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Tämän tutkimuksen keskiössä on jaettu johtajuus ja sen ilmentymisen mahdollistavat tekijät asian-

tuntijatiimin toimintaympäristössä sekä jaetun johtajuuden vaikutus tiedon käytettävyyteen. Asian-

tuntijatiimin toimintaympäristö ymmärretään tässä tutkimuksessa tiimiin ja sen suorittamaan tehtä-

vään liittyväksi. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitkä tiimi- ja tehtäväympäristön 

ominaispiirteet ovat tukemassa jaetun johtajuuden ilmenemistä tiimeissä, sekä löytää ne jaetun joh-

tajuuden käytänteet, joilla voidaan katsoa olevan merkitys tiedon käytettävyyteen tiimissä.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena asiantuntijaorganisaation mesotasoon keskittyvän tutkimuksena, 

jonka avulla pyrittiin selvittämään, millä eri tavoin jaettu johtajuus näyttäytyy asiantuntijatiimin tii-

miympäristössä sekä sitä, millä tavoin tällainen toiminta on tukemassa tiimissä sijaitsevan asiantun-

tijatiedon käytettävyyttä. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin teemahaastattelemalla tutkimuk-

sen kohteena olevan tiimin asiantuntijajäseniä. Laadullisen tutkimuksen analyysin muotona on teo-

riasidonnainen sisällönanalyysi eli abduktiivinen päättely. 

 

Tutkimuksen tuloksena todetaan, että kohteena olevan asiantuntijatiimin toimintaympäristö on sel-

lainen, että se mahdollistaa jaetun johtajuuden ilmentymisen tiimin toiminnassa. Erityisesti jaettu 

johtajuus ilmenee käytännössä niissä tehtävätilanteissa, joissa tiimin jäsenet suorittavat yhteistoi-

mintana jotain tiettyä monimutkaista, uniikkia ja työmäärältään merkittävää tehtävänantoa, jota yk-

sittäinen asiantuntija ei pystyisi itsenäisesti tekemään. Tiimiltä vaaditaan tällöin jaettuun johtajuuteen 

liittyvää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoisuutta ja arvostusta sekä tahtoa osallistua johtajuuden toimintoi-

hin. Lisäksi esimiehen tulee osoittaa luottamusta johtajuuteen osallistamiselle. Jaettu johtajuus mah-

dollistaa myös tiedon käytettävyyden tiimissä nimenomaisesti tiimiriippuvuuden kautta, jossa tiedon 

tehokas jakaminen ja kommunikointi tiimin jäsenten kesken, on tehtävän onnistuneen suorittamisen 

perusta.   
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The purpose of this master’s study is to explore the functionality of shared leadership in the 

knowledge-team operating environment and its effectivity to knowledge sharing and its usability. In 

this meaning, the knowledge team’s operating environment comprehends both team and task char-

acteristics. The aim of this research is to enhance understanding of which team and task character-

istics are supporting the appearance of shared leadership, and also discover those shared leader-

ship functions, which would support the usability of knowledge in team surroundings.   

 

This qualitative study was conducted in a mesolevel of the knowledge organisation focusing on that 

specific environment where the team functions. The empirical part of the study was carried out by 

interviewing members of the knowledge team specialised in different insolvency situations. The aim 

of this research was to clarify which different ways shared leadership appears in the team environ-

ment and how this is supporting the usability of knowledge in this environment.  The analysis of 

qualitative research is based on theory-based content analysis. 

 

As a result of the study, it could be stated that the operating environment of the knowledge team 

enables the appearance of shared leadership. In practice, shared leadership appears in those task 

situations where team members perform together with a specific complex, unique and significant 

task, that would not be able an individual expert to perform independently. In this case, related to 

shared leadership, the team is required to have a sense of community, equality, and appreciation, 

as well as willing to participate in shared leadership activities. In addition, the teams’ superior must 

show trust in this shared leadership inclusion. Shared leadership also effectively enables the avail-

ability of knowledge usability especially through team interdependence, where efficient information 

sharing and communication among team members is the basis for successful task completion.  
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1. JOHDANTO  

Johtamista käsittelevissä tutkimuksissa on perinteisesti painotettu erityisesti yksilöiden, johtajien 

sekä heidän suhteiden ja ominaisuuksien suhdetta työntekijöihin tai alaisiin. Ensleyn, Hmieleskin ja 

Pearcen (2006, 221) mukaan Yukl (2002) on määritellyt johtajuuden vaikutusprosessiksi. Tämän 

prosessin tarkoituksena on saada muut ymmärtämään ja suostumaan siihen, mitä ja miten tulee 

tehdä, sekä fasilitoida yksilöllinen ja kollektiivinen panostus tämän yhteisen päämäärän saavutta-

miseksi. Perinteistä johtamisen paradigmaa pidetään perinteisenä ylhäältä alaspäin tapahtuvana 

vertikaalisena vaikutusprosessina, joka on yhden yksilön vastuulla. Nykyään on organisaatiossa 

alettu ymmärtämään myös horisontaalisella tasolla tapahtuvan johtamisen ja vaikuttamisen etuja.  

Viimeaikaiset tutkimukset ovat alkaneetkin painottaa myös työntekijöiden, alaisten, tiimien ja muun 

organisaation roolia osana aiemmin mainittua johtamisen vaikutusprosessia.   

 

Peter Drucker esitti jo vuonna 1999 arvion, jonka mukaan johtajuuden suurin haaste 2000-luvulla 

tulee olemaan tietotyöntekijöiden kasvanut tuottavuus. Drucker (1995, 1999) on linjannut, että tieto-

työn merkityksen kasvun ja tiedon kompleksisuuden myötä, työvoiman koostumus muuttuu, sekä 

organisaatiot madaltuvat ja ovat uusien haasteiden ja tarpeiden edessä (Fausing, Jeppesen, Jons-

son, Lewandowski & Bligh 2013, 247). Tämä kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa tietoyhteisön 

johtajalla ei välttämättä ole enää hallussaan paras ja ajantasaisin tieto. Pearce ja Manzin (2005, 132) 

mukaan asiantuntijoiden älyllistä pääomaa vaativa tietotyö on kasvavassa määrin tullut riippu-

vaiseksi yksittäisen itsenäisesti työskentelevän asiantuntijan panoksesta, sekä myös tiimien, joissa 

näiden asiantuntijoiden tieto yhdistetään kaikkien saataville.  

 

Tiimin johtajuutta pidetään yleisesti suurimpana syynä tiimeissä toteutettavan työn epäonnistumi-

selle. Epäonnistuminen johtuu yleensä yksittäisen johtajan kyvyttömyydestä onnistua tiimin tehok-

kuuteen vaikuttavissa johtajuuden toiminnoissa. Tällöin tiimin onnistumisen edellytyksiä voidaan ha-

kea tiimin jäsenten johtamiskyvyistä. Näin tapahtuessa tiimistä itsessään tulee tärkeä johtajuuden 

lähde. (Bergman, Rentsch, Small, Davenport, & Bergman, 2012, 17–18.) Aiemman tutkimustyön 

perusteella voi vetää johtopäätöksen, että organisatorinen johtaminen on muuttunut nykypäivänä 

yhä monimutkaisemmaksi ja uuvuttavammaksi tehtäväksi ollakseen pelkästään yhden henkilön vas-

tuulla. Tiimin kesken jaetulla johtajuudella tätä johtamisen taakka voidaan keventää käyttäen hyväksi 

jokaisen tiimin jäsenen yksilöllisiä vahvuuksia tilannesidonnaisesti toimesta (Crevani, Lindgren & 

Packendorff 2007, 40). Organisaatiossa tiimit yleensä edustavat jotain tiettyä erikoistunutta asian-

tuntijuuden funktiota, jossa jokaisen tiimin jäsenen oma asiantuntijuusvahvuus on tuottamassa tii-

mille lisäarvoa ja auttamassa sitä saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja tehtävät. Peace ja Conger 
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(2003, 2) linjaavat, että jokainen tiimin jäsen tuo oman ainutlaatuisen näkökulman, tiedon ja kyvyk-

kyyden tiimiin. Kun nämä vahvuudet yhdistetään tiimille annetun tehtävän suorittamisessa, syntyy 

tästä lopputuloksena uniikki tuote. Van Woerkom ja Croon (2009, 560) mukaan Barney & Wright 

(1998) toteavat, että tiimeissä syntyvien ainutlaatuisten synergioiden katsotaan tuovan organisaati-

oille merkittävää kilpailuetua kilpailijoihin nähden, sillä tätä vahvuutta on muiden vaikea jäljitellä.  

 

Erityisesti asiantuntijatiimien toimintaympäristössä, on myös tiedon käytettävyydellä ja sen saata-

vuudella oleellisen tärkeä merkitys tiimin kilpailukyvylle. Sen lisäksi, että tiimin jaettu johtajuus vai-

kuttaa tiimitehokkuuteen hyödyntämällä tiimin jäsenten moninaista osaamista ja kyvykkyyksiä, kat-

sotaan sen olevan otollinen maaperä myös osaamisen ja tiedon jakamiselle. Tämä johtuu erityisesti 

jaetun johtajuuden kollektiivisesta ja interaktiivisesta ominaispiirteestä. Niissä tiimeissä, joissa ilme-

nee jaettua johtajuutta, tiimin jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisemmin tiimiä kehittävään toi-

mintaan ja tämän edelleen kannustavan muita tiimin jäseniä heidän oman osaamisensa ja tiedon 

jakamiseen (Hoch 2013, 546). Erityisesti tiimien jäsenien hallussa olevan hiljaisen ja tiimeissä jaka-

mattoman tiedon esiin tuomisen ja hyödyntämisen, katsotaan olevan tärkeä tekijä tiimin tehokkuu-

delle (Hoch 2013, 546).  

 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Tämän tutkimuksen keskiössä on jaettu johtajuus sekä sen ilmentymisen mahdollistavat tekijät asi-

antuntijatiimin toimintaympäristössä sekä jaetun johtajuuden toimintojen vaikutus tiedon käytettävyy-

teen. Jaetun johtajuuden vaikutuksista tiedon jakamiseen (Knowledge Sharing) näyttäisi olevan pal-

jon aiempaa tutkimusaineistoa. Tällä tutkimuksella pyritään vastamaan tarpeeseen, joka liittyy jaetun 

johtajuuden dynamiikan ja käytänteiden suhteellisen harvinaiseen tutkimiseen, nimenomaisesti tie-

tointensiivisen tiimin toimintaympäristössä. Sunaguchi (2015, 400) on tuonut myös tämän tutkimus-

tarpeen esille toteamalla, että nykyinen tutkimustyö on suunnannut verrattain vähän huomiota siihen, 

miten tiiminjäsenet jakavat johtajuutta ryhmässä sekä tiimin yhteisen tehtävän suorittamisen aikana. 

Jotta pystytään muodostamaan selkeä ymmärrys siitä, miten jaettu johtajuus on mahdollistamassa 

tiedon jakamista asiantuntijatiimeissä, tulee jaetun johtajuuden toimintaa tarkastella kokonaisvaltai-

sesti tiimin koko toimintaympäristössä. Tällöin tarkasteltavaksi tulee, mitkä tiimin ja sen suorittaman 

tehtävän ominaispiirteet ovat mahdollistamassa jaetun johtajuuden ilmenemisen, miten jaettu johta-

juus tiimiympäristössä tällöin ilmenee ja mitkä jaetun johtajuuden piirteet voisivat olla edistämässä 

tiedon jakamista tiimin sisällä.   

