaa työmäärän, kuinka paljon ryhmä 

voi tehdä 

Päätösten tekeminen 

Projektinjohtomalli täytyy rakentaa projektiin itse 

porukan kanssa 

Hetkessä esiin nouseva toiminta 

Prosessin pitää olla iteratiivinen ja joustava, koska 

projektit ovat erilaisia ja niissä on eri tyyppisiä tavoitteita 

Projektipäällikkö/sisällönjohtaja seuraavat asiantuntijoiden 

työskentelyä alustalla. He seuraavat onko 

asiantuntijaryhmä toiminut annettujen ohjeistusten mukaan 

ja tarvittaessa muistuttavat asiantuntijoita työn seuraavista 

vaiheista tai tekemättömistä töistä. Alustalle nimetään 

henkilöitä, jotka ovat jo tehneet oman osuutensa ja lisäksi 

nimetään henkilöitä, joilta odotetaan vielä työskentelyä 

annetun tehtävän parissa. 

 23.Fasilitointi 

Erilaisten työkalujen käyttäminen, kuten Google Doc – 

yhteisen dokumentin hyödyntäminen helpottaa 

työskentelyä 

Yhteisten projektin työkalujen ilmaiseminen 

Laadukkaaseen ja tehokkaaseen projektiprosessiin 

liittyy se, että on olemassa projektisuunnitelmapohjat 

Laadukkaaseen ja tehokkaaseen projektiprosessiin 

liittyy se, että on olemassa erilaiset 

neuvottelumuistiopohjat 

Jos asiakkaalle raportoidaan kuukausittaisesta 

edistymisestä ja on pohjat, joita voi käyttää 

raportoinnissa 

Odotusten kommunikoinnin apuna ovat valmiit työkalut 

ja pohjat, joiden avulla odotuksia kommunikoidaan 

Kokemattomampikin projektipäällikkö saa työkalut, että 

pystyy menestymään omassa työssään 

Dokumenttien hallinta tehdään Dropboxilla 

Käytetyt työkalut riippuvat siitä, mikä tehtävä on 

Neuvottelumuistioiden tekeminen 

Vision/visuaalisen kuvan luominen lopputuloksesta 

projektin puoliväliä ennen 

Varmistus, että kaikki (asiakkaalle esitettävät) 

materiaalit ovat kunnossa 

Yhteisten mallipohjien hyödyntäminen (kts. kohta 

ARTEFAKTIT) 

 

 24.Yhteisten työkalujen 

ja valmiiden 

dokumenttipohjien 

hyödyntäminen 

UUSI Ryhmälle määritellään projektin tavoitteet ja kysymykset, 

jotka ryhmän tulee ratkaista. Asiakas kertoo projektin 

suuremmasta kuvasta ja heidän tavoitteistaan 

aloitustapaamisessa. Sisällönjohtaja kertoo projektin 

tavoitteista aloitustapaamisessa. Ryhmälle asetetaan 

kokonaistavoitteita, jotka jaetaan asiantuntijoille 

vastuualueittain. Projektin aikana asetetaan pienempiä 

välitehtäviä ja -tavoitteita koko ryhmälle ja yksittäisille, 

nimetyille asiantuntijoille Ryhmälle asetetaan aikatauluja, 

johon mennessä määritellyt tehtävät tulee tehdä.  

 25.Tavoitteiden 

määrittely  

UUSI Projektin alussa asiantuntijoille määritellään roolit ja 

vastuualueet. Projektin edetessä ryhmän jäsenille 

määritellään rajattuja ja kohdennettuja tehtäviä heidän 

vastuualueeltaan. Tehtävät jaetaan asiantuntijoille ja 

määritellään, kuka hoitaa minkäkin osa-alueen. 

Tehtäväkohtaiset vastuut nimetään henkilöittäin ja 

kerrotaan alustalla. Asiantuntijoiden vastuualueet 

määritellään ennen ryhmäpalaveria, joissa jokainen käy 

läpi oman vastuualueensa ideat. Asiantuntijoille annetaan 

tarkemmin määriteltyjä ja kohdennettuja tehtäviä projektin 

aikana. Asiantuntijoille annetaan koko ryhmää koskevia 

tehtäviä ja henkilökohtaisia tehtäviä projektin aikana. 

Henkilökohtaisissa keskusteluissa ideoidaan ja 

keskustellaan asiantuntijoiden vastuualueisiin liittyvistä 

aihepiireistä. Johtajarooleissa toimivat henkilöt kuvaavat 

omia tehtäviään, vastuualueitaan ja toiminnan aikatauluja 

asiantuntijaryhmälle. 

 26.Tehtävien ja 

vastuualueiden 

jakaminen projektin 

aikana 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): 1. Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja vastuualueiden jakaminen 

5.TIEDON LUOMISEN PROSESSIN ERI VAIHEISSA ILMENEVÄT JOHTAMISKÄYTÄNTEET 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd 

Order Themes) 

Oikean ryhmän kokoaminen, oikeiden asiantuntijoiden 

valitseminen 

Asiantuntijaryhmään ei oteta liikaa porukkaa mukaan 

Tarjouksen tekovaiheessa tehdään resursointi 

henkilöittäin viikon tarkkuudella 

Projekti käynnistetään Solved-alustalla, kun asiakas 

on kirjoittanut nimet paperiin (sopimukseen) 

Sidosryhmien ja asiakkaan kutsuminen alustalle. 

Projektiryhmän jäsenten kutsuminen alustalle. 

[Tapahtuu ennen alustatyöskentelyn aloittamista, jolloin 

käytäntö ei näy alustalla] 

Resurssien käyttö tulee suunnitella tarpeeksi hyvin 

etukäteen. Asiantuntijoille tulee määrittää mitä häneltä 

odotetaan, minkä suuruista työpanosta ja paljonko 

asiantuntijalle maksetaan työpanoksesta korvausta. 

Projektipäällikkö määrittelee asiantuntijoille etukäteen 

odotuksista ja sopii maksettavat korvaukset. Resursoinnissa 

määritellään asiantuntijoiden projektiin käyttämä aika: 

kenelle resursoidaan yksi päivä, kenelle kaksi päivää? Sen 

lisäksi tulee seurata, kuinka resursointi on toteutunut. 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kokivat, että resursointi ei 

täysin onnistunut projektissa. Resursoinnin suunnittelu oli 

vaikeaa ja osa asiantuntijoista teki selvästi enemmän ja osa 

vähemmän, kuin heille oli resursoitu. Projektipäällikkö ja 

sisällönjohtaja olivat jääneet miettimään, oliko resursointi 

ollut oikeudenmukainen. Projektin alussa oli haasteellista 

määritellä, mitä keneltäkin odotetaan ja tarvitaan, joka 

aiheutti resursoinnin haasteita. 

Ideointivaiheeseen käytettiin paljon aikaa, jolloin oman 

sisällön tuottamisvaiheessa ihmisillä ei ollut enää aikaa 

jäljellä. Haasteensa asetti myös se, että projektipäällikkö ja 

sisällönjohtaja halusivat asiantuntijoita monesta eri 

näkökulmasta, jolloin ryhmän koko oli suuri projektiin 

27.Ryhmän kokoaminen 

ja resursointi 



 
 

mitoitettuun korvaukseen nähden. Silloin jos ryhmä on suuri, 

projektiin varattu aikaväli on lyhyt, ja maksettava korvaus 

pieni, se asettaa resursoinnin haasteita: joillekin 

asiantuntijoille oli määritelty ainoastaan yksi päivä 

maksullista työpäivää. Projektin aikana järjestettiin melkein 

kahden kuukauden ajan viikkopalavereita tunti per viikko, 

muita keskusteluja, sisällöntuottamista ja etukäteen 

materiaalien tutustumista, niin tämä työmäärä ei mahdu 

yhteen resursoituun päivään. 

Lisäksi kun resursointi ja asiantuntijoille maksettavat 

työpäivät ovat rajallisia, on tärkeää, että työpanos on 

maksimaalisesti hyödynnetty. Esimerkiksi projektiin varatut 

palaveriajat tulee ottaa huomioon asiantuntijoiden 

työskentelyajassa ja pyynnöt, roolitukset ja tehtävänjaot 

täytyvät olla tosi spesifejä ja kohdistettuja. 

 

Asiantuntijoiden kyvykkyyksien, osaamisalueen ja 

asiantuntijaosaamisen tietäminen 

Miettiä, kuinka asiantuntijaosaamisen saa 

hyödynnettyä 

Asiantuntijoiden muidenkin vahvuuksien, kuin 

asiaosaamisen hyödyntäminen projektissa 

Projektissa tarvitaan erilaisia taitoja. Projektin alussa 

kartoittaa, kuka on ”ideaattori”, ja keneltä tulee paljon 

ideoita. 

Projektin alussa kartoittaa, kuka osaa laittaa ideat 

paperille. 

Projektin alussa kartoittaa, kuka osaa luoda 

kokonaisuuden ja miettiä, mihin osa-alueisiin asiat 

kuuluvat ja luoda konseptin otsikot. 

Projektin alussa kartoittaa, onko jollakin taitoa laittaa 

konsepti visuaaliseen kuvaan ja tehdä hienon 

näköiseksi 

[Tapahtuu ennen alustatyöskentelyn aloittamista, jolloin 

käytäntö ei näy alustalla] 

 28.Asiantuntijoiden 

kyvykkyyksien ja 

osaamisen 

kartoittaminen ja 

hyödyntäminen 

Asiantuntijoiden roolitus: keitä alustalla on, mitä varten 

asiantuntijat ovat projektissa mukana 

Asiantuntijoiden vastuualueet näkyvät alustalla 

Työnjako ja roolien vastuualueet 

Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen 

sisällönjohtajan ja projektin johtajan kesken 

Vuorovaikutus projektin johtajan ja sisällönjohtajan 

välillä 

Vastuualueiden laittaminen (asiantuntijoille) 

Projektipäällikkö toimii useissa rooleissa 

Tilaajan kanssa neuvotellaan, miten työ tehdään ja 

mitä tilaaja tekee 

 

Asiantuntijoiden roolit ja vastuualueet kerrotaan ryhmälle 

ensimmäisessä palaverissa, jossa jokainen ryhmän jäsen 

esittäytyy muulle ryhmälle. Kesken mukaan tulleiden 

asiantuntijoiden roolit ja vastuualue kerrotaan alustalla 

muulle ryhmälle. Projektisuunnitelmaan määritellään 

asiantuntijoiden roolit ja vastuualueet. 

Johtajaroo Sisällönjohtajan rooli: Business Lead: kävi 
asiakkaan kanssa myyntineuvottelut ja sopimusneuvottelut 
ja oli pääkontakti asiakkaan suuntaan. Lisäksi hän toimi 
Content Lead-roolissa, eli sisältövastaavan roolissa. 
Sisältövastaava tarkistaa sisällöt, että ne ovat sellaiset, kuin 
pitääkin ja vastaa sisällöstä asiakkaalle. 
Projektipäällikön rooli: projektisuunnitelman tekeminen, 
aikataulutus, resurssisuunnitelman tekeminen: Kuinka 
paljon ja minkälaista osaamista ja kontribuutiota keneltäkin 
tarvitaan. Huolehti siitä, että pysytään aikataulussa, 
aikatauluttanut projektitiimin palaverit ja muut 
projektinhallintaan liittyvät asiat. 
Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja myivät asiakkaalle 
projektin ja saivat tarjouksen läpi, jolloin he koordinoivat 
projektia ja vastasivat siitä asiakkaalle. 
lit: 

29.Roolien ja 

vastuualueiden 

jakaminen (projektin 

alussa) 

 

 

Aloituskokouksen järjestäminen 

Projektin alussa tiimin jäsenten tutustuttaminen 

toisiinsa 

Fasilitaattorin roolissa ihmisiin tutustuminen 

Asiantuntijoiden esittely: Keitä kukin on ja miksi he 

ovat tässä projektissa mukana? 

Tutustuminen 

Kasvotusten tapaaminen projektin alussa helpottaa 

työskentelyä alustalla 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja esittäytyvät ryhmälle 

aloituskokouksessa. 

Ryhmän jäsenet esittäytyvät toisilleen aloituskokouksessa 

Asiakas esittäytyy aloituskokouksessa. 

Kesken projektia tulevat henkilöt esitellään ryhmälle 

alustalla. 

 30.Ryhmän jäsenten 

tutustuttaminen 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): 2. Projektisuunnitelman kehittäminen ja suunnitelman kommunikointi 

5.TIEDON LUOMISEN PROSESSIN ERI VAIHEISSA ILMENEVÄT JOHTAMISKÄYTÄNTEET 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd 

Order Themes) 

Projektin suunnitteluvaiheessa käytetään 

tietyntyyppistä mallia, projektisuunnitelmapohjaa 

Projektisuunnitelman kehittäminen: Mitä asiakas 

odottaa? Mitä asiakas tarvitsee? Mistä asiakas on 

epävarma? Alussa varmistetaan, että 

projektisuunnitelma on mieluisa kaikille. 

Projektisuunnitelman kehittäminen asiakkaan 

odotusten pohjalta 

Projektisuunnitelman kirjoittaminen: aikataulujen ja 

työmäärien arviointi, mitä missäkin vaiheessa tehdään 

Projekti suunnitellaan yhdessä toisen vetäjän kanssa, 

kuten ”Business Lead”-roolissa toimivan kanssa 

Määritellään, mitä tietoa ja tekemistä tarvitaan 

Tilaajan kanssa neuvotellaan, miten työ tehdään ja 

mitä tilaaja tekee 

Johtajarooleissa työskentelevät laativat 

projektisuunnitelman. 

Projektisuunnitelma sisältää roolit, vastuualueet ja 

aikataulutuksen. 

Projektisuunnitelma tehdään dokumenttiin: Power-Point -

esitysmateriaaliin. 

Projektipäällikkö jakaa taustamateriaalia projektista, ja 

kertoo, että työskentelee yksityiskohtaisemman 

projektisuunnitelman parissa, joka sisältää roolit, 

vastuualueet ja aikataulutukset. 

Tarjoukseen määriteltiin tavoitteet, joita asiakkaalle luvattiin. 
Nämä tavoitteet kuvattiin projektisuunnitelman osana, jossa 
määriteltiin, mitä ryhmän tulee tehdä. Sen lisäksi 
projektisuunnitelmaan määriteltiin roolikuvaukset: mitä 
keneltäkin odotetaan ja minkälaista panostusta. Samalla 
projektisuunnitelmaan määriteltiin työmääriä eri 
asiantuntijoille. Projektisuunnitelmaan määriteltiin projektin 
aikataulut: mitä milläkin viikolla työstetään, mitkä ovat 
deadlinet ja milloin asiakasta tavataan. 
 

31.Projektisuunnitelman 

kehittäminen 

Riittävän ajan varaaminen projektin varhaisessa 

vaiheessa vision määrittelyyn 

Vision määrittely ja rakentaminen projektin 

varhaisessa vaiheessa siitä, mitä tulee tapahtumaan 

Projektin varhaisessa vaiheessa asiantuntijoille 

kuvaus siitä, kuinka projekti käytännössä etenee 

Projektipäällikkö selittää ryhmälle, mikä haaste on ja 

mitä on tarkoitus tehdä 

Hyvä projektisuunnitelma auttaa asiantuntijoita 

pääsemään helpommin kiinni aiheeseen 

Projektin alussa projektipäällikön pitää kommunikoida 

ryhmälle, mitä halutaan 

Projektin alussa projektipäällikön pitää kommunikoida 

ryhmälle, missä muodossa halutaan mitä ”inputtia” 

Projektisuunnitelma kommunikoidaan aloitustapaamisessa 

ja kommunikoinnissa hyödynnetään esitysmateriaalia. 

Projektisuunnitelma jaetaan alustalle PowerPoint-

muodossa, johon on kuvattu asiantuntijoiden roolit ja 

vastuualueet, projektin eri vaiheet ja alustavat aikataulut. 

Projektisuunnitelman kommunikointiin otetaan asiakas 

mukaan kertomaan projektista ja asiakkaan tavoitteista. 

 32.Projektisuunnitelman 

kommunikointi 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): 3. Ideointivaiheen ohjaaminen ja ideoiden luokittelu 

5.TIEDON LUOMISEN PROSESSIN ERI VAIHEISSA ILMENEVÄT JOHTAMISKÄYTÄNTEET 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd 

Order Themes) 

Yhteisluominen alkaa suurella määrällä ideoita, jota 

kutsutaan aivoriihitekniikaksi tai digitaaliseksi 

markkinadialogiksi, jossa jokainen ryhmässä kuvaa 

omia ratkaisuja, omia teknisiä ratkaisuja ja omia 

näkökulmia aiheeseen/ongelmaan. 

Ideointi ja ideoiden konkretisointi dokumenttiin tai 

muuhun esitykseen asiakkaalle 

Ajan ja tilan antaminen vapaalle ideoinnille 

Keskustelun rajaus: esitetään idea ja yhdessä 

keskustelussa pysytään saman idean tiimoilta, jolloin 

samasta asiasta ei puhuttaisi kymmenissä eri 

ketjuissa 

Asiantuntijoilta kysytään kysymyksiä, pyydetään 

kommentoimaan ja tuottamaan sisältöä määriteltyihin 

dokumentteihin. 

Ideointivaihetta ohjataan jakamalla taustamateriaalia ja 

linkkejä. 

Ideointivaihetta ohjataan kannustamalla 

aivoriihityöskentelyyn. 

Ideointia tehdään alustalla, henkilökohtaisissa 

keskusteluissa, ryhmäpalavereissa ja keskusteluissa 

asiakkaan kanssa. 

Ideointivaihetta ohjataan tarjoamalla taustamateriaalia 

projektin suunnitelmasta. 

Projektipäällikkö, sisällönjohtaja ja asiantuntijaryhmä olivat 
aktiivisia alustalla ideointivaiheessa. Asiantuntijat lisäsivät 
esimerkkejä, dokumentteja ja hyödyllisiä aineistoja alustalle. 
Jokainen jakoi esimerkkitapauksia ja tietoja aiemmista 
projekteista. Ideointivaiheessa tuli paljon positiivista 
keskustelua ja hyvää informaatiota. 
 

33.Ideointivaiheen 

ohjaaminen 



 
 

Ideointivaiheen ohjaus: laittakaa tänne (osoitettuun 

keskusteluun) ideoita 

Kommenttikenttään voi ehdottaa uusia ideoita (saman 

teeman alle) 

Ideointivaiheessa hyödynnetään vertailukehittämistä: 

asiantuntijoita kannustetaan nostamaan esiin kiinnostavia 

esimerkkitapauksia, jotka liittyvät aiheeseen. 

Esimerkkitapausten pohjalta synnytetään keskustelua ja 

ideointia. 

Sisällönjohtaja tarkastelee/lajittelee/tutkii materiaalia ja 

ideoita 

Ideoiden priorisointi 

Ideoiden ja ehdotusten tunnistaminen 

Kategorisointi 

Ideoiden priorisointi ja äänestäminen: äänestäkää, 

mikä on paras idea ja mitä lähdetään jatkotyöstämään 

Ideoiden lajittelu: ”keltaiset post-it laput” 

Ideoiden jaottelu alustalla: mitkä ideat kuuluvat 

mihinkin kategoriaan. Ideoiden jaottelu auttaa 

lopullisen konseptin rakenteen muodostamiseen siten, 

että lajittelua ei tarvitse tehdä Word tai Power Point -

dokumentissa 

Hashtagien avulla ideoita voidaan luokitella alustalla 

Ideoiden ryhmittely ja luokittelu isojen kategorioiden 

alle: mitkä asiat liittyvät esimerkiksi kestävän 

kehityksen teemaan, energiaan, sähköön, 

toimintatapoihin, innovaatioihin, visioon, strategiaan 

Olennaisten elementtien valinta useista eri vaihtoehdoista. 

Priorisoinnissa määritellään ensin avainkriteerit, jonka 

pohjalta priorisointi tehdään. 

Tiedon luokittelussa ja priorisoinnissa hyödynnetään 

yhteistä dokumenttipohjaa ja yhteistä mallia (tässä 

pyramidimalli), johon tietoa luokitellaan eri kategorioiden 

alle. 

Asiantuntijoita pyydettiin tuottamaan tietoa heille 

määriteltyjen kategorioiden alle. 

 34.Ideoiden tarkastelu, 

tunnistaminen, 

luokittelu ja priorisointi 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): 4. Muodon kokoamisen johtaminen 

5.TIEDON LUOMISEN PROSESSIN ERI VAIHEISSA ILMENEVÄT JOHTAMISKÄYTÄNTEET 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd Order 

Themes) 

Aikaisen vaiheen konseptien määrittely 

Palautteen saaminen aikaisen vaiheiden konsepteihin 

Aikaisen vaiheen konseptien vertailu keskenään 

Rajoitteiden tarkastelu 

Yritä antaa palautetta skenaarioista tai konsepteista 

Tutki skenaarioita ja konsepteja monista erilaisista 

näkökulmista 

Paranna skenaarioita tai konsepteja 

(Tämä vaihe menee osittain päällekkäin edellisen vaiheen 

kanssa) 

Ratkaisun rakenteesta keskustellaan ja määritellään 

konseptin osa-alueita. 