 

Tutkimuksen pääaiheesta, eli jaetusta johtajuudesta löytyy paljon aineisto ja erilaisia aiheeseen liit-

tyviä tutkimusjulkaisuja. Pearce ja Manz (2005, 139) ovat todenneet, että jaettu johtajuus tarjoaa 
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merkittävästi aiheita erilaisella jatkotutkimukselle.  Parkin ja Kwonin (2013, 33) mukaan, jaetun joh-

tajuuden määrittely ja sen mittaaminen on kuitenkin haastavaa, sillä aiheesta on tehty suhteellisen 

vähän empiiristä tutkimusta. Parkin & Kwonin (2013, 34) mukaan, lisää tutkimusta jaetusta johtajuu-

desta erilaisissa tiimeissä, kuten asiantuntija- ja itseohjautuvissa tiimeissä, tarvitaan. Sunaguchi 

(2015, 400) puolestaan toteaa, että nykyinen olemassa oleva tutkimus on kohdistanut vain vähän 

huomiota siihen, millä tavoin käytännössä johtajuutta jaetaan ryhmissä. Vaikkakin jaettu johtajuus 

yleisesti määritellään dynaamiseksi tiimin jäsenten kesken tapahtuvaksi vuorovaikutusprosessiksi, 

on jaetun johtajuuden dynamiikkaan liittyvä syvällisempi teoreettinen tutkimus edelleen vähäistä (Lo-

rinkova & Bartol 2020, 2). Lorinkovan ja Bartolin (2020, 2) mukaan suurin osa tutkimustyöstä käsit-

telee jaettua johtajuutta nimenomaisesti staattisena, kertaluontoisena vaikuttimena erilaisiin tiimitu-

lemiin.  Han, Lee, Beyerlein ja Kolb (2017, 154) viittaavat Srivastava ym. (2006) tutkimukseen, jossa 

todetaan, että myös verrattain vähän tutkimusta on tehty jaetun johtajuuden vaikutuksesta tiedon 

jakamiseen.  

 

Tutkimukseni aihealue pyrkii siis vastaamaan tähän olemassa olevaan tutkimusaukkoon, selvittäen 

empiirisesti asiantuntijatiimin toimintaympäristön mahdollistavaa jaetun johtajuuden käytännön ilme-

nemistä. Tutkimusaiheeni valintaan on ollut vaikuttamassa keskeisesti omassa työorganisaatiossani 

vuonna 2020 suoritetun työyhteisökyselyn tulokset. Kyseisten tulosten perusteella työyhteisöni työn-

tekijät peräänkuuluttavat entistä vahvempaa yhdessä tekemisen -kulttuuria sekä toivovat juuri tämän 

osa-alueen kehittämistä. Tutkimukseni avulla olen pyrkinyt osin vastamaan myös tässä kyselyssä 

ilmi tulleeseen kehitystarpeeseen.  

 

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet  

Jotta tutkimus saa selkeät lähtökohdat, on sen keskeisten käsitteiden läpikäyminen tärkeää. Seu-

raavaksi on listattu ja tarkemmin selitetty auki ne erilaiset käsitteet, joiden avulla tätä tutkimuksen 

tutkimusympäristöä pyritään tarkentamaan. 

 

Johtajuus, johtamistaito 

 

Johtajuudella (eng. leadership) tarkoitetaan ihmisiin liittyvää johtajuutta tai ihmisten johtamistaitoa. 

Oxford Dictionaryn määrityksen mukaan sanalle leadership annetaan määritelmä; 'the action of lead-

ing a group of people or an organization'.  
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Jaettu johtajuus  

 

Jaettu johtajuus (eng. shared leadership) määritellään eri kirjallisuuslähteissä hieman eri tavoin (ks. 

tarkemmin taulukko 1, s. 30). Tässä tutkimuksessa käytetään jaetusta johtajuudesta Juutin (2016, 

16) määrittelyä, jonka mukaan jaettu johtajuus tarkoittaa tilannetta, jossa jokainen työyhteisön jäsen 

käyttää omaa asiantuntemustaan ja intoa työhön yhteisten asetettujen päämäärien saavuttamiseksi 

sekä hyvien asiakaskokemusten aikaansaamiseksi. Tämän Juutin määrittelyn perusteella jaettu joh-

tajuus ei tarkoita suoraan sitä, että esimies luovuttaisi johtajan vallan, vastuut ja tehtävät muiden 

tiiminjäsenten hoidettavaksi, vaan että jokainen tiiminjäsen alkaa käyttämään omaa valtaansa, osaa-

mistaan ja tietämystään yhteistyössä muun tiimin jäsenten kanssa. Tarkemmin jaettua johtajuutta ja 

sen määritelmää käsitellään tutkimuksen luvussa 3.1.2. Jaetun johtajuuden määritelmä.   

 

Asiantuntijatiimi  

 

Tiimi määritellään Kozlowski & Ilgenin (2006, 79) mukaan i) kahden tai useamman yksilön kokoon-

panoksi, jotka ii) ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (kasvotusten tai virtuaalisesti), iii) omaavat 

yhden tai useamman yhteisen tavoitteen, iv) ovat tuotu yhteen suorittamaan organisatorisesti mer-

kityksellisestä tehtävää, v) osoittavat työnkulkuihin, tavoitteisiin ja tuloksiin liittyvää keskinäistä riip-

puvuutta, vi) joilla on erilaiset roolit ja vastuut, ja vii) jotka ovat yhdessä sulautuneet ympäröivään 

organisatoriseen systeemin, jolla on rajoja ja sidonnaisuuksia laajempaan systeemiseen kontekstiin 

ja tehtäväympäristöön. 

 

Mládkován (2012, 244) mukaan, Drucker (1954) oli ensimmäinen, joka käytti termiä asiantuntija 

(knowledge worker). Druckerin mukaan, asiantuntijana pidetään yksilöä, jolla on tiettyyn määriteltyyn 

osa-alueeseen liittyvää syvällistä sekä vahvaa osaamista tai tietoa, joka on organisaatiolle tärkeää, 

ja johon tiimin muilla jäsenillä on rajattu pääsymahdollisuus. Asiantuntijatiimin (eng. knowledge 

team, knowledge-based team) määritelmänä voidaan pitää useiden tällaisten itsenäisten työnsä 

suorittavien asiantuntijoiden kokoomaa, johon muutoin pätevät yllä mainitut tiimin määritelmät. Tar-

kemmin asiantuntijatiimiä ja sen toimintaa käsitellään tutkimuksen luvussa 2.1. 

 

Tieto ja tiedon käytettävyys 

 

Tässä tutkimuksessa käsite tieto vertaistetaan englannin kielen termiin ”knowledge”, joka käsittää 

informaation, taidot ja arvot (Tuan, 2015, 93). Tiedon dynaamista merkitystä tarkasteltaessa, määri-

tellään tieto ”merkitykselliseksi ja organisoiduksi tiedon kertymäksi, joka on kasaantunut kokemuk-
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sen, kommunikaation ja päättelyn kautta sekä arvioimalla ja yhdistämällä uutta tietoa ja kokemuk-

sia”. (Tuan, 2015, 93.) Tässä tutkimuksessa tieto käsitetään yllä määriteltynä laajana asiantuntijuu-

teen liittyvänä kokoomana.    

 

Tiedon käytettävyys tarkoittaa tässä työssä sitä kaikkea tietoa, joka on tiimin jäsenten käytettävissä, 

joko uutena tiimin käyttöön tulevana tietona tai vanhana tiimin jäsenten hallussa olevana tietona. 

Tiedon jakaminen (eng. knowledge sharing) tässä yhteydessä tarkoittaa tämän tiedon, taidon ja 

osaamisen jakamista osapuolelta toiselle. Tiedon jakaminen voidaan määritellä kaksisuuntaiseksi 

prosessiksi, jossa yksilöt vastavuoroisesti vaihtavat tietoaan ja tuottavat yhdessä uutta tietoa (viitattu 

lähteessä Tuan, 2015, 93). Hoch (2012, 542) tarkentaa määritelmää vielä lisäämällä sen olevan 

”jatkuvaa ja tarkoituksenmukaista työhön liittyvän tiedon vaihtamista, toisten työn arviointia ja mer-

kittävistä kehitysasioista toisia infoamista”. Tarkemmin tiedon käytettävyyttä ja sen jakamista käsi-

tellään tutkimuksen luvussa 2.3. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteen asetanta 

Tässä tutkimuksen alaluvussa tehdään läpileikkaus työn tarkoitukseen ja sen tavoitteeseen, jota vii-

toitetaan tarkemmin viitekehyksen sekä tutkimusongelman avulla. Sitä, kuinka tutkimus yleisesti ete-

nee sekä millä tavoin tutkimusongelmaan pyritään saamaan vastaus, on kuvattu tarkemmin kuviossa 

1.  

 

Kuvio 1. Yleiskatsaus tutkimuksen etenemisestä. 

 

1.3.1. Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tutkia jaetun johtajuuden ilmenemistä asiantuntijatiimin toi-

mintaympäristössä ja pohtia mitkä jaetun johtajuuden ominaisuudet vaikuttavat tiedon käytettävyy-

teen tiimissä, tiedon jakamisen ja asiantuntijuuden säilymisen kannalta. Tutkimuksen tavoitteena on 

lisätä ymmärrystä siitä, mitkä tiimi- ja tehtäväympäristön ominaispiirteet ovat tukemassa jaetun joh-

tajuuden ilmenemistä tiimeissä, sekä löytää ne jaetun johtajuuden käytänteet, joilla voidaan katsoa 
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olevan merkitys tiedon käytettävyyteen tiimissä. Jaettua johtajuutta tutkitaan tässä tapauksessa tii-

min jäsenten välillä tapahtuvana toimintana asiantuntijatiimin toimintaympäristössä, jossa jaetun joh-

tajuuden odotetaan ilmentyvän tehokkaimmin. Tämä johtuu siitä, että jaettua johtajuutta pidetään 

yleisesti dynaamisena vuorovaikutusprosessina ja sen toteutuvan parhaiten tietynlaisessa tiimi- ja 

tehtäväympäristössä. Ilmenemistä tutkitaan lähinnä niiden jaetun johtajuuden mahdollistavien omi-

naispiirteiden kautta, joiden on aiemman tutkimuksen perusteella katsottu korreloivan keskeisesti 

jaetun johtajuuden kanssa.  

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden tavoitteena on tietotyöhön keskittyneen asiantuntijatiimin jäsenille 

tehtyjen teemahaastattelujen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen avulla selvittää kyseisen asiantuntija-

tiimin tiimin jäsenten käsityksiä liittyen jaetun johtajuuden käytänteisiin. Lisäksi haastatteluiden 

avulla pyritään selvittämään myös sitä, millainen merkitys tehtävä- ja tiimiympäristön ominaisuuksilla 

on jaetun johtajuuden ilmenemisen onnistumiseen. Haastatteluissa aihetta lähestytään myös tiedon 

käytettävyyden näkökulmasta, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa kokonaisvaltaista tiedon ja osaa-

misen jakamista, sekä sitä, miten jaetun johtajuuden toiminta on vaikuttamassa tiimissä tiedon jaka-

miseen. Erityisesti tiimiin jäsenten hallussa olevalla hiljaisella tiedolla ja sen käytettävyydellä koko 

tiimille, voidaan katsoa olevan merkitystä asiantuntijatiimin kilpailukyvyn säilymiselle.   

 

Tämän tutkimuksen tuloksena odotetaan saavan aiemmassa tutkimustyössä peräänkuulutettua tar-

kempaa empiiristä tietoja jaetun johtajuuden ilmenemismuodoista asiantuntijatiimeissä sekä käytän-

nön tietoa siitä, minkä tiimi- ja tehtäväympäristön ominaisuuksien, voidaan katsoa tukevan jaetun 

johtajuuden ilmenemistä asiantuntijatiimeissä. Tutkimuksen lopputuloksen toivotaan antavan myös 

tutkimuksen kohteena olevalle asiantuntijatiimille ajatuksia siitä, miten tiimissä voitaisiin ottaa tehok-

kaammin käyttöön jaetun johtajuuden toimintoja. Tämä tapahtuu tukemalla niitä toimintoja, jotka ovat 

mahdollistamassa jaetun johtajuuden ilmentymisen tiimin toimintaympäristössä sekä kiinnittämällä 

erityistä huomiota niihin toimintoihin, jotka vähentävät jaetun johtajuuden onnistumisen edellytyksiä.  

 

Seuraavissa alakappaleissa esitellään tarkemmin tutkimuksen viitekehys ja tutkimuksen tutkimus-

ongelma siihen liittyvien tutkimuskysymysten kautta.  

 

1.3.2. Tutkimuksen viitekehys  

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu siihen toimintaympäristöön, jossa asiantuntitiimi toimii. 