Rakenteessa hyödynnetään mallipohjaa (tässä 

kolmiomalli). 

Asiantuntijoiden ideoista ja konsepteista annetaan 

palautetta. 

Asiantuntijoiden ideoita ja konsepteja kommentoidaan ja 

tarkennetaan. 

Aikaisen vaiheen konsepteja muotoillaan 

asiakaspalautteen ja asiantuntijoiden kommenttien 

pohjalta. 

Konseptien kuvauksessa määritellään avainsanat. 

Aikaisen vaiheen konsepteja esitetään asiakkaalle ja 

pyydetään palautetta. 

Konseptien määrittelyvaiheessa ideoista muodostetaan 

konkreettisia ratkaisuja. 

Konsepteja rakennetaan dokumenttiin, johon asiantuntijat 

tuottavat sisältöä määriteltyjen vastuualueiden pohjalta. 

Asiantuntijoita pyydetään tuottamaan sisältöä 

konsepteihin. 

 

Projektipäällikkö kertoo, että hän aloittaa laittamaan kaikki 

yhteen, jotta projektin varhainen konsepti voidaan esittää 

asiakkaalle. 

Projektipäällikkö esittää uuden konseptiluonnoksen ja hän 

pyytää asiantuntijoita tarkistamaan liitetiedostossa olevat 

pohjat ja kommentoimaan itse pohjia: onko niissä se 

informaatio, joita ryhmän pitäisi esittää jokaisessa osa-

alueessa. 

Projektipäällikkö jakaa esitysmateriaalin – 

konseptiluonnoksen. 

Projektipäällikkö kiittää ryhmää ja kehuu, että heillä tulee 

oleman pian hieno konsepti. 

Sisällönjohtaja määrittelee aihealueita, joita konseptiin 

pitäisi vielä lisätä.  

Sisällönjohtaja jakaa konseptiesityksen viimeisimmän 

version palaveria varten. 

Palaverissa käytiin läpi konseptiesityspohja ja keskusteltiin 

ratkaisujen toteuttamiskelpoisuudesta.  

Ryhmä keskusteli avainsanoista, kun he kuvaavat 

konseptia. 

Viimeinen konsepti on tasapainotettu sekoitus 

konkreettisia, yksityiskohtaisia ratkaisuja ja korkeatasoisia 

ehdotuksia erityisiin ongelmakohtiin. 

Sisällönjohtaja määrittelee ja käy läpi konseptin eri vaiheet 

ja ideat ja tekee niistä tiivistelmät. 

Sisällönjohtaja sanoo, että säästääkseen jokaisen 

työkuormaa, he aikovat lähettää sähköpostia/keskustella 

jokaisen asiantuntijan kanssa erikseen konseptin 

viimeistelystä. 

 

Konseptin sisältö: 

Sisällönjohtaja esittää, että projektipäällikön pohjaan 

lisätään vielä projektin visio. 

Sisällönjohtaja määrittelee alustalle visiota. 

Projektipäällikkö vastaa, että visiosta on keskusteltu 

hieman aiemmassa tiimipalaverissa, jossa projektipäällikkö 

jakoi materiaalia asiakastapaamisesta.  

Hän määrittelee ja jalostaa ideaa ja visiota, kuinka sen voisi 

esittää konseptissa. 

Sisällönjohtaja jakaa alustalle valokuvia vision ja 

brändäyksen tueksi. 

 

 

Konseptin visualisointi: 

Konseptin visualisoinnissa hyödynnetään 

esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja, joita käytetään 

visualisoinnin tukena. 

Konseptin visualisoinnissa hyödynnetään valokuvia. 

Projektipäällikkö ehdottaa, että ryhmä keskustelee 

visualisoinnista palaverissa. 

Konseptin visualisoinnista keskustellaan yhdessä. 

Sisällönjohtaja määrittelee konseptin visuaalisen ilmeen 

rakenteen ja pyytää nimettyä asiantuntijaa tekemään 

konseptin visuaalisen ilmeen. 

 

Ideointivaiheesta siirryttiin konseptin työstämiseen. 
Ideointivaiheessa esitettiin ideoita laajasti. Konseptin 
työstämisen vaiheessa täytyy määritellä se, mihin 
keskitytään, mitä otetaan mukaan konseptiin ja mitä 
konseptista jätetään pois. Konseptin muodostamisvaiheessa 
oli tärkeää määritellä suunta, mihin keskitytään. 
Konseptiehdotuksia esitetään asiakkaalle projektin aikana ja 
asiakkaalta on saatu vahvistusta siitä, että suunta on oikea ja 
asiakas on ollut tyytyväinen ideoihin. Ideointivaiheen jälkeen 
konseptin kehittäminen vaatii sen, että ideat tiivistetään 
konkreettisiksi ajatuksiksi ja ehdotuksiksi. 
Konseptointivaiheessa mietittiin mitä tiedolla tehdään ja 
mihin keskitytään. Konseptointivaiheessa hyödynnettiin 
puhelinpalavereita ja henkilökohtaisia keskusteluja. 
 

35.Aikaisen vaiheen 

konseptien määrittely, 

vertailu, kehittäminen ja 

palautteen antaminen 

Muodon kokoamisen johtaminen 

Toimituskelpoisen muodon kokoaminen 

(Tämä vaihe menee osittain päällekkäin edellisen vaiheen 

kanssa) 

Tietoa muotoiltiin postaamalla alustalle dokumenttipohjia ja 
asiantuntijoita pyydettiin täyttämään mallipohjat. Tämän 
jälkeen asiantuntijat lähettivät täytetyt pohjat alustalle ja 
projektipäällikkö/sisällönjohtaja yhdisteli asiantuntijoiden 

36.Muodon kokoamisen 

johtaminen  



 
 

Sisällönjohtaja asettaa materiaalit ja ideat johonkin 

muotoon 

Sisällönjohtaja voi kysyä selvennystä tai pyytää 

osallistumista muilta asiantuntijoilta muodon 

rakentamiseen 

Lopullisen muodon rakentamisen aloittaminen riittävän 

aikaisin 

Liiallisen formaalin muodon rakentamisen välttäminen 

projektin alussa, sillä se voi estää asiantuntijoiden 

työpanoksen tai ideoiden muodostumista 

Konseptin rakenteesta keskustellaan ja rakenteessa 

hyödynnetään mallipohjaa. Asiantuntijoita pyydetään 

tuottamaan sisältöä osoitettuun malliin. Asiantuntijoita 

pyydetään tuottamaan sisältöä annettuihin osa-alueisiin. 

Muodon kokoamisen johtamisen apuvälineenä ovat 

artefaktit, dokumenttipohjat ja työkalut, kuten Google Docs-

kansio, johon on tallennettu dokumenttipohjat, joihin 

tuotetaan sisältöä. Muodon kokoamisen johtaminen 

sisältää myös konseptin visualisoinnin. Konseptin 

visualisoinnissa hyödynnetään esimerkkitapauksia. 

Asiantuntijoita pyydetään miettimään konseptin visuaalista 

ilmettä. Asiakkaalta pyydetään palautetta malleihin ja 

asiakaspalaute jaetaan alustalle, jonka pohjalta konseptia 

muotoillaan. Asiantuntijoita pyydetään palautetta 

mallipohjiin ja konsepteihin sekä asiasisältöön. 

Asiakastapaamisiin valmistetaan esitysmateriaali – 

välitulokset- ja asiantuntijat tuottavat materiaaliin sisältöä. 

Alustavat konseptit arvioidaan ryhmätapaamisessa. 

Asiantuntijoita pyydetään tuottamaan sisältöä annettuun 

päivämäärään mennessä. Sisällönjohtaja ohjaa ryhmää 

muodostamaan loppuraportin eri osa-alueet. 

Projektipäällikkö kertoo, että hän aloittaa laittamaan kaikki 

yhteen, jotta projektin varhainen konsepti voidaan esittää 

asiakkaalle. 

lähettämät materiaalit yhteen dokumenttiin. Projektipäällikkö 
koki tämän tiedon muotoilun tavan hieman 
epäkäytännölliseksi ja myös koki Google Docs-työkalun 
toiminnallisuuksiltaan hankalaksi. 
 

Yhteenvetovaihe, konseptin kristallisointi/kiteyttäminen 

Lopullisen konseptin tarkistaminen ja oleellisten 

tietojen varmistaminen 

Projektin loppuun saattaminen 

Projektin lopputuloksena syntyy jonkunlainen 

dokumentti 

Projektipäällikön tehtävänä on katsoa, että ryhmä saa 

asiakkaalle paperin (loppuraportti/dokumentti) 

Jalostaminen on kalvoja, Word-dokumentteja tai 

Google Doc, jossa yhdessä tehdään jotakin 

dokumenttia tai lukua johonkin loppuraporttiin 

Loppuraportin dokumentaation vaatimukset 

Loppudokumentin otsikoiden määrittely: tämä tässä 

pitäisi olla 

Loppuraportin sisällysluettelon tekeminen, jonka alle 

”deliveroidaan” sisältöä 

Miettiä kaikki osa-alueet, joita loppuraporttiin tarvitaan 

Varmistus, että kaikki (asiakkaalle esitettävät) 

materiaalit ovat kunnossa 

(Tämä vaihe menee osittain päällekkäin edellisen vaiheen 

kanssa) 

Sisällönjohtaja kertoo, että mallipohjaa täytyy muokata: 

ydinkonsepti täytyy visualisoida ja selittää muutamalla 

kalvolla ja kaikki taustatieto kriteereineen ja case-

esimerkkeineen hyötyineen ovat erillisessä raportissa. 

Asiantuntijoita pyydetään äänestämään eri mallien kesken. 

Sisällönjohtaja sanoo, että säästääkseen jokaisen 

työkuormaa, he aikovat lähettää sähköpostia/keskustella 

jokaisen asiantuntijan kanssa erikseen konseptin 

viimeistelystä. 

Projektin lopuksi projektipäällikkö kertoo, että projekti on 

vihdoin ratkaistu ja jakaa viimeistellyn raportin ja 

esitysmateriaalin alustalle. 