Tarkoituksena on peilata jaetun johtajuuden teoriaa tässä toimintaympäristössä erityisesti niihin tii-

min ja sen suorittaman tehtävän ominaispiirteisiin, joiden voidaan katsoa olevan suotuisia tiimissä 
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tapahtuvan jaetun johtajuuden ilmenemiselle. Tutkimuksessa myös sivutaan tiimin esimiehen mer-

kitystä lähinnä tiimiin ja tehtävän suorittamiseen vaikuttavana välillisenä jaetun johtajuuden ilmene-

miseen liittyvänä tekijänä.  

  

Tutkimusaiheen viitekehys on havainnollistettu viitekehyksen kuvioon 2. Kuvion mukaisesti jaettu 

johtajuutta pidetään tiedon jakamisen mahdollistaja. Jaetun johtajuuden ilmenemistä tiimissä tutki-

taan kolmen eri vaikuttimien kautta; 1) tiimiympäristön ominaispiirteiden, 2) tehtäväympäristön omi-

naispiirteiden kautta ja 3) vertikaalisen johtajuuden merkityksen. Tutkimus asettuu asiantuntijatiimin 

toimintaympäristössä siis lähinnä tehtäväprosessin kontekstiin, mutta tutkii myös tiimin ominaispiir-

teiden, kuten sen rakenteen ja ilmapiirin, merkitystä. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan, millai-

sessa tehtäväprosessissa tiimin jaettu johtajuus ilmenee parhaiten ja millainen tätä tehtävää suorit-

tavan tiimin tulisi olla. Tiimin suorittaessa yhdessä tehtäväprosessia, ilmenee jaettu johtajuus tässä 

prosessissa yhteisöllisyytenä, luottamuksen ja vastuun jakamisena sekä vuorovaikutuksena tiimin 

jäsenten kesken. Näitä kolmea jaetun johtajuuden ilmentymää tutkitaan tarkemmin tiedon jakamisen 

mahdollistavina tekijöitä. Tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota mahdollisiin haasteisiin, joita 

voi syntyä jaetun johtajuuden ilmenemisen sekä tämän toiminnan tiedon jakamisen mahdollistami-

sen välillä.  

 

Kuvio 2. Pro gradu -tutkimuksen viitekehys 

1.3.3. Tutkimuskysymys 

Edellä esitetyn mallin avulla pyritään myös selventämään tutkimuksen ongelmanasettelua, johon 

etsitään ratkaisua empiirisen tutkimustyön tuloksena. Tutkimusongelmaan pyritään saamaan vas-

taus tutkimukselle asetettujen päätutkimus- ja alatutkimuskysymyksien vastausten avulla.   
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Tutkimus päätutkimuskysymys on:  

 

1. Miten käytännössä jaettu johtajuus ilmenee asiantuntijatiimin tiimiympäristössä ja mikä on tä-

män toiminnan merkitys tiedon käytettävyydelle tiimissä?  

 

Saamalla vastaus seuraaviin alatutkimuskysymyksiin pyritään selkeyttämään päätutkimuskysymyk-

sen vastausta:   

 

1.1. Millä tavoin jaettu johtajuus käsitetään ja ymmärretään tiimiympäristössä?  

1.2. Mahdollistavatko, ja millä tavoin, tiimin ja tehtäväympäristön ominaispiirteet, jaetun johta-

juuden ilmenemisen asiantuntijatiimin toimintaympäristössä?   

1.3. Millaisia jaetun johtajuuden toimintoja asiantuntijatiimissä on tunnistettavissa?   

1.4. Mitkä tiimissä ilmenevät jaetun johtajuuden toiminnot ovat tukemassa tiedon käytettä-

vyyttä asiantuntijatiimissä? 

1.5. Mikä on vertikaalisen johtajan merkitys jaetun johtajuuden mahdollistamisessa tiimiympä-

ristössä? 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Tutkimukseni on jaettu sisältörakenteeltaan viiteen lukuun, jotka on havainnollistettu tarkemmin ku-

viossa 3. Kirjallisuuskatsaus on jaettu kahteen erilliseen lukuun, joten sisällysluettelossa on kuusi 

erillistä lukua. Nämä luvut on esitelty sisällöltään tarkemmin seuraavaksi.  

 Kuvio 3. Tutkimuksen rakenteen havainnollistamiskuva 

 

Tutkimuksen ensimmäisen luvun tarkoituksena on antaa yleiskuva kyseisen tutkimusaiheen taus-

toista ja historiasta. Sen on myös tarkoitus perustella ja raamittaa tutkimus niin, että sen avulla muo-

dostuu selkeä ymmärrys tutkimuksen aihealueesta, jonka jälkeen siirtymä tutkimuksen seuraaviin 

osioihin on sujuvaa. Ensimmäiseksi tässä luvussa esitellään tutkimuksen tausta ja aiheen valinnan 

perustelut. Luvun toisessa alakappaleessa määritellään tarkemmin tutkimuksen keskeisimmät käsit-

teet, jotta tutkimusta tulkittaisiin samoista lähtökohdista. Esimerkiksi jaettu johtajuus terminä voidaan 
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käsittää ja määritellä eri tavoin, jolloin myös tutkimuksen merkitys sekä ymmärrettävyys saattaisivat 

muuttua. Kolmessa seuraavassa alaluvussa esitellään tarkemmin tutkimuksen tavoite ja sen tutki-

musongelma sekä -kysymykset, joihin tutkimuksen avulla pyritään saamaan vastaukset. Tässä lu-

vussa on myös pyritty kuvaamaan tutkimukseen liittyvä tarkempi tutkimusympäristö viitekehyksen 

mallintamisen avulla.  

 

Tutkimuksen toinen ja kolmas luku muodostavat yhdessä tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen, jonka 

avulla pyritään luomaan asianmukainen teoriakäsitys tutkimusaiheesta ajankohtaisen aiemman tut-

kimuskirjallisuuden kautta. Tutkimuksen otsikointi raamittaa pitkälti myös kirjallisuuskatsauksen teo-

reettista sisältöä. Kirjallisuuskatsaukseen on pyritty valitsemaan ne aiheeseen liittyvät aiemmat tut-

kimukset, joiden avulla tutkimuskenttä syvenee, ja jotka tarjoavat vahvan pohjan perusteltuun tutki-

musongelman analysointiin. Kyseisissä luvuissa pureudutaan tarkemmin asiantuntijatiimien toimin-

taan sekä tiedon käsitteeseen ja liitetään ne jaetun johtajuuden kontekstiin. Näiden aihealueiden 

luvut alalukuineen muodostavat kokonaisuudessaan kirjallisuuskatsauksen.  

 

Kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen osa käsittelee asiantuntijatiimejä, niiden toimintaa ja johtajuu-

teen liittyviä erityisominaisuuksia sekä tiedon merkitystä osana tällaisen tiimin toimintaa. Tämä luku 

on jaettu rakenteeltaan kolmeen eri aihealueeseen; asiantuntijatiimeihin, johtamiseen ja tietoon liit-

tyvään. Asiantuntijatiimejä käsittelevän aihealueen ensimmäisessä alaluvussa paneudutaan asian-

tuntijatiimien syntyhistoriaan sekä siihen, mitkä asiat ovat olleet ajureina asiantuntijatiimien kehityk-

sessä ja niiden tarpeen lisääntymisessä sekä pohditaan näiden tiimien toimintaa. Näitä asiantuntija-

tiimin toimintamekanismeja kuvaamalla pyritään luomaan käsitys siitä, millaisia erityisominaisuuksia 

tai -piirteitä tiimin toimintaan liittyy nimenomaisesti asiantuntijatoimintaa tarkasteltaessa. Tiimin toi-

mintaa käsitellään Koslowskin ja Ilgenin käsitteellisen tiimiprosessimallin kautta, jonka avulla havain-

nollistetaan millaisia erilaisia tiimiprosesseja sekä tiimin emergenttejä tiloja tiimiympäristöön liittyy ja 

miten nämä vaikuttavat tiimitoiminnan lopputuloksiin, kuten tiedon tehokkaaseen käytettävyyteen. 

Tämän lisäksi pohditaan, millaisia ominaisuuksia asiantuntijatiimien johtajuudessa tarvitaan. Tietoa 

käsittelevässä aihealueessa puolestaan määritellään tarkemmin tieto ja sen merkitys asiantuntijuu-

della sekä asiantuntijuuteen painottuvien tiimin toiminnalle ja kilpailukyvylle, sekä pohditaan yleisesti 

tiedon käytettävyyttä muun muassa tiedon jakamisen kautta ja sitä, millaisia haasteita tällaisella toi-

minnalla voi olla.  

 

Kirjallisuuskatsauksen toinen osa käsittelee jaettua johtajuutta. Johdannossa kerrotaan lukijalle tar-

kemmin jaettuun johtajuuteen liittyvää historiaa tarkastellen ajan saatossa tapahtunutta johtajuus-

teorioiden kehitystransformaatiota. Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa tutustutaan tarkemmin 

jaetun johtajuuden kehitykseen, määritelmiin ja sen ominaispiirteisiin. Toinen alaluku keskittyy jaetun 
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johtajuuden ilmentymisen kuvaamiseen, eli siihen miten se ilmenee tiimiympäristössä ja -proses-

seissa ja miten ilmenemisen muodot eroavat vertikaalisesta johtamistyylistä. Tämän alaluvun kap-

paleessa esitetään muun muassa jaetun johtajuuden vaikutuksella täydennetty Koslowskin ja Ilgenin 

käsitteellisen tiimiprosessimalli. Kolmannessa alaluvussa paneudutaan jaetun johtajuuden toimintoi-

hin nimenomaisesti tiimin tehtäväympäristöön ja tiimin toimintaympäristöön liittyvien ominaispiirtei-

den kautta ja viimeisessä alaluvussa pohditaan jaetun johtajuuden toiminnan merkitystä asiantunti-

jatiimissä sijaitseva tiedon käytettävyydelle ja sen hallintaan.  

 

Tutkimuksen neljännessä luvussa kuvataan tarkemmin tutkimusmenetelmiä sekä tutkimuksen toteu-

tustapaa. Ensimmäisessä alaluvussa perustellaan tutkimuksessa käytettävä tutkimusstrategia ja toi-

sessa alaluvussa esitellään tarkemmin tutkimuskohde. Kolmannessa alaluvussa kerrotaan tarkem-

min niistä metodologisista käytänteistä, joilla tutkimusta on lähdetty toteuttamaan, kuten tiedon ke-

räämisestä ja kerätyn tiedon analysoinnista. Tämän osan viimeinen kappale ottaa kantaa siihen, 

millä perusteilla tutkimusta, sen toteutusta sekä tutkimustuloksia voidaan pitää uskottavina. Tätä on 

todisteltu sekä reliabiliteetilla että validiteetilla sekä arvioimalla kirjallisen aineiston luotettavuutta.   

 

Tutkimuksen viides ja kuudes luku nivovat yhteen tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. Viiden-

nessä luvussa on esitelty tarkemmin tutkimuksen empiiriset tulokset ja analysoitu niitä tutkimuksen 

keskeisten teemojen kautta. Analysoinnissa on pyritty käytössä olevan aineiston kriittiseen ja yksi-

tyiskohtaiseen tarkasteluun sekä tulkintaan. Analysoinnin jälkeen tutkimusrakenteessa edetään vielä 

kuudennen luvun tulosten pohdintaan sekä johtopäätösten antamiseen tutkimuksen tuloksista. Ky-

seisessä luvussa pyritään vielä pohtimaan niitä tulevaisuuden mahdollisia tutkimuskohteita, joita tä-

män tutkimuksen pohjalta olisi mielenkiintoista ja ajankohtaista selvittää.  

 

2. TIETO ASIANTUNTIJATIIMIN KESKIÖSSÄ  

Tässä luvussa sen alalukuineen perehdytään tarkemmin tutkimuksen teoriataustaan liittyen asian-

tuntijatiimin toimintaympäristöön, siihen mitkä asiantuntijatiimin erityispiirteet tulisi huomioida sen 

johtamisessa sekä mikä on tiedon ja sen jakamisen merkitys tiimin toiminnalle. 

 

 2.1 Asiantuntijatiimin käsite 

Tietotyön muuttuminen tiimilähtöiseksi johtuu Pearcen (2004, 47) mukaan sekä ylhäältä alas että 

alhaalta ylöspäin suuntautuvasta muutospaineesta. Ylhäältä alas suuntautuva paine aiheutuu li-

sääntyneestä kilpailusta sekä globalisoituvasta ympäristöstä, joiden myötä yhtiöt ovat pakotettuja 

etsimään uusia keinoja kilpailla. Näitä keinoja voivat olla muun muassa kulujen vähentäminen sekä 
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tehokkuuden parantaminen esimerkiksi joustavamman työvoiman ja nopeamman organisaation rea-

gointiajan avulla sekä hyödyntämällä tehokkaasti sitä organisaatiossa sijaitsevaa tietoa ja osaa-

mista, joka voidaan osin saavuttaa tiimiperusteisen asiantuntijatyön synenergialla. (Pearce 2004, 

47.) Alhaalta ylöspäin suuntautuva paine puolestaan aiheutuu työvoiman olemuksen muuttumisesta. 

Nykypäivänä hyvin koulutettu ja merkittävää osaamista omaava työvoima tahtoo tehdä merkityksel-

listä työtä sekä vaikuttaa organisaationsa tietopääomaan. Myös tämän hyödyntäminen on enene-

vissä määrin mahdollista juuri tiimipohjaisen asiantuntityön avulla. (Pearce 2004, 47.) 

 

Cohen & Bailey (1997, 242) ovat määritelleet tiimitehokkuutta tutkivassa työssään neljä erilaista tii-

mityyppiä, joita ovat 1) work teams, jotka ovat keskittyneet tavaroiden sekä palveluiden tuottamiseen 

ja joissa tiiminjäsenyys on hyvin vakioitua, kokoaikaista ja tarkoin määriteltyä 2) parallel teams, jotka 

on perustettu yleensä tiettyä organisaation toiminnon kehitys- tai innovointitoimintaa varten, ja joissa 

tiimi koostuu useiden eri yksiköiden jäsenistä 3) project teams, jotka on perustettu osa-aikaluontoi-

sesti tiettyä yhtä määriteltyä projektin toteutusta varten ja 4) management teams, jotka huolehtivat 

sen alatoimintojen koordinoinnista ja ohjauksesta, eli ovat niistä tulosvastuullisia. Näiden tiimityypit-

telyjen perusteella asiantuntijatiimit kuuluvat ensin mainittuun work teams -ryhmään.  

 

2.1.1. Asiantuntijatiimien kehitys 

Taylorismin myötä 1900-luvulla alettiin madaltamaan työntekijöiden valta-asemaa ja tiedon sekä 

osaamisen ylivertaa siirtämään työntekijöiltä johtajille. Ajatuksena olisi, että tällöin johtajilla olisi hal-

lussaan riittävät työkalut mahdollisimman tehokkaiden työprosessien kehittämiseen. Tästä muodos-

tui kuitenkin ajan myötä tilanne, jossa työntekijöillä ei enää ollut hallussaan riittävästi tietoa innovoida 

ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita alalle. Sama tilanne oli myös johtajilla, jotka olivat valjastettu 

pelkästään organisoimaan tehokkaampaa tuotantoa. (Newell 2015, 1.) Sodan jälkeisen globaalin 

kehityksen myötä huomattiin, että pärjätäkseen kilpailussa ja tehdäkseen innovoinnista sekä kehi-

tystyöstä tarpeeksi nopeaa ja tehokasta, tarvittiin yrityksissä työntekijöiden fyysisten ominaisuuksien 

lisäksi myös heidän tietokapasiteettiaan. Tämän kehityksen myötä alettiin puhua ensimmäistä kertaa 

tietotaloudesta. Peter Drucker ennusti jo vuonna 1959 yksilön panokseen painottuneiden organisaa-

tioiden muutosta kohden tiimirakenteita (Hoch 2012, 556).  

 

Tietoyhteiskunnassa tiedon nopea muuttumisvauhti on aiheuttanut sen, että useat toimialat muun-

tuvat asiantuntijuusaloiksi. Tämä painotus johtaa toisaalta kapean osaamisalueen erikoistumiseen 

sekä nostaa myös esiin yhteistyön tarpeen. (Ropo, Eriksson & Sauer 2005, 18.) Tämän muutoksen 

myötä, myös organisaatioiden ja johtamisen muodot muuttuvat. Organisaatiot nähdään elävinä yh-

teisöinä, jonka jäsenten väliset suhteet lomittautuvat vuorovaikutuksen verkoiksi, joissa pelkästään 
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yhdellä yksilöllä ei välttämättä ole kaikkea johtamiseen tarvittavaa tietoa, taitoa, kykyä tai suhdever-

kostoja hallussaan. (Ropo ym. 2005, 18–19.) 

 

2.1.2. Asiantuntijatiimin toiminta 

Asiantuntijatiimien yhtenä ominaispiirteenä voidaan pitää sitä, että tiimeissä työskentelee vahvan 

osaamisen omaavia yksilöitä, joiden kokemus on karttunut pitkän työuran aikana erittäin vankaksi. 

Asiantuntijatiimien työtä leimaa työhön liittyvä arvaamattomuus sekä kompleksisuus, verrattuna esi-

merkiksi tuotantotiimeihin, joissa työtehtävät ovat hyvin vakiintuneita. Asiantuntijatiimejä voidaan 

verrata niin sanottuihin ”self-managed” tai ”independent” tiimeihin, joiden perusominaisuus on tiimin 

jäsenten autonomia toteuttaa itsenäisesti työtehtäviä. Tämä työskentelyn itsenäisyys on syntynyt 

vahvan asiantuntijuuden ja pitkän työkokemuksen tuloksena. Itsenäiseen työskentelyyn liittyy myös 

vahvasti itsensä johtamisen taito. Bligh, Pierce & Kohles (2006, 297) mukaan, itsensä johtaminen 

on prosessi, jossa ihmiset vaikuttavat itseensä saavuttaakseen tarvittavan itseohjautuvuuden ja -

motivaation suoriutuakseen.   

 

Jotta ymmärrettäisiin paremmin asiantuntijatiimeihin liittyvän johtajuuden ja tiedon sekä sen jakami-

sen tematiikkaa, on syytä perehtyä tarkemmin tiimien toimintaan ja niiden eri prosesseihin. Puhutta-

essa tehtävän tai toimeksiannon suorittamiseen liittyvästä työstä (taskwork), tarkoitetaan sillä tiimin 

vuorovaikutustoimintaa liittyen toimeksiantoon, tehtävään, työkaluihin, koneisiin ja systeemeihin, eli 

sitä, mitä tiimi tekee. Tiimityö (team work) puolestaan kuvaa sitä, miten tiimi sen tekee yhteistyössä. 

(Marks, Mathieu & Zaccaro 2001, 356.) Tehokkuuden näkökulmasta tarkasteluna tehtävän suoritta-

miseen liittyvän työn katsotaan olevan oleellinen, ja siinä onnistumisen riippuvainen sekä tiimin jä-

senten pätevyydestä, että tiimiprosessin toimivuudesta. Marks ym. (2001, 356) mukaan, tiimin me-

nestymisen ei voida katsoa riippuvan pelkästään yksittäisen tiimin jäsenen kyvyistä, vaan myös niistä 

prosesseista, joiden välityksellä tiimin jäsenet vuorovaikuttavat toisiinsa toteuttaakseen tehtävänsä.  

 

Tiimiprosesseja (team process) käytetään tehtävän suorittamiseen liittyvän työn monitorointiin, koh-

distamiseen ja ohjaamiseen. Tiimiprosessi voidaan määritellä ”tiiminjäsenten itsenäisiksi toimiksi, 

jotka muuntavat panostukset kognitiivisten, verbaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien toimien kautta 

lopputulokseksi, jolla tavoitellaan kollektiivista päämäärää tehtävän suorittamiseen liittyvän työn or-

ganisoinnin kautta” (Marks ym. 2001, 357). Tiimien toimintaa, niiden prosesseja ja eri yhteyksiä, 

tarkastellaan usein erilaisten tehokkuusmittareiden kautta ja avulla. Näitä mittareita voivat olla muun 

muassa asiakastyytyväisyys, tiimin liikevaihto tai henkilöstön sitoutuneisuus. Eräs tällainen tiimipro-

sessien vaikutuksia tehokkuuteen tutkiva on Kozlowskin ja Ilgenin (2006) tutkimus tiimien tehokkuu-

den parantamisesta (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Käsitteellinen tiimiprosessin malli (Koslowski & Ilgen 2006, 79 mukaan) 

 

Kyseinen malli osoittaa havainnollisesti tiimitoiminnan dynaamisuuden ja myös sen eri toimintojen 

vaikuttuvuussuhteet toisiinsa. Koslowskin ja Ilgenin (2006, 78) mukaan malli näyttää myös sen, mi-

ten tiimi on upotettu laajempaan systeemiseen kontekstiin ja tehtäväympäristöön, jota ohjaavat teh-

tävän vaatimukset. Heidän mukaansa dynaaminen, vaihtuva ja kompleksinen ympäristö aikaansaa 

suhteutetut tiimitehtävän (kuvassa: Team Task) vaatimukset, jotka tiimin jäsenet ratkaisevat tiimi-

prosessien (kuvassa: Team Processes) avulla yhdistäen kognitiivisia, tunnepitoisia ja käyttäytymi-

seen liittyviä resurssejaan. Kun tiimitehtävä määrittelee työnkulun rakenteen ja koordinointitarpeet, 

kuten tiedon vaihtamisen, tiimiprosessissa tiimin jäsenet puolestaan yhdistävät yksilöllisiä resursse-

jaan koordinoimalla tietoaan ja osaamistaan ratkaistakseen tehtävän asettamat vaatimukset. Jos 

tiimiltä kollektiivisesti puuttuu tarpeellista osaamista, taitoja, kykyjä tai resursseja tiimitehtävän rat-

kaisemiseen, toimii tiimi tehottomasti. (Koslowski & Ilgen 2006, 80–81.) Tiimiprosessit siis ohjaavat 

tiimille annetun tehtävän suorittamista (Marks ym. 2001, 358) konvertoimalla tiimin jäsenten toisis-

taan riippuvaiset toimet emergenttien tilojen kautta erilaisiksi lopputuloksiksi (kuvio 5). Emergentit-

tilat eivät kuvaa siis tiimin vuorovaikutusta tai sen toimintaa, vaan ovat enemmänkin tiimin kokemuk-

seen liittyviä tuotoksia, jotka muodostuvat sen jäsenten asenteista, arvoista, kognitiosta ja motivaa-

tiosta.  
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Kuvio 5. Tiimiprosessien erilaiset emergentit tilat (Koslowski & Ilgen, 2006 ja Marks ym. 2001 tutkimuksia mukaillen) 

 

2.2. Johtajuus asiantuntijatiimeissä 

Johtajuus voidaan jakaa kolmeen eri käyttäytymiskategoriaan sen mukaan, mihin organisaatiotehok-

kuuden muotoon tahdotaan vaikuttaa. Nämä metakategoriat ovat tehtäväsuuntautunut (task-orien-

ted), suhdesuuntautunut (relation-oriented) ja muutossuuntautunut (change-oriented) käyttäytymi-

nen. Tehtäväsuuntautuneella johtamiskäyttäytymisellä tavoitellaan suorituskyvyn parantamista 

muun muassa parantamalla tuottavuutta ja vähentämällä turhan työn aiheuttamia kustannuksia kiin-

nittämällä erityistä huomiota työn suunnitteluun, resurssointiin ja monitorointiin sekä selkeyttämällä 

tavoitteita ja prioriteetteja. Suhdesuuntautuneella johtajuuskäyttäytymisellä pyritään parantamaan 

henkilöstön hallintaa ja henkilöstösuhteita osoittamalla tukea, antamalla positiivista huomiota ja huo-

mioimalla saavutukset ja panostukset, ohjaamalla ja mentoroimalla, osallistamalla henkilöstö heitä 

koskevaan päätöksentekoon sekä rohkaisemalla yhteis- ja tiimityöhön. Tällaisen johtajuuskäyttäyty-

misen on katsottu parantavan työssä viihtymistä sekä rakentavan yhteistä luottamusta ja yhteistyötä. 