Konseptin kristallisointivaiheessa kasataan tiedot yhteen ja 
karsitaan tietoa. Konseptin kristallisointivaiheessa mietitään, 
onko kaikki ideointivaiheessa kerätty tieto hyödynnetty 
parhaalla mahdollisella tavalla. Loppuraportin konsepti 
muodostettiin Power Point -esityksen ja raportin muotoon. 
Konseptin kristallisointi ja loppuraportin muodostaminen on 
puhtaaksikirjoittamista ja olemassa olevan materiaalin 
tiivistämistä ja saattamista kirjalliseen, lopulliseen 
muotoonsa. Lisäksi konsepti visualisoitiin. 
Asiantuntijaryhmän kanssa sovittiin puhelinpalaveri, jossa 
käytiin läpi materiaali: mitä on ehditty tekemään ja 
projektipäällikkö ja sisällönjohtaja vastasivat konseptin 
viimeistelystä. 
 

37.Konseptin 

kristallisointi: 

loppuraportin 

muodostaminen 

Kokoavat dimensiot (eng. Aggregate Dimensions): 5. Ratkaisun kertominen asiakkaalle 

5.TIEDON LUOMISEN PROSESSIN ERI VAIHEISSA ILMENEVÄT JOHTAMISKÄYTÄNTEET 

Ensimmäisen asteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Fokusryhmäaineiston johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 

(eng. 1st Order Concept) 

Alustadatasta esiin nousevat johtamiskäytänteet 

Ensimmäisen aseteen konseptit 
(eng. 1st Order Concept) 
Yksilöhaastattelujen johtamiskäytänteet 

TOISEN ASTEEN 

TEEMAT (eng. 2nd Order 

Themes) 

Asiakkaan kanssa sovitaan tapaamiset 

Varmistus, että kaikki (asiakkaalle esitettävät) 

materiaalit ovat kunnossa 

Asiakkaalle kerrotaan ratkaisun painopistealueet 

Asiakkaalle ehdotetaan, mitä heidän pitäisi tehdä 

ryhmän ehdotuksen pohjalta 

Asiakkaalle kerrotaan, mitkä osa-alueet ovat 

vähemmän tärkeitä 

Asiakas on mukana projektin eri vaiheissa – projekti on 

iteratiivinen ja ideointivaihe lopetetaan, kun asiakas on 

tyytyväinen. Lisäideoista voidaan tehdä uusia 

projekteja 

Asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen 

 

Asiakkaalle esitetään ryhmän muodostama ratkaisu. 

Esityksen apuna ovat erilaiset dokumentit, esitysmateriaalit 

ja raportointipohjat, joiden avulla ratkaisu esitetään 

asiakkaalle. 

Materiaalit lähetetään asiakkaalle. 

Sisällönjohtaja kertoo, että asiakas haluaa ryhmän 

esittävän ratkaisun suuremmalle ryhmälle ja tämä esitys 

tehdään kesäkuussa 

Sisällönjohtaja välittää asiantuntijoille asiakkaan palautteen 

projektin onnistumisesta. 

 38. Asiakkaalle 

kerrotaan ratkaisun 

painopisteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 6: Tietorakenne: Artefaktit johtamisen tukena 

 

SISÄLLÖNJOHTAJAN JA PROJEKTIPÄÄLLIKÖN JAKAMAT ARTEFAKTIT ALUSTALLE: 
Dimensio 1: Valmista tietoa sisältävät artefaktit 
työskentelyn tueksi  
 

Ratkaistavaan tehtävään liittyvät taustamateriaalit  
Esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja konseptin 
sisältöön  
Esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja konseptin 
muotoiluun  

Dimensio 2: Projektipäällikön ja sisällönjohtajan 
muotoilemat artefaktit 

Ratkaistavaan tehtävään muotoiltu taustamateriaali  
Materiaalit tapaamisia varten – palavereihin 
valmistautuminen  
Muistiot tapaamisista – yhteenvetojen tekeminen  
Palaute asiakkaalta – yhteenvetojen tekeminen  

Dimensio 3: Muodon kokoamisen johtaminen 
artefaktien avulla  
 

Ideoiden kokoaminen artefakteihin  
Varhaisen vaiheen konseptien muodostaminen 
artefakteihin  
Loppuraportin muodostaminen artefakteihin  

Dimensio 4: Virtuaaliset työkalut  
 

Digitaalinen alusta, Doodle-kysely, sähköposti, chat-
työkalu, Google Hangouts -palaverit, Google Docs- 
dokumenttipankki 

ASIANTUNTIJOIDEN JAKAMAT ARTEFAKTIT ALUSTALLE: 
Dimensio 5: Olemassa olevan tiedon jakaminen 
alustalle 
 

Ideoiden esittäminen: esimerkkitapaukset ja 
vertailuanalyysit 

Dimensio 6: Asiantuntijoiden muotoilemat ja alustalle 
lähetetyt artefaktit 

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan lähettämien artefaktien 
muotoilu ja täyttäminen 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIO 1: VALMISTA TIETOA SISÄLTÄVÄT ARTEFAKTIT TYÖSKENTELYN TUEKSI (Tiedon tuominen alustalle) 

Ratkaistavaan tehtävään liittyvät taustamateriaalit 

Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL 

Sisällönjohtaja jakaa artikkelin paikallislehdestä, jossa käsitellään 
ratkaistavaa tapausta. Lisäksi hän kertoo, että he aikovat 
(sisällönjohtajan kanssa) lähettää kaiken oleellisen tiedon alustalle. 
Projektipäällikkö jakaa alustalle paikallisten ihmisten ja sidosryhmien 
näkemyksiä. 
Sisällönjohtaja jakaa alustalle asiakkaalta saadun taustamateriaalin, joka 
on suomen kielellä. 
Projektipäällikkö on kääntänyt asiakkaan lähettämän taustamateriaalin 
englanniksi ja lähettää englanninkielisen version alustalle. 

Nettisivut, joissa kuvataan case-tapausta 
Linkki paikallislehteen, jossa kuvataan case-tapausta 
Paikallisilta ihmisiltä ja sidosryhmiltä kysyttyjä mielipiteitä 
Case-tapauksen kehittämisvisio 
Asiakkaalta saatu aluekehitysohjelma  
Case-tapaukselle tehty selvitys 
 

Nettisivulinkki 5 

Pdf-tiedosto 2 

Word-tiedostot 2 

Esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja konseptin sisältöön 

Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL 

Sisällönjohtaja jakaa kaksi taustamateriaalia luettavaksi 
esimerkkitapauksiksi. 
Sisällönjohtaja jakaa esimerkkitapauksia, joita voitaisiin mahdollisesti 
hyödyntää konseptissa. 
Sisällönjohtaja jakaa kaksi linkkiä alustalle. 

Pdf-dokumentit, joissa on esimerkkitapauksia vastaavasta 
konseptista 
Nettisivulinkkejä esimerkkitapauksiin 
 

Nettisivulinkki 9 

Pdf-tiedosto 6 

Esimerkkitapauksia ja vertailuanalyyseja konseptin muotoiluun 

Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL 

Sisällönjohtaja jakaa vertailuanalyysin, jonka hän ehdottaa toimivan 
pohjana, kun konseptia lähdetään muotoilemaan  
 

Vertailukehittämisehdotuksia: case-esimerkkejä, jotka toimivat 
konseptin muodostamisen tukena 
Valokuvia, jotka jaetaan vision ja brändäyksen tukimateriaaliksi 

Nettisivulinkki 1 

Pdf-tiedosto 1 

Valokuvat – visio ja brändäys 3 



 
 

DIMENSIO 2: PROJEKTIPÄÄLLIKÖN JA SISÄLLÖNJOHTAJAN MUOTOILEMAT ARTEFAKTIT 

Ratkaistavaan tehtävään muotoiltu taustamateriaali 
Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL 

Taustamateriaaliin on määritelty alustavaa 
aikataulua, roolituksia ja tavoitteita. 

Power Point-esitys, johon on määritelty 
projektin taustatieto ja eri vaiheet 
 

Power Point – projektin taustamateriaali 1 

Materiaalit tapaamisia varten – palavereihin valmistautuminen 

Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL Tarkoitus 

Tapaamismateriaali jaettiin ennen 
palaveria alustalle. 
 
 

Tapaamismateriaali sisälsi ryhmän 
esittelyn, asiakkaan esittelyn, asiakas 
kertoi odotuksistaan, projektin 
tavoitteet, projektin aikataulun ja 
asiantuntijoiden roolit projektissa. 
 
Ideoiden pohjalta muodostettiin 
väliesitys, joka esitettiin asiakkaalle. 
 
Päivitetty Power Point -konseptipohja 
ryhmän tapaamisen tueksi 
 
 
 

Kick-Off-tapaamismateriaali 
(projektisuunnitelma) Power Point 

1 Ryhmäpalaveriin 

Välivaiheen esitysmateriaali 
asiakkaalle Power Point 

1 Asiakaspalaveriin 

Konsepti 2 päivitetty – materiaali 
Power Point 

1 
 

Ryhmäpalaveriin 

Muistiot tapaamisista – yhteenvetojen tekeminen 
Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL Mistä 

Ryhmän tapaamisten 
pohjalta tehtyjen 
muistiinpanojen jakaminen 
alustalle. 
 
Asiantuntijoiden kanssa 
käytyjen henkilökohtaisten 
keskustelujen pohjalta 
tehtyjen muistiinpanojen 
jakaminen alustalle 
 

Aloitustapaamisen 
muistiinpanot Word-
muodossa 

Kick-Off-tapaamisen muistio 1 Ryhmäkeskustelut 

Notes-ryhmätapaaminen 1 Ryhmäkeskustelut 

Notes-asiantuntijat ja sidosryhmän jäsen 
tapaaminen 

1 
 

(Ryhmä) 

Notes-asiantuntija 1-1 2 
 

Henkilökohtaiset keskustelut 

Palaute asiakkaalta- yhteenvetojen tekeminen 

Johtajan toiminnan kuvaus Tiedostoformaatti KPL 

Asiakkaan palaute ideoista ja 
konsepteista kuvattiin 
alustalle ja asiakaspalautteen 
pohjalta konseptia 
jatkojalostettiin edelleen. 
 
Asiakas lähetti projektin 
lopuksi Word-dokumenttiin 
muotoillun palautteen 
konseptista ja ryhmän 
toiminnasta. 

Notes-asiakastapaaminen – palaute 
ideoista ja konsepteista 

2 

Asiakaspalaute loppuraportista – Word 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIO 3: MUODON KOKOAMISEN JOHTAMINEN ARTEFAKTIEN AVULLA 

IDEOIDEN KOKOAMINEN (Tiedon muotoilu) 
Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL 

Projektipäällikkö kiittää ryhmätapaamisesta ja kertoo, että jakaa pyramidi-dokumentin Google 
Docs-kansioon ja kertoo jakavansa myöhemmin ohjeet seuraavista vaiheista. 
Projektipäällikkö esittää kaksi mallipohjaa.  
Hän pyytää asiantuntijoita täyttämään mallipohjat annettuun päivämäärään mennessä.  
Hän kertoo, että ensimmäiseen viitekehykseen tulee asiantuntijan omat ideat viitekehyksen 
sisällöstä 
Hän pyytää nimettyjä asiantuntijoita tekemään tämän osa-alueen. 
Toinen mallipohja sisältää avainkriteerit esitellylle ratkaisulle 
Projektipäällikkö nimeää asiantuntijat ja pyytää heitä täyttämään mallipohjan.  
Mallipohja on Google Docs-dokumenttikansiossa linkin takana. 
Hän esittää vaihtoehtoina kaksi versiota. 
Sisällönjohtaja jakaa linkin Google Docs-kansioon, jossa on kaksi dokumenttia: uusi Power 
Point -esityspohja ja raportti Word-muodossa. 

Word-tiedosto, jossa on kolmivaiheinen malli, 
jonka alle asiantuntijoita pyydettiin lisäämään 
sisältöä. 
 
(Power Point-esitys konseptista, jonka alle 
asiantuntijoita pyydettiin tuottamaan sisältöä 
→ asiantuntijat täyttivät Power Point-
tiedostoon oman vastuualueensa mukaiset 
sisällöt.) 
 

Mallipohja - Word  1 

Ideat – Power Point 1 

VARHAISEN VAIHEEN KONSEPTIEN MUODOSTAMINEN (Tiedon muotoilu) 

Johtajan toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti KPL 

Projektipäällikkö esittää uuden konseptiluonnoksen ja hän pyytää asiantuntijoita tarkistamaan 
liitetiedostossa olevat pohjat ja kommentoimaan itse pohjia: onko niissä se informaatio, joita 
ryhmän pitäisi esittää jokaisessa osa-alueessa 
Hän jakaa esitysmateriaalin – konseptiluonnoksen. 
Lisäksi hän kiittää ryhmää ja kehuu, että heillä tulee oleman pian hieno konsepti. 
 
Hän esittää, että projektipäällikön pohjaan lisätään vielä projektin visio. 
Hän määrittelee alustalle visiota. 
Projektipäällikkö vastaa, että aiheesta on keskusteltu hieman aiemmassa tiimipalaverissa, 
jossa projektipäällikkö jakoi materiaalia asiakastapaamisesta.  
Hän määrittelee ja jalostaa ideaa ja visiota, kuinka sen voisi esittää konseptissa. 
 
Hän määrittelee aihealueita, joita konseptiin pitäisi vielä lisätä.  
Sisällönjohtaja jakaa konseptiesityksen viimeisimmän version palaveria varten. 
Palaverissa käytiin läpi konseptiesityspohja ja keskusteltiin ratkaisujen 
toteuttamiskelpoisuudesta.  
Ryhmä keskusteli avainsanoista, kun he kuvaavat konseptia. 
Viimeinen konsepti on tasapainotettu sekoitus konkreettisia, yksityiskohtaisia ratkaisuja ja ja 
korkeatasoisia ehdotuksia erityisiin ongelmakohtiin. 
Sisällönjohtaja määrittelee ja käy läpi konseptin eri vaiheet ja ideat ja tekee niistä tiivistelmät 

Konseptiluonnos muodostettiin aiempien 
ideoiden pohjalta. Jokaiselle asiantuntijalle oli 
muodostettu oma sivu, johon asiantuntijan 
tehtävänä oli muodostaa sisältöä annettuun 
tehtävään. 
 
Konseptiluonnosta kehiteltiin ja asiantuntijat 
muotoilivat omaa osiotaan projektin eri 
vaiheissa. 
 

Konseptiluonnos – Power 
Point 

1 

LOPPURAPORTIN MUODOSTAMINEN (Tiedon muotoilu) 

Toiminnan kuvaus Sisällön kuvaus Tiedostoformaatti 
 

KPL 

Loppuraportti muodostettiin henkilökohtaisten keskustelujen ja sähköpostikeskustelujen 
välityksellä. 

Asiakkaalle muotoiltu konsepti Loppuraportit pdf 2 

DIMENSIO 4: VIRTUAALISET TYÖKALUT 

Virtuaaliset työkalut työskentelyn tukena 

Johtajan toiminnan kuvaus Artefaktit KPL 

Linkki, jonka kautta ryhmäpuheluun pääsee 
osallistumaan, jaetaan alustalle.  
 
Palaverikutsut lähetetään myös sähköpostitse. 
 
Sisällönjohtaja jakaa linkin Google Docs-kansioon, jossa 
on kaksi dokumenttia: uusi Power Point -esityspohja ja 
raportti Word-muodossa. 

Doodle-kysely 1 

Google Hangouts -linkki 1 

Google Docs -linkki (DRIVE) 3 

Sähköposti 3 



 
 

ASIANTUNTIJOIDEN JAKAMAT ARTEFAKTIT ALUSTALLE 

Olemassa olevan tiedon esittäminen alustalle 

IDEOINTI 

Esimerkkitapaukset ja vertailuanalyysit KPL 

Pdf-tiedostot 12 

Valokuvat 12 

Nettisivulinkit 39 

Youtube-videot 2 

 

ASIANTUNTIJOIDEN TUOTTAMAT ARTEFAKTIT 

Asiantuntijoiden muotoilemat artefaktit 

ASIANTUNTIJOIDEN MUOTOILEMAT JA ALUSTALLE JAKAMAT ARTEFAKTIT 

Projektipäällikön ja sisällönjohtajan 
lähettämien artefaktien muotoilu ja 
täyttäminen 

KPL 

Ideat - Power Point 5 

Mallipohja – Word 1 

Konseptiluonnos – Power Point 2 

Kustannukset – Power Point 1 

Konsepti 2-päivitetty – Power Point 2 

Visualisaatio - Power Point 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 7: Johtajan johtamiskäytänteiden vaikutus ryhmän toimintaan 

JOHTAJAN JOHTAMISKÄYTÄNTEET RYHMÄN TOIMINTA 

IDEOINTIIN OHJAAMINEN IDEOINTI 

PROJEKTISUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN: DIM (2) 
IDEOINTIIN KANNUSTAMINEN: DIM 3 
IDEOINTIVAIHEEN OHJAAMINEN: DIM 5(3) 
ARTEFAKTIEN HYÖDYNTÄMINEN: DIM 4 

Ideointivaihe alkaa projektin alusta ja se jatkuu projektin loppuun 
saakka. 
Asiantuntijat esittävät ideoita projektin kaikissa eri vaiheissa. 
Ideointivaiheessa hyödynnetään tapausesimerkkejä ja 
vertailuanalyysia, jossa asiantuntijat esittävät useita erilaisia 
todellisen elämän esimerkkejä, joista ryhmä valitsee toimivat 
ratkaisut heidän konseptiinsa. 
Ideointivaiheen tukena ovat projektipäällikön ja sisällönjohtajan 
esittämät taustamateriaalit, jotka ohjaavat asiantuntijoita ideoimaan. 

Sisällönjohtaja kannustaa lisäämään ranskalaisia viivoja ja 
kommentteja alla olevaan listaan. 
Sisällönjohtaja määrittelee projektin tavoitteet ja kysymykset, jotka 
ryhmän tulee ratkaista. 
Sisällönjohtaja esittää aikaikkunan ja nettilinkin projektiin 
taustamateriaaleiksi. 
Projektipäällikkö kertoo, että ryhmä on yhteisluomisen vaiheessa ja 
kannustaa ideoimaan. 
Projektipäällikkö kertoo, että he ovat kirjoittamassa 
projektisuunnitelmaa ja järjestävät aloitustapaamisen 
tulevaisuudessa. 
Sisällönjohtaja jakaa artikkelin paikallislehdestä, jossa käsitellään 
ratkaistavaa casea. 
Projektipäällikkö jakaa taustamateriaalia projektista ja kertoo, että 
työskentelee yksityiskohtaisemman projektisuunnitelman parissa, 
joka sisältää roolit, vastuualueet ja aikataulutukset. 

Asiantuntija aloittaa ideoinnin kuvaamalla samantyyppistä projektia, jossa 
on ollut mukana ja jakaa alustalle aiemman projektin esitysmateriaalin. 
Asiantuntija jakaa kuvan ja jatkaa ideointia alustalla. 
Asiantuntija esittää ideoita ja jakaa kaksi artefaktia (tapaustutkimuksia). 
Asiantuntija jakaa kaksi pdf-tiedostoa, jotka ovat case-esimerkkejä. 
Asiantuntija jakaa kuvan keskustellusta konseptista. 
Asiantuntija jakaa raportin pyöräilyn taloudellisista hyödyistä. 
Asiantuntija jakaa linkin ideoineen. 
Asiantuntija jakaa pdf-dokumentin, johon on hahmotellut elementtejä 
aiemmista hyödyllisistä tapauksista ja soveltanut niitä case-tapaukseen. 
Asiantuntija jakaa ideoita alustalle 

KESKUSTELUN OHJAAMINEN JA JALOSTAMINEN IDEOIDEN KOMMENTOINTI 

Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kommentoivat ja jalostavat 
asiantuntijoiden ja toistensa esittämiä ideoita alustalla.  

Asiantuntijat kommentoivat, kritisoivat, kehuvat ja haastavat 
toistensa ideoita alustalla. 
 

KESKUSTELUN ANALYSOINTI JA JALOSTAMINEN: DIM 3 
KESKUSTELUN OHJAAMINEN, DIM 3 
IDEOINTIVAIHEEN OHJAMINEN DIM 5(3) 

Asiantuntija jatkaa keskustelua esitetyn idean pohjalta ja esittää 
kysymyksen liittyen ideaan. 
Asiantuntijat kommentoivat ideaa ja esittävät siitä omia näkemyksiään. 
Toiset asiantuntijat jatkavat ideoiden jalostamista kommenttikentässä. 
Myös projektipäällikkö ja sisällönjohtaja osallistuvat ideoiden 
kommentoimiseen. 
Asiantuntija kommentoi jaettuun konseptiin. 
Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kiittävät asiantuntijaa dokumentissa 
esitetyistä näkökulmista. 
Sisällönjohtaja kommentoi ideoita 
 

IDEOINTIIN KANNUSTAMINEN (DIM3), IDEOINTIVAIHEEN 
OHJAAMINEN (DIM5/3), AKTIVOINTI (DIM 2) 

IDEOIMINEN 

Projektipäällikkö kertoo, että ryhmä on yhteisluomisen vaiheessa ja 
kannustaa ideoimaan. 