Muutossuuntautuneella käyttäytymiselle pyritään helpottamaan sopeutumista muutoksiin muun mu-

assa monitoroimalla ympäristöä uhkien ja mahdollisuuksien havainnoimiseksi, selittämällä miksi 

muutosta on tapahduttava ja ottamalla toiminnassa riskejä muutoksen suuntaan sekä ilmaisemalla 

visioinnin tarpeellisuutta. Tällainen johtajuuskäyttäytyminen luo tehokkuutta uusien innovaatioiden 

ja visioiden muodossa. (Yukl 2008, 711–722.)  

 

Carsonin, Teslukin ja Marronen (2007, 1219) mukaan johtajuus voidaan käsitteistää joko suhteessa 

sen vaikutuksen vahvuuteen, kuten laatuun tai aiemmin mainittuun tehokkuuteen, tai suhteessa sen 

vaikutuksen lähteeseen, eli yksittäiseen tiimin jäseneen tai useisiin tiimin jäseniin. Suurin osa tutki-

muksesta keskittyy juuri siihen, miten johtajuus vaikuttaa tiimitehokkuuteen. Yleisesti tätä tehok-

kuutta on mitattu erilaisilla taloudellisilla mittareilla ja lukujen perusteella. Hyypiän ja Pekolan (2011, 
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89) mukaan, Johnson ja Kaplan (1987) ovat todenneet, etteivät pelkästään rahalliset mittarit tuota 

täysin kattavaa tietoa johtajuuden onnistumisesta ja anna johtamiselle taustatukea. Tehokkuutta voi-

daan mitata muillakin ei-rahallisilla mittareilla ja keinoilla. Tällaisia mittareita voivat olla esimerkiksi 

tiimin liikevaihto tai uusien innovaatioiden, kehitysideoiden ja asiakassuhteiden määrä. Hyypiä ja 

Pekola (2011, 89) mainitsevat, että myös Brinker (1997) tuo tutkimuksessaan esiin näitä samoja 

keinoja luetellessaan asioita, joita kannattavuutta pitkällä tähtäimellä hakevien yrityksien tulisi seu-

rata rahallisten mittareiden lisäksi. Näitä asioita ovat muun muassa asiakastyytyväisyys, laatu, inno-

vaatiot, prosessien tehokkuus sekä eri osastojen ja yksiköiden väliset suhteet.  

 

Asiantuntijatiimien johtamiseen tuo erikoispiirteensä se, että johtajalta vaaditaan asiantuntijoiden ja 

tehtäväprosessien lisäksi myös asiantuntijuuden johtamistaitoja. Viitala (2002, 53) viittaa väitöskir-

jassaan Williamsin (1998) työsuorituksen kaavaan, joka määritellään tekijän hallussa olevan dekla-

ratiivisen tiedon (mitä tehdään), proseduraalisen tiedon ja taidon (miten tehdään) ja motivaation tu-

lona. Tästä samasta kaavasta voidaan myös johtaa ne asiat, joihin asiantuntijatiimin johtajan tulee 

pystyä vaikuttamaan omalla johtamistoiminnallaan. Viitala (2002, 53) viittaa myös Ulrichiin (1998), 

jonka mukaan älyllinen pääoma on osaamisen ja sitoutumisen tulo, jolloin ihmisissä oleva osaami-

nen saadaan siirrettyä organisaation hyödyksi vain, jos he ovat motivoituneita sen käyttämiseen ja 

kehittämiseen sekä myös sitoutuneita hyödyntämään tätä organisaation hyväksi. Tehtäväjohtamisen 

lisäksi asiantuntijatiimin johtajalta tarvitaan siis myös ihmissuhdejohtajuutta. 

 

Monissa tutkimuksissa asiantuntijoiden johtamista leimaa ymmärrys siitä, ettei johtajalla ole ehkä 

hallussaan ylivertaisempaa asiantuntijuutta, kuin johtamillaan asiantuntijoilla. Asiantuntijatiimit puo-

lestaan usein epäonnistuvat niissä olevan tietopotentiaalin hyödyntämisessä. Tämä johtuu kyvyttö-

myydestä sujuvasti koordinoida tiimin jäsenten toimia sekä tehokkaan johtajuuden puuttumisesta 

tämän toiminnan ohjaamiseen. Juuri tämän vuoksi olisi tärkeää luoda sellaisia tiimijohtajuuden mal-

leja, jotka mahdollistavat esimerkiksi tiedon luonnin, tällaisen mallin onnistuneena lopputuloksena. 

(Bligh ym. 2006, 297.) Vaikka asiantuntijat ovat usein itsenäisiä, voi heidän yhdessä tekemänsä työ 

aiheuttaa keskinäistä riippuvuutta. Tällöin johtajalta vaaditaan myös tiimijohtajuuden taitoja. Tiimin 

johtamisessa tulee pystyä näkemään tiimin jäsenten erilainen osaaminen ja kyvykkyydet sekä yh-

distämään nämä ominaisuudet niin, että tiimi pystyy työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti 

yhteisen tehtävän parissa.  

 

2.3. Tieto ja sen käytettävyys asiantuntijatiimeissä 

Tietointensiivinen tiimityö, joka sisältää yhteistyöhän perustuvia toimia, kuten tiimin jäsenten hal-

lussa olevan tiedon paikantaminen, jakaminen, luominen ja hyödyntäminen, on yksi keskisimmästä 
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prosesseista, jonka avulla organisaatiot muuntavat yksilöiden hallussa olevan tiedon älylliseksi kil-

pailuetua kasvattavaksi pääomaksi (Chuang, Jackson & Jian, 2016, 525). Asiantuntijatiimeissä tieto 

ja sen ajantasaisuus ovat tärkeitä kilpailutekijöitä. Mesmer-Magnusin ja DeChurchin (2009, 535) mu-

kaan, organisaatiot antavat lisääntyvissä määrin monimutkaisia tehtäviä ennemmin tiimien, kuin yk-

sittäisten henkilöiden ratkaistavaksi. Tämä johtuu heidän siitä, että tiimeissä on käytettävissä suu-

rempi tietovarasto ja osaamiskapasiteetti, kuin yksittäisellä henkilöllä (Mesmer-Magnus & DeChurch, 

2009, 535). Lewisin (2004, 1519) mukaan, tiedon jakaminen on erityisen tärkeä tekijä niille organi-

saatioille, joiden palvelut riippuvat asiantuntijoista muodostuvien tiimien panostuksesta, mutta joissa 

tämän tiedon arvo jää usein ymmärtämättä.  

 

2.3.1. Tiedon merkitys tiimeissä 

Organisaatioissa esiintyvän tiedon tarkka määrittely on haastavaa sen monitasoisuudesta ja -muo-

toisuudesta johtuen. Tämän ovat huomioineet myös Griffith ja Sawyer (2009, 1005) tiedon monita-

soisuuden ja tiimitoiminnan tutkimuksessaan. Heidän mukaansa, organisaatiossa olevan tiedon mo-

nitasoisuuden mallintaminen on tärkeää, jotta siihen liittyviä tietoprosesseja ja näiden kautta myös 

tehokkuuden ajureita, voitaisiin ymmärtää paremmin. Näitä prosesseja ovat muun muassa koulutus, 

asiantuntemuksen tunnistaminen ja tämän hyödyntäminen, jäsenten asiantuntemus ja sen ylläpi-

dossa avustaminen sekä teknologiset hankkeet. Myös sillä voidaan katsoa olevan merkitystä tiedon 

tarkemmassa määrittelyssä, millä tasolla tapahtuvasta tiedosta on milloinkin kysymys; yksilö-, tiimi- 

vai organisaatiotasolla ja minkä laatuista tietoa se on; täsmällistä eli eksplisiittistä vai hiljaista tietoa.  

 

Tiimiympäristössä sijaitseva tieto voidaan kategorisoida sen sijainnin, tehtävän ja merkityksen pe-

rusteella kahteen eri luokkaan. Tieto, joka on saatavilla tiimissä, luokitellaan tiedoksi, joka on yksit-

täisten tiimin jäsenten hallussa olevaa tietoa siitä, mitä ja miten tiimille annettu tehtävä suoritetaan 

ja mikä on saatavilla tiimin käyttöön tehtävän suorittamisen yhteydessä. Tällöin tiimin jäsenet toimi-

vat niin sanottuina tiedon säilytyspaikkoina. Tätä tietoa ei tule sotkea toiseen tiedon luokkaan, joka 

on niin sanottua tiimin yhteistä tietoa. Tähän luokkaan kuuluvan tiedon yhteydessä puhutaan usein 

tiimin jaetuista mentaalimalleista (shared mental models) ja jaetusta ymmärryksestä. (Griffith ym. 

2009, 1009.) Tätä luokkaa yhdistää tiimin jäsenten kollektiivinen tietämys siitä, miten he yhdessä 

toteuttavat heille annetun tehtävän tehokkaasti. Mesmer-Magnus ja DeChurch (2009, 535–536) ja-

kavat tiedon puolestaan kahdenlaiseen samansuuntaiseen tiedon selittävään näkökulmaan. Nämä 

ovat tiimin toimintakykyyn ja tehokkuuteen suorasti vaikuttava tiedon ainutlaatuisuus ja epäsuorasti 

vaikuttava tiedon avoimuus. Tiedon ainutlaatuisuuden katsotaan ennustavan parempaa tehokkuutta, 

kuin tiedon avoimuuden, koska sillä katsotaan olevan suoran vaikutussuhteen tehtävän suorittami-

sen laatuun sekä uuden tiedon syntymiseen ja varastoimiseen. Tiedon avoimuus puolestaan liittyy 
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tiimien sosiopsykologiseen toimintaan, sen vaikuttaessa epäsuorasti tehokkuuteen muun muassa 

tiimikoheesioon kautta, joka muodostuu avoimuuden luodessa vahvemman luottamuksen ilmapiirin 

tiimijäsenten kesken. (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009, 535–536.)  

 

Jaettujen mentaalimallien on sanottu selittävän sen, miten tiimit pystyvät selviämään vaikeista ja 

kompleksista tehtävistä ja muuntamaan nopeastikin tiimistrategiaa, jos tehtävä sitä vaatii (Mathieu, 

Heffner, Goodwin, Salas & Cannon-Bowers 2000, 274). Myös nämä mentaalimallit voidaan jakaa 

alaluokkiin sen mukaan, mitä yhteistä käsitystä ne koskevat, joko työtä tai tiimin toimintaa.  Työhön 

liittyvä mentaalimallin tietosisällöt koskevat lähinnä teknologiaa, eli millä työkaluilla ja miten työ suo-

ritetaan, ja tehtävää, eli mitä strategiaa tai menettelyä milloinkin tehtävän suorittamiseen käytetään. 

Tiimiin liittyvät tietosisällöt pitävät sisällään yhteisen ymmärryksen rooleista, informaatiolähteistä ja 

kommunikaation lähteistä, sekä tiimijäsenten osaamisesta, taidoista, asenteista ja taipumuksista. 

(Mathieu ym. 2000, 275.)  

 

Tässä tutkimuksessa tieto käsitetään yksittäisten tiimin jäsenten hallussa olevaksi tiedoksi, jota py-

ritään antamaan tiimin käyttöön yhteistä tehtävää suoritettaessa. Tällaisesta tiedosta puhuttaessa, 

puhutaan usein erityisestä asiantuntijatiedosta, joka on kertynyt henkilölle useamman vuoden työ- 

ja tehtäväkokemuksen perusteella, ja jota tämän vuoksi, on muiden haastavaa jäljitellä. Tietoon ja 

erityisesti hiljaiseen tietoon liittyvän tutkimuksen ovat tuoneet paremmin tunnetuksi Nonaka ja Ta-

keuchi vuonna 1995 ilmestyneessä teoksessaan: The Knowledge creating company. How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation. Heidän mukaansa, täsmällinen tieto on helpommin 

koodattavissa ja tallennettavissa olevaa ja se voidaan tuoda esiin erilaisilla ymmärrettävillä lauseilla, 

matemaattisilla yhtälöillä ja symboleilla. Hiljainen tieto on puolestaan kertynyt ihmiselle havaintojen, 

jäljittelyn ja toistuvan vuorovaikutuksen välityksellä ja on näin ollen kompleksista, subjektiivista ja 

epäselvää. (Chuang, Jackson & Jiang 2016, 531.) Juuri tällä epämääräisellä jakamattomalla tiedolla 

on katsottu tutkimuksissa olevan merkitystä tiimin tehokkuuteen (Hoch 2013, 547).   