Asiantuntija aloittaa ideoinnin kuvaamalla samantyyppistä projektia, jossa 
on ollut mukana. Ryhmän ideointi käynnistyy tästä ja jatkuu projektin 
loppuun asti. 

IDEOINTIIN KANNUSTAMINEN (DIM3), IDEOINTIVAIHEEN 
OHJAAMINEN (DIM5/3), AKTIVOINTI (DIM 2), ARTEFAKTIEN 
HYÖDYNTÄMINEN (DIM 4) 

IDEOIDEN ESITTÄMINEN JA ARTEFAKTIEN ESITTÄMINEN 

Projektipäällikkö pyytää asiantuntijoita jakamaan alustalle 
relevantteja ja kiinnostavia tapaustutkimuksia ja vertailuanalyyseja. 

Asiantuntija esittää ideoita ja jakaa kaksi artefaktia. 
 

ARTEFAKTIEN HYÖDYNTÄMINEN (DIM4) AKTIIVINEN TOIMINTA 

Sisällönjohtaja jakaa alustalle asiakkaalta saadun taustamateriaalin, 
joka on suomen kielellä 

Yksi asiantuntijoista tiivistää materiaalin pääkohdat englannin kielelle 

KONSEPTIN MUOTOILUN OHJAAMINEN (DIM3) IDEOIDEN KOMMENTOIMINEN 

Sisällönjohtaja jakaa vertailuanalyysin, jonka hän ehdottaa toimivan 
pohjana, kun konseptia lähdetään muotoilemaan 

Asiantuntija vastaa sisällönjohtajan viestiin kritisoiden lähestymistapaa 

KONSEPTIN MUOTOILUN OHJAAMINEN (DIM3) IDEOIDEN KOMMENTOIMINEN 

Sisällönjohtaja jakaa esimerkkitapauksia, joita voitaisiin mahdollisesti 
hyödyntää konseptissa 

Asiantuntijat vastaavat tähän viestiin: toinen on vaikuttunut ja toinen kritisoi 
idean muutamia lähestymistapoja. 

IDEOIDEN KOKOAMISEN JOHTAMINEN IDEOIDEN KOKOAMINEN 

IDEOIDEN TARKASTELU, TUNNISTAMINEN, LUOKITTELU JA 
PRIORISOINTI, DIM 5 (3) 
AIKAISEN VAIHEEN KONSEPTIEN MÄÄRITTELY, VERTAILU, 
KEHITTÄMINEN JA PALAUTTEEN ANTAMINEN, DIM 5 (4) 
MUODON KOKOAMISEN JOHTAMINEN, DIM 5(4) 
ARTEFAKTIEN HYÖDYNTÄMINEN, DIM 4 

Ideoiden kokoaminen on iteratiivinen ja monivaiheinen prosessi. 
Asiantuntijoita pyydetään ensin kokoamaan omat ideat yhteiseen 
dokumenttiin. 
Tämän jälkeen ideoita jatkojalostetaan, niistä annetaan palautetta ja niistä 
muodostetaan konsepteja. 
Konsepteja jatkojalostetaan edelleen. 

Johtamiskäytänne: projektipäällikkö jakaa dokumentin ja pyytää 
asiantuntijoita täyttämään dokumenttiin omat ideat:  

Asiantuntijat aktivoituvat ja jakavat alustalle mallipohjat, joihin ovat 
täyttäneet omien vastuualueidensa mukaisesti ideat. 



 
 

Projektipäällikkö muistuttaa, että jokaiselta tarvitaan aktiivista 
osallistumista, koska asiakkaalle esitetään projektin välivaiheen 
tulokset. Hän pyytää asiantuntijoita täyttämään pääideat aiemmin 
lähetettyyn dokumenttipohjaan, joka sisältää kaksi mallia 

Asiantuntija jakaa mallipohjan alustalle, jonne on täyttänyt oman osa-
alueensa ideat. Lisäksi hän jatkaa ideointia kommenttikentässä. 
Toinen asiantuntija jakaa mallipohjan alustalle, johon on täyttänyt omat 
ideat. 
Kolmas asiantuntija jakaa mallipohjan alustalle, jonne on täyttänyt omat 
ideat. Lisäksi hän lähettää toisen mallipohjan, johon on koostanut omia 
ideoita. 
Neljäs asiantuntija jakaa oman mallipohjansa ideoineen alustalle. 
Alustalle myöhemmin liittynyt asiantuntija jakaa saman mallipohjan, johon 
muut aiemmin täyttivät omat ideansa. Hän on lisännyt oman osa-alueensa 
ideat samaan mallipohjaan. Projektipäällikkö kiittää häntä. Yksi 
asiantuntijoista kehuu mallissa esitettyjä konkreettisia esimerkkejä. 

KONSEPTIN MUOTOILUN JOHTAMINEN KONSEPTIEN MUOTOILU JA TÄYTTÄMINEN 
ARTEFAKTIEN LÄHETTÄMINEN ALUSTALLE 
AKTIIVINEN TOIMINTA 

MUISTUTTAMINEN, DIM 2 
HENKILÖKOHTAISTAMINEN, DIM 2 
AKTIVOINTI, DIM 2 
KESKUSTELUN OHJAAMINEN, DIM 3 
TEHTÄVIEN JA VASTUUALUEIDEN JAKAMINEN PROJEKTIN 
AIKANA, DIM 3 
AIKAISEN VAIHEEN KONSEPTIEN MÄÄRITTELY, VERTAILU, 
KEHITTÄMINEN JA PALAUTTEEN ANTAMINEN DIM 5(4) 
MUODON KOKOAMISEN JOHTAMINEN, DIM 5(4) 
ARTEFAKTIEN HYÖDYNTÄMINEN, DIM 4 

 

 
 
Projektipäällikkö kertoo, että nyt täytyy löytää konkreettisia yhteyksiä 
nykyisistä ideoista kehiteltyyn malliin. Hän kertoo, että 
ideointivaiheesta voidaan siirtyä konkreettisempaan ratkaisun 
kuvaukseen.  
 
Johtamiskäytänne: Projektipäällikkö esittää uuden 
konseptiluonnoksen ja hän pyytää asiantuntijoita tarkistamaan 
liitetiedostossa olevat pohjat ja kommentoimaan itse pohjia: onko 
niissä se informaatio, jota ryhmän pitäisi esittää jokaisessa osa-
alueessa. Hän pyytää täyttämään tiedot mallipohjaan ja kehottaa 
ajattelemaan konseptin visualisointia ja ulkoasua. 
Projektipäällikkö sanoo, ettei ole saanut yhteään kommenttia 
mallipohjaan, joten hän sanoo, että esitetyllä mallilla mennään. Hän 
pyytää asiantuntijoita täyttämään oman osuutensa konseptiin, jotka 
perustuvat asiantuntijoiden aiempiin tuotoksiin ja ideoihin. 
Projektipäällikkö on arvioinut, kenen osallistumista tarvitaan missäkin 
aihepiirissä. 

Asiantuntija kommentoi ja määrittelee, että vuorovaikutus ja visualisointi 
ovat olleet avaintekijöitä ryhmän hyvään työhön. Hän esittää ajatuksen 
siitä, että konseptin visuaalisessa muotoilussa käytettäisiin ulkopuolista 
tahoa. Asiantuntija jakaa esimerkkitapauksen: linkin ja pdf-tiedoston. 
Sisällönjohtaja kiittää ja kehuu esimerkkitapausta. Hän esittää ajatuksen, 
että haluaa liittää esimerkkitapauksesta osan ratkaistavaan konseptiin. 
Asiantuntija jakaa omat muistiinpanonsa liittyen edelliseen 
esimerkkitapaukseen. 
 
Ensimmäinen asiantuntija jakaa projektipäällikön esittämän 
konseptipohjan, johon on täydentänyt oman osa-alueensa tiedot. 
Toinen asiantuntija jakaa projektipäällikön esittämän konseptipohjan, 
johon on täydentänyt oman osa-alueensa tiedot. 
Kolmas asiantuntija jakaa projektipäällikön esittämän konseptipohjan, 
johon on täydentänyt oman osa-alueensa tiedot. Lisäksi hän esittää 
esimerkin konseptin visualisoinnista. 
 
Sisällönjohtaja jakaa konseptiesityksen viimeisimmän version palaveria 
varten. → Asiantuntija jakaa graafisen mallin, jota voi hyödyntää 
visualisoinnissa. 
 
 

KONSEPTIN MUOTOILUN OHJAAMINEN VISUALISOINTIEHDOTUKSEN ESITTÄMINEN 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN, DIM 2 
YHTEENVETOJEN TEKEMINEN ALUSTALLE, DIM 3 
KESKUSTELUN ANALYSOINTI JA JALOSTAMINEN, DIM 3 
HENKILÖKOHTAISTEN 1-1 -KESKUSTELUJEN OHJAAMINEN, 
DIM 3 
KONSEPTIN MUOTOILUN OHJAAMINEN, DIM 3 
 

 

Sisällönjohtaja kertoo, että hänellä on ollut hyvä tapaaminen yhden 
asiantuntijoista kanssa ja hän tiivistää asiantuntijan kanssa käydyn 
keskustelun alustalle. Hän esittää, että projektipäällikön esittämään 
konseptiin lisätään vielä projektin visio. Sisällönjohtaja määrittelee 
alustalle visiota → Projektipäällikkö vastaa, että aiheesta on 
keskusteltu aiemmassa tiimipalaverissa. Hän määrittelee ja jalostaa 
ideaa ja visiota, kuinka sen voisi esittää konseptissa. 
 

Asiantuntija, jonka vastuualueella on visualisointi jakaa 
visualisointiehdotuksen alustalle. 
 

HENKILÖKOHTAISET KESKUSTELUT JA NIIDEN POHJALTA 
MUISTIINPANOT 

ASIANTUNTIJOIDEN AKTIIVINEN TOIMINTA ALUSTALLA 
ASIANTUNTIJA ESITTÄÄ OMAN VASTUUALUEENSA MUKAISET 
IDEAT JA KONSEPTIEHDOTUKSET ALUSTALLE HYÖDYNTÄEN 
ANNETTUJA MALLIPOHJIA 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN, DIM 2 
AKIVOINTI, DIM 2 
YHTEENVETOJEN TEKEMINEN ALUSTALLE, DIM 3 
HENKILÖKOHTAISTEN 1-1 -KESKUSTELUJEN OHJAAMINEN, 
DIM 3 
TEHTÄVIEN JA VASTUUALUEIDEN JAKAMINEN PROJEKTIN 
AIKANA, DIM 4 

ASIANTUNTIJAT TOIMIVAT ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI 



 
 

 

Sisällönjohtaja tekee yhteenvedon hänen henkilökohtaisista 
tapaamisista kahden asiantuntijan kanssa. Hän määrittelee alustalle 
toimintaohjeet kummallekin asiantuntijalle. Ensimmäisen 
asiantuntijan tehtävä on tuottaa sisältöä hänelle nimetylle alueelle ja 
tehdä laskelmat oman esityksen tueksi. 
 
Toisen asiantuntijan tehtävä on valmistaa esitys määritellyistä 
avainsanoista viikon loppuun mennessä. 

Asiantuntija jakaa alustalle dokumentin, johon on tehnyt laskelmat. 
 
 
Asiantuntijat jakavat alustalle heidän aihepiireihinsä liittyvät ideat ja 
luonnokset, joihin ovat täyttäneet sisältöä. 
 

ASIANTUNTIJOIDEN ESITTELY JA ROOLITUS  

ROOLIEN JA VASTUUALUEIDEN JAKAMINEN, DIM 5(1) 
RYHMÄN JÄSENTEN TUTUSTUTTAMINEN, DIM 5(1) 
 

OMAN VASTUUALUEEN TARKENNUS 
 
ESITTÄYTYMINEN 

Sisällönjohtaja kertoo, että on kutsunut uuden asiantuntijan alustalle 
ja pyytää asiantuntijaa esittelemään itsensä. Lisäksi hän kertoo 
asiantuntijan roolista projektissa ja toivottaa asiantuntijan 
tervetulleeksi. 

Alustalle liittynyt asiantuntija esittäytyy alustalla ja kertoo käyvänsä läpi 
alustalle jaetut materiaalit ja kysyy, halutaanko hänen työpanostaan ja 
näkemyksiään tiettyyn projektin osa-alueeseen. → Sisällönjohtaja 
määrittelee yhden osa-alueen ja kaksi muuta asiantuntijaa esittävät 
näkemyksiä ja kysymyksiä, joihin alustalle liittynyt asiantuntija vastaa. 
 

LOPPURAPORTIN MUODOSTAMINEN LOPULLISEN KONSEPTIN MUOTOILU 

KONSEPTIN KRISTALLISOINTI: LOPPURAPORTIN 
MUODOSTAMINEN, DIM 5(4) 
ARTEFAKTIEN HYÖDYNTÄMINEN, DIM 4 

Loppuraportti muodostetaan henkilökohtaisten keskustelujen ja 
sähköpostikeskustelujen välityksellä, jolloin asiantuntijoiden toiminta ei näy 
alustalla. 

Projektipäällikkö kertoo, että on työskentelemässä uuden mallipohjan 
kanssa Google Docs-kansiossa. Hän esittää ehdotuksen, jossa case-
esimerkkien sijaan esitetään konseptin konkreettisia hyötyjä ja kysyy 
asiantuntijoiden mielipiteitä. 
 
Projekitpäällikkö jakaa asiantuntijan aiemmin jakaman materiaalin ja 
ehdottaa, että tästä mallista voidaan ottaa joitakin osa-alueita 
viimeiseen raporttiin. Hän ehdottaa, että tätä voidaan ehdottaa case-
esimerkeisä. 
 

Asiantuntija vastaa ja on samaa mieltä ja ehdottaa, että case-esimerkit 
esitetään erillisessä tiedostossa, ei esitysmateriaalista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIOT: 
DIM 1: Asiakkaan osallistaminen 
DIM 2: Aktivoivat johtamiskäytänteet 
DIM 3: Tiedon yhteisluomisen prosessia ohjaavat johtamiskäytänteet 
DIM 4: Alustatyöskentelyä ohjaavat johtamiskäytänteet 
DIM 5: Tiedon luomisen prosessin eri vaiheissa esiintyvät johtamiskäytänteet 

(1) Ryhmän kokoaminen, tutustuttaminen ja vastuualueiden jakaminen 
(2) Projektisuunnitelman kehittäminen ja suunnitelman kommunikointi 
(3) Ideointivaiheen ohjaaminen ja ideoiden luokittelu 
(4) Muodon kokoamisen johtaminen 
(5) Ratkaisun kertominen asiakkaalle 

 

Ensimmäisen asteen konseptit 
Johtajan toiminta alustalla 

 

Toisen asteen 
teemat ja 
kokoavat 
dimensiot 

Ensimmäisen asteen konseptit 
Ryhmän toiminta alustalla Toisen asteen 

teema 

Klo: 29.3.2016 klo: 19:34 Sisällönjohtaja kertoo, että on kutsunut 
uuden asiantuntijan alustalle ja pyytää asiantuntijaa 
esittelemään itsensä. 

Ryhmän jäsenten 
tutustuttaminen 

DIM 5(1) 

Kommenttikenttä: Alustalle liittynyt asiantuntija esittäytyy 
alustalla. 

Esittäytyminen 
ryhmälle 

25.2.2016 klo: 11:15 

Projektipäällikkö kertoo, että ryhmä on yhteisluomisen 
vaiheessa ja kannustaa ideoimaan. 

7.3.2016 klo: 11:00 Ryhmän aloitustapaaminen 

Aloitustapaamisessa ryhmä ja asiakas esittäytyvät, asiakas 
kertoo odotuksista ja tavoitteista ja projektisuunnitelma 
kommunikoidaan ryhmälle aikatauluineen ja tavoitteineen. 

Ideointiin 
kannustaminen 

DIM 3 JA DIM 5(3) 
 

Aloitustapaamisen 
järjestäminen & 

projektisuunnitelman 
kommunikointi 

DIM 3 & DIM 5(2) 

25.2.2016 klo: 18:30 Asiantuntija aloittaa ideoinnin 
kuvaamalla samantyyppistä projektia, jossa on ollut mukana 

ja jakaa alustalle samantyyppisen projektin 
esitysmateriaalin. 

7.3.2016 klo: 11:52 Asiantuntija jakaa kuvan ja jatkaa 
ideointia alustalla. Myös muut asiantuntijat kommentoivat 

ideaa ja esittävät siitä omia näkemyksiään 

29.3.2016 klo: 13:01 Asiantuntija jakaa ideoita alustalle. 
Sisällönjohtaja kommentoi ideoita. 

11.4.2016 klo:10:59 Asiantuntija jakaa saksankielisen 
dokumentin alustalle ja tiivistää dokumentin pääkohdat. 

22.4.2016 klo:14:48 Asiantuntija jakaa linkin alustalle 

Ideoiden esittäminen 

Klo: 29.3.2016 klo: 19:34 Sisällönjohtaja kertoo asiantuntijan 
roolista projektissa ja toivottaa asiantuntijan tervetulleeksi. 

Roolien ja 
vastuualueiden 

jakaminen 

DIM 5(1) 

Kommenttikenttä: Alustalle liittynyt asiantuntija kertoo 
käyvänsä läpi alustalle jaetut materiaalit ja kysyy, 

halutaanko hänen työpanostaan ja näkemyksiään johonkin 
tiettyyn projektin osa-alueeseen.  

Oman roolin 
tarkentaminen 

Klo: 29.3.2016 Kommenttikenttä: Sisällönjohtaja määrittelee 
alustalle tulleelle yhden osa-alueen, jossa asiantuntijan 
työpanos olisi toivottava.  

Tehtävien ja 

vastuualueiden 

jakaminen projektin 

aikana 

DIM 3 

Kommenttikenttä: Kaksi muuta asiantuntijaa esittää 
näkemyksiä ja kysymyksiä, joihin toivovat uudelta 
asiantuntijalta näkemyksiä. Asiantuntija vastaa näihin 
kysymyksiin. 

 

Vastuualueiden 
jakaminen 

konsensuksessa 

LIITE 8: Tietorakenne: Johtamisen vaikutus ryhmän toimintaan 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2016 klo: 15:42 

Projektipäällikkö pyytää asiantuntijoita jakamaan alustalle 
relevantteja ja kiinnostavia tapaustutkimuksia ja 
vertailuanalyyseja. 

7.3.2016 klo:16:42 Asiantuntija esittää ideoita ja jakaa kaksi 
artefaktia. Muut asiantuntijat jatkavat ideoiden jalostamista 

kommenttikentässä. Lisäksi molemmat projektipäälliköt 
kommentoivat ideoita. 

9.3.2016 klo: 20:11 Asiantuntija jakaa kaksi pdf-tiedostoa, 
jotka ovat case-esimerkkejä. 

21.3.3016 klo: 20:16 Asiantuntija jakaa pdf-dokumentin, 
johon on hahmotellut elementtejä aiemmista hyödyllisistä 

tapauksista ja soveltanut niitä Case-tapaukseen. 
Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja kiittävät asiantuntijaa ja 

dokumentissa esitetyistä näkökulmista. 

1.4. 2016 klo: 11:09 Asiantuntija jakaa esimerkkitapauksen: 
linkin ja pdf-tiedoston. Sisällönjohtaja kiittää ja kehuu 

esimerkkitapauksen osa-aluetta. Hän esittää ajatuksen, että 
haluaa liittää esimerkkitapauksesta osan ratkaistavaan 

konseptiin. 

1.4.2016 klo: 11:09 Asiantuntija jakaa omat muistiinpanonsa 
liittyen edelliseen esimerkkitapaukseen. 

21.4.2016 klo: 9:32 Asiantuntija esittää toisen Solvedissa 
tehdyn esimerkkitapauksen alustalle. Toinen asiantuntija 

kehuu esimerkkiä. 

4.5.2016 klo: 18:49 Asiantuntija jakaa case-esimerkin 

Esimerkkitapausten 

jakaminen 

Ideointiin 
kannustaminen 

DIM 3 JA DIM 5(3) 
(Esimerkkitapausten 

pyytäminen) 

21.3.2016 RYHMÄTAPAAMINEN 

Projektipäällikkö kiittää ryhmätapaamisesta ja kertoo, että jakaa 
pyramidi-dokumentin Googe docs-kansioon ja kertoo jakavansa 
myöhemmin ohjeet seuraavista vaiheista. 