 

2.3.2. Tiedon käytettävyys asiantuntijatiimissä 

Tiedon tehokas hyödyntäminen erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa on kriittistä, mutta tästä huo-

limatta harvoin tällaisen tiedon arvoa osataan täysin käsittää (Lewis 2004, 1519). Nykyiset tietoon 

vahvasti keskittyneet asiantuntijatiimit tulevat yhä enenevissä määrin riippuvaisiksi työntekijöistä, 

joilla on hallussaan erityistä osaamista, ja jotka pyrkivät autonomisesti hyödyntämään heidän hal-

lussaan olevaa osaamista sekä taitoja. Tällaiset työntekijät haluavat osallistua ja vaikuttaa oman 

tiiminsä asiantuntijuuteen ja johtajuuteen jakamalla tietoaan. (Carson ym. 2007, 1217.) Kattavan 
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kaikkien tiiminjäsenten käytettävissä olevan tieto- ja osaamisvalikoiman muodostaminen sekä yllä-

pitäminen vaatii tehokasta tiedon jakamista tiimeissä.  

 

Tiimeissä sijaitsevan tiedon ja osaamisen kokonaisvaltainen käytettävyys kaikkien tiimin jäsenten 

kesken, on nopeasti kehittyvässä ja uusituvassa tietoyhteiskunnassa organisaatioiden toiminnan 

kannalta olennainen kilpailuedun edellytys. Hyypiä (2013, 6) viittaa Kuituseen ym. (1999), joiden 

mukaan erityisesti tiedon jakaminen on huomioitu tärkeäksi tekijäksi organisaatioissa yhdessä kom-

munikaation kanssa silloin, kun tiimin suorittaman tehtävän lopputuloksen tahdotaan olevan poik-

keuksellinen. Hochin (2012, 542) mukaan, useissa tutkimuksissa on tiedon jakamisella tiimin jäsen-

ten kesken todettu olevan positiivisia, sekä suoria sekä välillisiä, vaikutuksia tiimitoiminnan lopputu-

loksiin. Erityisesti tiedon jakamisen on katsottu vaikuttavan tiimitehokkuutta lisäävästi tiimin toi-

miessa tehokkaammin yhdessä, kun kaikki tarvittava tieto tehtävän suorittamiseen on kaikkien käy-

tettävissä.  

 

Coun, Peters ja Blomme (2019, 482) viittaavat Stablesin ja Websterin (2006) tutkimukseen, jonka 

mukaan tiedon jakaminen voidaan käsitteistää niin sanotuksi flow-tyyppiseksi vaihtokaupaksi, jossa 

eksplisiittinen tai hiljainen tieto virtaa vastavuoroisesti osapuolelta toiselle. Chuang ym. (2016, 527) 

puolestaan viittaavat tiedon jakamiseen aktiviteetteina, jotka avustavat tiedon siirtämistä tiimin jä-

senten kesken. Tässä toiminnassa tiimin jäseniä autetaan muistamaan ja hyödyntämään ”opittua 

läksyä” ja ratkaisemaan teknisiä ongelma tehokkaammin varmistamalla, että olemassa oleva tieto 

virtaa tiimin jäsenten kesken erityyppisen erikoistuneen asiantuntemuksen kautta. Se, miten tietoa 

tulisi jakaa asiantuntijatiimeissä, riippuu siitä, missä tieto sijaitsee sekä mikä on sen merkitys tietoa 

jaettaessa. Tiedon jakamista tiimissä tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että tiimin yhteinen tieto-

kapasiteetti muodostuu suurilta osin juuri yksittäisten asiantuntijoiden hallussa olevan tiedon mää-

rästä ja sen laadusta. Tämän huomioi myös Hoch (2012, 547) todetessaan, että tiedon jakamisen 

laatu on riippuvainen tarpeellisesta ja erilaisesta tiimin jäsenten hallussa olevasta tiedosta. Tämän 

vuoksi tiedon jakamista tiimeissä tulee tarkastella myös yksilötasolla tapahtuvana prosessina ja eri-

tyisesti halukkuutena tiedon jakamiseen. Tiedon jakamisen voidaan katsoa tapahtuvaksi erityisesti 

tilanteissa, joissa tietoa hallussaan pitävät henkilöt, ovat halukkaita konkreettisin tavoin siirtämään 

heidän työhönsä perustuvaa kokemusta, tekniikoita ja mielipiteitä muille. He myös odottavat tämän 

tiedon tulevan hyödynnetyksi käytännön työssä. (Vandavasi, McConville, Uen & Yepuru 2019, 2.)  

 

Eräs tiedon jakamiskäyttäytymistä selvittävä teoria on sosiaalisen vaihdannan teoria (Social Ex-

hange Theory). Kyseisen teorian mukaan ”tiedon jakaminen tapahtuu tahdonalaisesti tilanteissa, 

joissa yksilöt odottavat hyötyvänsä molemminpuolisesti heidän välisestä vuorovaikutuksesta” (Mc 
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Manus, Ragab, Arisha & Mulhall 2016, 587). Yksilön tahdonalaisuutta ruokkii puolestaan oikeanlai-

nen motivaatio, jonka ilmentymistä voidaan pitää hyvin yksilöllisenä asiana. Tämä motivaatio voi 

syntyä yksilöissä pelkästä muiden auttamisen halusta, odotettavissa olevasta organisatorisesta pal-

kitsemisesta tai vastavuoroisesta hyötymisestä (Mc Manus ym. 2016, 587). Myös luottamus on tär-

keässä roolissa yksilötasolla tapahtuvan tiedon jakamisen mahdollistamisessa. Aiemman tutkimuk-

sen mukaan, luottamus näyttäytyy tällöin erityisesti tilanteisiin, joissa yksilöt ovat halukkaita käyttä-

mään aikaansa oman virallisen tehtävänsä ulkopuolella auttaakseen tiiminsä jäseniä ja organisaa-

tiota yhteisen tavoitteen saavuttamisessa (Drescher ym. 2014, 774).  

 

Jotta tiimin jäsenet ovat kokonaisvaltaisesti valmiita jakamaan tietoa, niin että tämä tieto saadaan 

hyödynnettyä tiimin yhteiseksi potentiaaliksi, tulee myös vallitsevan ympäristön, jossa yksilöt ja tiimi 

toimivat, tukea tätä toimintaa. Organisaatiokulttuuria, joka Scheinin (1990) mukaan sisältää organi-

saatiossa työskentelevien ihmisten yleiset olettamukset, käsitykset, ajatukset, tunteet ja asenteet, 

tai organisaation ilmapiiriä, pidetään tärkeänä tekijänä tiedon jakamisen johtamisessa ja siinä onnis-

tumisessa (Newell 2015, 4). Asiantuntijaorganisaatioiden tulisikin pyrkiä luomaan avoin ja tehokas 

tiedon jakamiskulttuuri. Taylorin (2013, 77) mukaan tällainen kulttuuri on ympäristö, joka muodostuu 

tiedon ja osaamisen hallinnan sekä jakamisen ja näiden hyödyntämisen kautta, vaikuttaen positiivi-

sesti organisaation kykyyn saavuttaa sen asettamat päämäärät ja tavoitteet. Kulttuurin on tutkittu 

vaikuttavan yksilötasolla tapahtuvaan tiedon jakamiseen; jos ilmapiirin koetaan olevan kilpaileva, 

tietoa jaetaan enemmän muodollisesti, mutta jos ilmapiiri on avoin ja yhteistyöhaluinen, jaetaan sekä 

muodollista että epämuodollista tietoa (Newell 2015, 4). 

 

Tutkittaessa tiedon käytettävyyttä tiimeissä, mainitaan usein tässä yhteydessä transaktiivisten muis-

tisysteemien (Transactive memory system) merkitys. Tämän muistisysteemin toiminnan perusta on 

tiimin jäsenten toistensa osaamis- ja kyvykkyystasojen tiedostaminen sekä ymmärtäminen. Lewis 

(2004, 1520) tiivistää transaktiivisen muistisysteemin tarkoituksen vertaamalla sitä tiimissä sijaitse-

vaan niin kutsuttuun indeksointisysteemiin, joka kertoo, millainen on kunkin tiimin jäsenen osaamis-

alue. Lewis (2004, 1520) kertoo myös Canon-Bowers ym. (1993) listanneen tutkimuksessaan kolme 

tapaa, jolla tiimin transaktiivinen muistisysteemi parantaa tiimin suorituskykyä. Ensimmäiseksi se 

takaa asiantuntijalle mahdollisuuden entisestään syventää omaa osaamisaluettaan, samalla tiedos-

taen, että myös muiden tiimin jäsenten ajantasainen osaaminen on hänen käytössään. Toiseksi, kun 

tiimin jäsenillä on selkeä ymmärrys muiden tiimin jäsenten osaamisesta ja hallussa olevasta tiedosta, 

kuluu tiimissä vähemmän aikaa tämän tiedon etsimiseen. Kolmanneksi, kun tiimillä on yhteinen ym-

märrys sen jäsenten osaamisesta, auttaa se tiimin jäseniä paremmin ennakoimaan toistensa käyt-

täytymistä, joka puolestaan johtaa koordinoituun ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen.  
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2.3.3. Tiedon jakamisen haasteet 

Tiedon jakamiseen tiimeissä liittyy myös haasteita. Lewis (2004, 1519) viittaa Nonaka & Takeuchin 

(1995) tutkimukseen huomauttaessaan, etteivät tiimit saa täyttä hyötyä jäsentensä tietokapasitee-

tista, jos sen jäsenet epäonnistuvat jakaessaan ja integroidessaan hallussaan olevaa uniikkia osaa-

mista. Tiedon jakamisen epäonnistumista ja sen syitä on tutkittu paljon (Hoch 2012, 546).  Mesmer-

Magnusin ja DeChurchin (2009, 543) mukaan, ne tiedosta riippuvaiset tiimit, joissa tiedon jakaminen 

olisi erityisen tärkeää, jakavat vähemmän tietoa, kuin tiedosta riippumattomat tiimit. Tiimeissä jae-

taan tietoa erityisesti tilanteissa, joissa a) kaikilla tiimin jäsenillä on jo kyseinen tieto olemassa, b) 

tiimin jäsenet ovat kykeneviä tekemään täsmällisiä päätöksiä itsenäisesti ja c) tiimin jäsenet ovat 

hyvin samankaltaisia keskenään. Tässä tehokkaan tiedon jakamisen vääristymässä (Stasser & Ti-

tus, 1985) tiimit käyttävät enemmän aikaa jo jaetusta tiedosta keskustelemiseen, kuin jakamatto-

masta (Mesmer-Magnus & DeChurch 2009, 543.) 

 

Eräs merkittävä haaste tiedon määrittelyyn ja sen näkyväksi saamiseen tiimeissä, liittyy yksilötasolla 

sijaitsevaan tietoon, ja erityisesti kokeneempien seniortasoisten tiimijäsenten hallussa olevaan hil-

jaiseen tietoon. Organisaatioille tämä vain tiettyjen tiiminjäsenten hallussa oleva, ja esimerkiksi pit-

kän työuran aikana vahvasti erikoistunut tieto, voi olla tärkeä kilpailukyvyn säilymisen edellytys. Kui-

tenkin tällaisen tiedon esiin saaminen, ymmärtäminen sekä jakaminen on haastavaa. Mesmer-Mag-

nus ja DeChurch (2009, 535) viittaavat Stasserin & Tituksen (1985, 1987) tutkimuksessaan, jonka 

mukaan tiimeissä jaetaan ja vahvistetaan enemmän sitä tietoa, jonka on jo kaikkien tiedossa (shared 

information), kuin sitä tietoa, joka on tiimeissä vain yhden tai muutaman henkilön hallussa (unshared 

information). Vain sellaisen tiedon jakamisella, joka on tarpeellista ja joka ei ole tiimissä päällek-

käistä, on potentiaali vaikuttaa tiimin suoritukseen (Hoch 2012, 547). Lisäksi vaikka hiljaisen tiedon 

jakamisen voidaan katsoa olevan organisaation kilpailukyvylle sekä tiimin tehokkuudelle tärkeä te-

kijä, voi tällaisen tiedon jakaminen olla tiedon luovuttajalle haastavaa ja tiedon vastaanottamisessa 

olla riski sen väärinymmärtämisestä (Chuang ym. 2016, 531). Chuang ym. (2016, 531) mukaan, 

hiljaiseen tiedon jakaminen on haastavaa juuri siitä puuttuvan asiayhteyden vuoksi. Heidän mu-

kaansa tällaisen tiedon jakajan on vaikeaa ilmaista tietoa, joka sisältää pieniä, mutta tärkeitä nyans-

seja, niin selkeästi, että kyseisen tiedon etsijä täysin ymmärtäisi tiedon merkityksen ja pystyisi siirtä-

mään sen eteenpäin (Chuang ym. 2016, 531).  

 

Yhdeksi tiedon jakamisen esteen syyksi Hoch (2012, 546) luettelee esimerkiksi tiimin jäsenten eri-

laisuuden ja viittaa useamman tutkijan (Devine, 1999; Medmer-Magnus & DeChurch, 2009; Miranda 

& Saunders, 2003) päätelmiin, joissa tiimin jäsenet hyvin epätodennäköisesti jakavat tietoa niille 
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tiimin jäsenille, jotka he kokevat erilaiseksi kuin itsensä. Sellaisten tiimien jäsenet, jotka ovat infor-

matiivisesti riippumattomia, jakavat tietoa paremmin (Hoch 2012, 546). Organisaatiot usein tahatto-

masti epäonnistuvat tiedon jakamisessa muun maussa jättämällä hyödyntämättä tiimin jäsenten ho-

mogeenisuutta nimittämällä tiimeihin jäseniä lähinnä heidän saatavuutensa, kuin esimerkiksi tiimin 

jäsenten aiemman yhteistyön perusteella, tai epäonnistumalla olemassa olevien tiimin jäsenten vaih-

tuvuuden kontrolloinnissa (Lewis 2004, 1519). Muiksi yksilön tasolla tiedon jakamiseen vaikuttaviksi 

tekijöiksi, Hoch (2012, 546) luettelee johtajuuden, aseman ja statuksen sekä asiantuntemuksen.  

 

Toinen tiedon jakamiseen tiimeissä ja samalla sen käytettävyyden tehottomuuteen vaikuttava asia 

liittyy tiimien rajallisiin resursseihin käyttää aikaa tai vaivaa mihinkään muuhun toimintaan, kuin tii-

mille tarkoitettujen päätehtävien tekemiseen. Tämän nostavat esille myös Burmeister, Li, Wand, Shi 

& Jin (2017, 18) tutkimuksessaan todetessaan tiimien epäonnistuvan tietopohjaisen edun hyödyntä-

misessä tietoa jakamalla, johtuen juuri tiimien rajallisesta ajasta ja resursseista. Näissä tilanteissa 

tiimit helposti taipuvat rajoittamaan tiedon jakamista, keskustelua ja käytettävissä olevan tiedon sekä 

osaamisen integroimista minimiin, keskittyen mieluummin jo vakiintuneisiin käytänteisiin ja rutinoitu-

neeseen tehtävän toteutukseen. 

  

3. JAETTU JOHTAJUUS ASIANTUNTIJUUTTA TUKEMASSA  

Tässä luvussa sen alalukuineen selvitetään tarkemmin jaetun johtajuuden käsitettä historian sekä 

termin tarkemman määrittelyn kautta, muun muassa vertaamalla jaettua johtajuutta perinteiseen joh-

tajuuden malliin, tarkastelemalla kokonaisvaltaisesti sen rakennetta sekä pohtimalla sen merkitystä, 

ominaispiirteitä ja ilmenemistä laajemmin tiimiympäristössä. Tässä luvassa pureudutaan myös tar-

kemmin niihin jaetun johtajuuden toimintoihin ja ominaispiirteisiin, joilla voidaan katsoa olevan mer-

kitystä tiedon käytettävyydelle tiimissä.   

 

3.1. Jaetun johtajuuden rakenne  

Jaetusta johtajuudesta (shared leadership) puhutaan englanninkielisessä aihetutkimuksessa erilai-

silla, mutta tarkoituksen kanssa yhtenevillä termeillä, kuten involving leadership, distributed lea-

dership, participative leadership tai rotated leadership. Jaettua johtajuutta on tutkittu erilaisten näkö-

kulmien kautta. Jaetun johtajuuden kirjallisuutta ja aiempaa tutkimusta leimaa vahvasti se, että jaettu 

johtajuus määritellään ja käsitetään eri tavoin sekä erilaisista näkökulmista. Näin ollen jaetun johta-

juuden yksiselitteinen konseptualisointi on haastavaa.  
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3.1.1. Jaetun johtajuuden kehitys 

Johtamisteoriat olivat 1920-luvulle saakka pitkälti auktoritaarista johtamista korostavia hierarkkisia 

ja vertikaalisia johtamismalleja, joissa pääasiallisesti keskityttiin yksittäisen johtajan ominaisuuksien, 

vastuiden ja työkuvan tutkimiseen. Jaetun johtajuuden teoreettisen pohjan luomisen voidaan katsoa 

saaneen alkunsa Mary Parker Folletin opeista, jotka 1920-luvulla ennakoivat ensimmäisiä kertoja 

yksilöihin ja yhteisöllisyyteen painottuvaa johtamismuotoa. Folletin tuolloiset ajatukset olivat alkua 

johtamista työntekijöiden näkökulmasta tarkastelevalle ihmissuhdekoulukuntateorialle. Teorian pe-

rustana oli vallan jakautuminen määräävän vallan lisäksi myös yhteiseen valtaan, jossa ihmisten 

katsottiin innostavan toisiaan yhteisten intressien ja vastuiden kannustamina. Mielonen mainitsee 

väitöskirjassaan Bowers & Seahorsen tutkimuksen (1966), jonka voidaan katsoa myös ennakoineen 

perinteisten johtamisteorioiden muutosta kohden kollektiivista ja yksilöt huomioivaa lähestymista-

paa. Tutkimuksessa todettiin, että työtä tukevaa johtamista voi tehdä kuka vaan tiimistä, kenelle vain 

tiimissä. (Mielonen 2011, 48.) 

 

Johtamistyylien tutkinnassa tapahtui 1980-luvulla muutos, jonka myötä alettiin puhua niin sanotusta 

”uudesta johtajuudesta” (new leadership). Tuolloin johtamista alettiin lähestyä näkökulmasta, jossa 

keskiössä oli ryhmän yhteinen toiminta ja johtajuus, jossa johtaja yhtenä tiimin jäsenenä pyrkii eri-

laisten vuorovaikutusprosessien kautta inspiroimaan tiimin jäseniä luomalla yhteisiä merkityksellisiä 

näkymiä tulevaisuuden tavoitteista. Tällaisia esimerkkejä eri tutkijoiden antamista uuden johtajuuden 

termeistä ovat muuan muassa transformatiiviinen, karismaattinen ja visionäärinen johtajuus. (Mielo-

nen 2001, 44.) Nämä uudet johtajuuden tutkintatyylit ovat olleet osana muokkaamassa myös jaetun 

johtajuuden syntymistä, jonka konsepti perustuu käsitteeseen, jossa useampi kuin yksi tiimin jäsen 

voi johtaa tiimiä (Han ym. 2017, 1529.) 

  

3.1.2. Jaetun johtajuuden määritelmä 

Kuten Mielonen (2011, 56) toteaa, jaettuun johtajuuteen vaikuttavat useat erilaiset ulottuvuudet, 

komponentit sekä tekijät. Hän myös toteaa, että useat tutkijat ovat pyrkineet selittämään tätä ilmiötä 

eri keinoin, muun muassa erilaisten teoreettisten mallien ja rakenteiden avulla. Myös Sunaguchi 

(2015, 398) toteaa, että vaikkakin jaettua johtajuutta kohtaan on tutkimusalalla nähtävissä lisäänty-

nyttä kiinnostusta, ei yhteistä määrittelyä tälle johtamistavalle ole vielä olemassa. Taulukkoon 1 on 

koottu tässä tutkimuksessa käytetyissä lähteistä esimerkkejä jaetun johtajuuden määritelmistä ja nii-

den määrittelijät. Näistä määritelmistä voidaan vetää se johtopäätös, että lähtökohtaisesti jaettu joh-

tajuus voidaan määritellä kahdella eri tavalla; joko johtajien määrättyjen vastuiden jakamisena tiimin 

jäsenten kesken tai tiimin jäsenten vahvuuksien kohdentamisena yhteisen tekemisen kautta kohden 

tiimille asetettua tavoitetta.  
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Johtajan vastuiden jakaminen tiimin sisällä tarkoittaa sitä, että niin sanotusta isosta johtajan tehtä-

vänkakusta lohkaistaan eri vastuualueet jokaisen tiimin jäsenen hoidettavaksi. Tällaisen toiminnan 

voi katsoa olevan yleistä esimerkiksi johtoryhmän työskentelyssä. Ropo ym. (2015, 19–20) luettele-

vat esimerkeiksi tällaisista pilkotuista vastuualueista muun muassa alaisten kannustamisen ja moti-

voinnin, innovatiivisuuden lisäämisen, sidosryhmäsuhteiden ylläpitämisen tai talous- ja seuranta-

mittareiden kehittämisen. Yhteiseksi tekemisen prosessissa tiimin sisällä puolestaan lähdetään aja-

tuksesta, jossa jokainen tiimin jäsen osallistuu yhteisöllisesti johtamisen prosessiin, jossa jaetaan 

kokemuksia, tietoa ja tietämättömyyttä sekä arvostusta ja luottamusta vaihtamalla ajatuksia ja kuun-

telemalla kaikkia. Tällaisen jakamisen prosessin tavoitteena on tehdä näkökannat, tulkinnat ja ajat-

telutavat koko tiimin yhteisiksi. (Ropo ym. 2005, 19–20.) 

 

Lähde Määritelmä 

Pearce & Conger, 2003, 1 Jaettua johtajuus on ryhmän jäsenten kesken tapah-

tuva dynaaminen, vuorovaikutteinen vaikutepro-

sessi, jonka tarkoituksena on johtaa jokainen ryh-

män jäsen kohden ryhmän tai organisaation asetta-

maa tavoitetta tai molempia. 

 

Carson, Tesluk & Marrone, 2007, 1218 Jaettu johtajuutta tapahtuu, kun kaksi tai useampi tii-

min jäsen sitoutuu tiimin johtajuuteen pyrkien vaikut-

tamaan ja ohjaamaan muita tiimin jäseniä kohden 

maksimaalista tiimitehokkuutta.  

 

Carson, Tesluk & Marrone, 2007, 1219 Jaettu johtajuus on sosiaalinen ja horisontaalinen 

vaikuteprosessi, jossa johtajuus virtaa tiimin jäse-

nistä ja se jaetaan tiimin jäsenille. 

  

D’Innocenzo, Mathiue & Kukenberg, 2016, 

1968 

Jaettu johtajuus on emergentti ja dynaaminen tiimi-

ilmiö, jossa johtajuuden roolit ja vaikutukset on jaettu 

tiimin jäsenten kesken. 

 

Sunaguchi 2015, 400 Jaettu johtajuus on emergentti ja dynaaminen ilmiö, 

jossa riippumatta vaikutuksen suunnasta, tiimin jä-

senet jakavat johtajuuden rooleja, toimintoja ja vai-

kutuksia.  
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Hoch 2013, 161 

 

Jaettu johtajuus kuvastuu tilanteessa, jossa useam-

mat tiimin jäsenet sitoutuvat johtajuuteen ja jossa 

tiimi yhteistoiminnallisesti tekee päätöksiä ja jakaa 

vastuuta tiimituloksista.   

 

Taulukko 1. Eri tutkijoiden esittämiä jaetun johtajuuden määritelmiä.  