21.3.2016 klo: 22:27 

Projektipäällikkö esittää kaksi mallipohjaa. Hän pyytää 
asiantuntijoita täyttämään mallipohjat annettuun päivämäärään 
mennessä. Hän pyytää nimettyjä asiantuntijoita täyttämään 
mallipohjan 

 

 Hän pyytää asiantuntijoita täyttämään mallipohjat annettuun 
päivämäärään mennessä. Hän kertoo, että ensimmäiseen 
viitekehykseen tulee asiantuntijan omat ideat viitekehyksen 
sisällöstä. Hän pyytää nimettyjä asiantuntijoita tekemään tämän 
osa-alueen. 

 

Toinen mallipohja sisältää avainkriteerit 

esitellylle ratkaisulle. Projektipäällikkö nimeää 

asiantuntijat ja pyytää heitä täyttämään 

mallipohjan. Mallipohja on Google Docs-

dokumenttikansiossa linkin takana. 

Yhteenvetojen 
tekeminen, DIM 3 

Muodon kokoamisen 
johtaminen, DIM5(4) 

24.3.2016 klo: 14:10 Projektipäällikkö muistuttaa, että jokaiselta 
tarvitaan aktiivista osallistumista. Hän pyytää asiantuntijoita 
täyttämään pääideat aiemmin lähetettyyn dokumenttipohjaan. 
Projektipäällikkö pyytää myös esittämään kommentteja ja 
parannusehdotuksia. 

Muistuttaminen, 
DIM 2; 

Muodon kokoamisen 
johtaminen, DIM 5(4) 

24.3.2016 klo: 16:22 Asiantuntija jakaa mallipohjan alustalle, 
jonne on täyttänyt oman osa-alueensa ideat. Lisäksi hän 

jatkaa ideointia kommenttikentässä. 

24.3.2016 klo: 16:44 Toinen asiantuntija jakaa mallipohjan, 
johon on täyttänyt omat ideat. 

24.3.2016 klo: 17:30 Kolmas asiantuntija jakaa mallipohjan 
alustalle, jonne on täyttänyt omat ideat. Hän kertoo, että 

hänellä on ollut toisen asiantuntijan kanssa hedelmällinen 
tapaaminen. 

24.3.2016 klo: 17:32 Sama asiantuntija jakaa myös toisen 
mallipohjan alustalle, jonne on täyttänyt omat ideansa 

26.3.2016 klo: 16:42 Neljäs asiantuntija jakaa oman 
mallipohjansa ideoineen alustalle. 

4.4.2016 klo: 12:32 Alustalle myöhemmin tullut asiantuntija 
jakaa saman mallipohjan, johon myös muut aiemmin 

täyttivät omat ideansa. Hän on lisännyt oman osa-alueensa 
ideat samaan mallipohjaan. 

Mallipohjan 
täyttäminen ja 

jakaminen alustalle 

7.4.2019 klo: 19:58 Projektipäällikkö muistuttaa asiantuntijoita 
täyttämään konseptiesityksen, jonka on jakanut vastuualueittain 
asiantuntijaryhmälle. Hän pyytää asiantuntijoita täyttämään 
esitykseen omat ideat. Projektipäällikkö on määritellyt aihepiirit 
ja aiheista vastaavat henkilöt ja nimennyt vastuualueet 
esitykseen. 

5.4.2016 klo: 8:43 Projektipäällikkö esittää konseptiluonnoksen 
ja pyytää asiantuntijoita kommentoimaan konseptiluonnoksen 
pohjia. Hän pyytää asiantuntijoita täyttämään tiedot 
mallipohjaan. Lisäksi hän pyytää kommentteja ja 
parannusehdotuksia. 

5.4.2016 klo: 8:43 Projektipäällikkö kehottaa ajattelemaan 
konseptin visualisointia ja ulkoasua. 

Muodon kokoamisen 
johtaminen, 
DIM 5 (4) 

Muodon kokoamisen 
johtaminen, DIM 5(4) 

10.4.2016 klo: 11:19 Ensimmäinen asiantuntija jakaa 
projektipäällikön esittämän mallipohjan, johon on täydentänyt 
oman osa-alueensa tiedot. Projektipäällikkö ja sisällönjohtaja 
kiittävät häntä. 

10.4.2016 klo: 21:55 Toinen asiantuntija jakaa 
projektipäällikön esittämän mallipohjan, johon on täydentänyt 
oman osa-alueensa tiedot. 

11.4.2016 klo: 9:46 Kolmas asiantuntija jakaa 
projektipäällikön esittämän mallipohjan, johon on täydentänyt 
oman osa-alueensa tiedot. Lisäksi hän esittää esimerkin 
konseptin visualisoinnista. 

15.4.2016 klo: 15:27 Neljäs asiantuntija jakaa alustalle 
konseptipohjan, johon on täydentänyt omat ehdotuksensa. 

 

 

11.4.2016 klo: 9:46 Asiantuntija esittää esimerkin konseptin 
visualisoinnista 

11.4.2016 klo: 10:53 Asiantuntija jakaa graafisen mallin, jota 
voi hyödyntää visualisoinnissa. 

Konseptin 
muotoilu 

Konseptin 
visualisointi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2016 klo: 17:28 Sisällönjohtaja määrittelee muistiinpanot ja 

toimintapisteet yhdelle nimetylle asiantuntijalle pohjautuen 

henkilökohtaisiin keskusteluihin. Asiantuntijan tehtävä on 

tuottaa sisältöä hänelle nimetylle alueelle. Lisäksi asiantuntija 

valmistelee laskelmat oman esityksen tueksi. 

Henkilö-
kohtaistaminen, 

DIM 2 

14.4.2016 klo:9:08 Asiantuntija jakaa laskelmat alustalle. 

 

Asiantuntija jakaa 
tekemänsä laskelmat 

alustalle 

13.4.2016 klo: 17:41 Sisällönjohtaja määrittelee muistiinpanot ja 
toimintapisteet toiselle asiantuntijalle pohjautuen 
henkilökohtaisiin keskusteluihin. Hän ehdottaa, että asiantuntija 
valmistaa arvoesityksen määritellyistä avainsanoista viikon 
loppuun mennessä. 

11.3.2016 klo: 17:42 Sisällönjohtaja jakaa alustalle asiakkaalta 
saadun taustamateriaalin, joka on suomen kielellä. 

Henkilö-
kohtaistaminen 

DIM 2 

Ideointivaiheen 
ohjaaminen, 

DIM 5(3): 
Taustamateriaalien 

jakaminen 

 

15.4.2016 klo: 10:57 Asiantuntija jakaa hänen osa-
alueeseensa liittyvät ideat ja luonnoksen pohjautuen 
sisällönjohtajan kanssa käytyyn keskusteluun.  

 

Kommenttikenttä: Yksi asiantuntijoista tiivistää materiaalin 

pääpointit englannin kielelle. 

Asiantuntija jakaa 
oman osa-alueensa 
luonnokset alustalle 

Aktiivinen toiminta 

15.3.2016 klo: 14 Projektipäällikkö on kääntänyt asiakkaan 
lähettämän taustamateriaalin englanniksi ja lähettää 
englanninkielisen version alustalle. 

18.3.2016 klo:20:15 Sisällönjohtaja jakaa vertailuanalyysin, 
jonka hän ehdottaa toimivan pohjana, kun konseptia lähdetään 
muotoilemaan 

Ideointivaiheen 
ohjaaminen, 

DIM 5(3): 
Taustamateriaalien 

jakaminen 

Konseptin muotoilu 

DIM 4 

Kommenttikenttä: Asiantuntija kiittää käännetystä 
dokumentista. 

Kommenttikenttä: Asiantuntija vastaa sisällönjohtajan viestiin 
kritisoiden lähestymistapaa. 

Aktiivinen toiminta 

Ideoiden 
kommentointi 

18.3.2016 klo: 20:29 Sisällönjohtaja jakaa esimerkkitapauksia, 

joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää konseptissa. 

Konseptin muotoilu 

DIM4 

Kommenttikenttä: Asiantuntijat vastaavat tähän viestiin, 
toinen asiantuntija on vaikuttunut ja toinen asiantuntija 

kritisoi idean muutamia lähestymistapoja. 

Ideoiden 
kommentointi 

10.5.2016 klo: 14:20 Projektipäällikkö kertoo, että on 
työskentelemässä uuden mallipohjan kanssa Google Docs-
kansiossa. Hän esittää ehdotuksen, jossa case-esimerkkien 
sijaan esitetään konkreettisia hyötyjä ja kysyy asiantuntijoiden 
mielipiteitä. 

Konseptin muotoilu 

DIM4 

Kommenttikenttä: Asiantuntija vastaa ja on samaa mieltä ja 
ehdottaa että case-esimerkit esitetään Word-dokumentissa, 

ei esitysmateriaalissa. 

Ideoiden 
kommentointi 

13.4.2016 klo: 17:28 Sisällönjohtaja määrittelee muistiinpanot ja 
toimintapisteet yhdelle nimetylle asiantuntijalle pohjautuen 
henkilökohtaisiin keskusteluihin. Asiantuntijan tehtävä on 
tuottaa sisältöä hänelle nimetylle alueelle. Lisäksi asiantuntija 
valmistelee laskelmat oman esityksen tueksi. 

Yhteenvetojen 
tekeminen alustalle, 

DIM 3 & 
Tehtävien ja 

vastuualueiden 
jakaminen projektin 

aikana, DIM 4 

14.4.2016 klo:9:08 Asiantuntija jakaa laskelmat alustalle. 

 

Asiantuntija jakaa 
tekemänsä laskelmat 

alustalle 

13.4.2016 klo: 17:41 Sisällönjohtaja määrittelee muistiinpanot ja 
toimintapisteet toiselle asiantuntijalle pohjautuen 
henkilökohtaisiin keskusteluihin. Hän ehdottaa, että asiantuntija 
valmistaa arvoesityksen määritellyistä avainsanoista viikon 
loppuun mennessä. 

Yhteenvetojen 
tekeminen alustalle, 

DIM 3 & 
Tehtävien ja 

vastuualueiden 
jakaminen projektin 

aikana, DIM 4 
 

15.4.2016 klo: 10:57 Asiantuntija jakaa hänen osa-
alueeseensa liittyvät ideat ja luonnoksen pohjautuen 
sisällönjohtajan kanssa käytyyn keskusteluun.  

 

Asiantuntija jakaa 
oman osa-alueensa 
luonnokset alustalle 