 

Yllä olevista määritelmistä voi vetää myös johtopäätöksen siitä, ettei jaetun johtajuuden odoteta vai-

kuttavan kaikkien tiimin jäsenten toimintaan, vaan siihen riittää myös muutaman tiimin jäsenen osal-

lisuus. Tämä osallisuus tulee puolestaan tarpeelliseksi tilanteissa, joissa tiimissä tällainen tarve kul-

loinkin ilmenee (Cruz 2019, 215). Useiden tutkijoiden jaetun johtajuuden määrittelyissä nousevat 

esille tietyt jaetun johtajuuden prosessiin liittyvät ominaispiirteet, joita ovat kollektiivisuus, emergent-

tiys ja sen sosiaalinen luonne. Näiden ominaisuusien tarkempi määrittely on hyvä käydä vielä tar-

kemmin läpi.  

 

3.1.3. Jaetun johtajuuden ominaispiirteet 

Yllä mainittujen jaetun johtajuuden määritelmien mukaisesti, perehdytään tässä kappaleessa tar-

kemmin jaetun johtajuuden ominaispiirteisiin kolmen jaetun johtajuuden määritelmän kautta; kollek-

tiivisuuden, emergenttiyden ja sosiaalisen verkoston.   

 

Kollektiivisuus 

Pearce ja Conger (2003, 1) määrittelevät jaetun johtajuuden ”dynaamiseksi, ryhmän eri yksilöiden 

väliseksi interaktiivisesti vaikutusprosessiksi, jonka tarkoituksena on ohjata yksilöt saavuttamaan toi-

nen toistaan tukien ryhmän tai organisaation tai molempien tavoitteet”. Heidän mukaansa jaettu joh-

tajuus tarkoittaa tilaa, jossa tiimi kollektiivisesti käyttää vaikutusvaltaa (2003, 53). Carson, Tesluk ja 

Marrone (2007, 1219) määrittelevät jaetun johtajuuden sen kollektiivinen rakenteen perustella johta-

juuden verkostoksi, joka vaikuttaa ja muovaa, sekä tiimin että siinä toimivien yksilöisen toimintaa, ja 

tämän toiminnan tuloksia. Dynaamisuus kuvaa puolestaan sellaista toimintaa, jota voidaan pitää Ox-

ford-sanakirjan määrittelyn mukaisesti jatkuvasti aktiivisena, muuttavana ja edistyvänä prosessina. 

 

Emergenttiys 

Kun tiimissä tulee vastaan tilanteita, joiden ratkaiseminen vaatii tiimin jäsenten uniikkia osaamista ja 

kyvykkyyksiä, ilmenee jaettu johtajuus tällöin yksilön roolin vaihtumisena johtajasta seuraajaksi tai 

seuraajasta johtajaksi (Friedrich ym., 2009). Kun tällaisia tilanteita tapahtuu tiimissä usein, voidaan 

johtajuus tarkoituksenmukaisesti määritellä tiimin emergentiksi ominaisuudeksi (McIntyre & Foti, 



  31 

  

2013, 47.) Myös Carson ym. (2007, 1218) määrittelevät jaetun johtajuuden emergentiksi tiimin omi-

naisuudeksi, joka muodostuu johtamisvaikutteiden jakamisesta ja levittämisestä useiden tiimin jä-

senten kesken.  

 

Sosiaalinen verkosto 

Jaetun johtajuuden vaikuteprosessi voidaan käsittää tiimin jäsenten välisenä vuorovaikutussuh-

teena, joka ilmenee erilaisena käytöksenä, kuten kommunikointina, vaikuttamisena, ehdotusten te-

kemisenä ja ihmisten arvostamisena (Drescher ym. 2014, 772). Kahden tai useamman yksilön välillä 

tapahtuva vuorovaikutteisuus on aina sosiaalinen tapahtuma. Tämän vuoksi sosiaalisen verkoston 

(social network) teoriaa käytetään yleisesti määrittelemään jaettuun johtajuuteen liittyvää ihmissuh-

teiden vaikutusprosessia (Carson ym. 2007, 1220). Sen avulla myös voidaan ymmärtää paremmin 

tiimin tekemiä virheitä, jotka liittyvät usein ihmissuhteisiin, erityisesti kommunikointiin sekä arvo- ja 

käskyvaltaan (Müller, Pintor & Wegge 2017, 300). Sosiaalisen verkoston teorian mukaisesti, Carson 

ym. (2007, 1220) konseptualisoivat emergentin yhteisen vaikuttavuuden merkityksen tiimeissä sen 

mukaisesti, kuinka vahvaksi tiimissä vallitseva sisäisen johtajuusverkosto koetaan. Johtajuusver-

kosto muodostuu yksilöiden toiminnasta, heidän luottaessaan muiden tiimin jäsenten johtajuuteen. 

Kun luottamus muiden johtamiseen kasvaa, vahvistuu myös johtajuusverkosto. Johtajuusverkoston 

vahvuus kuvaa siis tiimissä toimivien henkilöiden erilaisten johtajuuteen liittyvien vuorovaikutussuh-

teiden määrää. Mitä useampi tiimin jäsen käyttää johtajuuden toimintoja vuorovaikutussuhteessa 

muihin tiimin jäseniin, sitä vahvempi on johtajuusverkosto. (Carson ym. 2007, 1220.)    

 

3.2. Jaettu johtajuuden ilmentyminen  

Jaetun johtajuuden ominaispiirteitä tai sen ilmenemistä voi olla haastavaa huomata tai ymmärtää 

arkisessa työskentelyssä. Myös Fletcher & Käufer (2003, 26) nostavat tämän esille viitatessaan Flet-

cherin omaan aiempaan tutkimukseen (2002), jonka mukaan sellaiset teot, joiden tarkoituksena on 

jakaa tietoa, kunnioitusta ja pyytää apua ja jotka ovat pois kunkin omasta suorituskyvystä, koetaan 

niin arkipäiväisinä ja rutiininomaisina tekoina, ettei niitä mielletä jaetun johtajuuden toiminnoiksi. Sen 

sijaan, tällainen toiminta nähdään johtajuuden sijaan enemmänkin ihmissuhteisiin liittyviksi ominai-

suuksiksi. Tämän vuoksi, kyseistä ihmissuhdejohtajuutta harjoittavia henkilöitä pidetään enemmän-

kin mukavina ja ajattelevaisina henkilöinä, kuin johtajina. (Fletcher & Käufer 2003, 26.) 

 

3.2.1. Ilmeneminen tiimiympäristössä 

Fausing ym. (2016, 245) esittävät, että jaettu johtajuus muodostaa kontekstin, jossa hajautunutta 

tietoa tuodaan yhteen useiden tiimin yksilöiden tietämyksen, taidon ja asiantuntijuuden kautta, sen 

sijaan, että luotettaisiin pelkästään yksittäisen hierarkkisen tiimin vetäjän tietämykseen. Tämän takia, 
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organisaatiot pysyvät kilpailukykyisinä hyödyntäessään tätä tietopotentiaalia ja tilannetta, jossa työn-

tekijät kokevat työn merkitykselliseksi hyödyntäessään omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan (Fausing 

ym., 2013, 245). Kaikkien tiimien toimintaa voidaan arvioida suhteessa niissä ilmenevään jaettuun 

johtajuuteen. Joissakin tiimeissä johtajuutta jaetaan vain parin tiimin jäsenen kesken, kun taas jos-

sain tiimeissä sitä jaetaan kaikkien tiimin jäsenten kesken (Wang, Han, Fisher & Pan 2017, 166).  

Mitä korkeampi johtajuuden jakamisen suhde on, sitä korkeampi on myös tiimitehokkuus. Tämän 

voidaan katsoa johtuvan siitä, että tämä lisää tiimin jäsenten välistä aineetonta suhdetta, jossa voi-

daan jakaa tietoa, ilmaista eriäviä mielipiteitä ja koordinoida tiimin jäsenten toimintaa erityisesti epä-

varmoissa ja -selvissä tilanteissa (Wang ym. 2017, 166).  

 

Jaetussa johtajuudessa on löydettävissä komponentteja sekä tehtävä-, että suhdesuuntautuneesta 

käyttäytymisestä (Han ym. 2017, 151). Han ym. (2017, 151) viittaavat tässä Yuklin (2006) määritte-

lyihin, joiden mukaan tehtäväsuuntautuneessa (task-oriented) dimensiossa jaettu johtajuus ilmenee 

tiimin jäsenten yhteisenä ymmärryksenä korkealaatuisen suorituksen saavuttamisesta. Tämä jaetun 

johtajuuden suuntaus sisältää ne toiminnot, jotka suorittamalla tiimin jäsenet saavuttavat tiimille ase-

tutun tavoitteen. Se pitää sisällään myös koordinointitoimintoja, kuten työn organisoinnin, tehtävien 

jaon tiimin jäsenille sekä erilaisten sääntöjen ja standardien ohjeistuksen. Grille ym. (2015, 328) 

havainnollistavat vielä tätä dimensiota: ”Tiiminä me kommunikoimme selvästi odotuksemme”. Suh-

desuuntautuneessa (relation-oriented) tiimitoiminnossa korostuu puolestaan tiimin emotionaaliset 

vahvuudet, jotka puolestaan vaikuttavat positiivisen tiimiympäristön luomiseen ja kasvaneeseen tii-

min suorituskykyyn (Han ym. 2017, 151). Yuklin (2006) mukaan tehokas tiimin jäsenten välinen toi-

minta sisältää erilaista positiivista sosioemotionaalista toimintaa, kuten tiimin jäsenten toistensa tu-

kemista sekä toistensa tarpeiden ja tunteiden huomioimista (Han ym. 2017, 151). Tätä dimensiota 

Grille ym. (2015, 328) havainnollistavat puolestaan väittämällä: ”Me tuemme toisiamme käsittele-

mään konflikteja tiiminä”. Tehtävä- ja suhdesuuntautuneet dimensiot ja niiden suhde jaetun johta-

juuden merkitykseen erilaisiin tiimiprosesseihin on kuvattu tarkemmin seuraavassa alaluvussa ja sen 

kuviossa 6.  

 

3.2.2. Jaetun johtajuuden merkitys tiimiprosesseihin 

Palaamme kohdassa 2.1.2. esitettyyn malliin tiimien prosesseista ja niiden emergenteistä tiloista. 

Malliin on nyt lisätty jaetun johtajuuden toiminto, jotta hahmotetaan sen vaikutus tiimin toimintaan 

(kuvio 6). Kyseinen malli mukailee Ilgenin, Hollenbeckin, Johnsonin ja Jundtin (2005) IMOI-mallin-

nusta sekä jaetun johtajuuden konseptualisointia, jonka mukaan jaettu johtajuus toimii kyseisessä 

mallinnuksessa alkutekijänä (Input) tiimiprosessien emergenteille tiloille, jotka ovat puolestaan välit-

täjinä (Mediators), jollekin lopputulemalle (Outcome), joka yleensä on tavoiteltu tiimin tehokkuus. 
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Alla olevasta kuviosta on jätetty output-lopputulema tarkemmin kuvaamatta ja keskitytty lähinnä ku-

vaamaan jaetun johtajuuden merkitystä tiimiprosesseihin. Yleisesti IMOI-mallinnuksessa perusolet-

tamana vielä on, että lopputulema saattaa myöhemmin muuntua takaisin alkutekijäksi jollekin tiimi-

prosessille.  

   

Kuvio 6. Jaetun johtajuuden merkityksellä tiimiprosesseihin täydennetty IMOI-mallinnus (mukaillen Han ym. 2017, 152) 

 

Jaetun johtajuus vaikuttaa tiimin emergentteihin tiloihin tiimin yhteisten prosessien kautta. Yhteisen 

saavutuksen koordinointi vaikuttaa tiimin käyttäytymiseen, tiimin suorittaessa toisistaan riippuvaista 

työtä, jossa korostuvat kommunikaatioon ja koordinointiin liittyvä käyttäytyminen. Yhteiseen tavoit-

teeseen sitouttaminen puolestaan ruokkii motivaatiota, joka kasvaa luottamuksen, toisiin tiimin jäse-

niin sitoutumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteiden kautta. Tiimin yhteinen tiedon jakaminen on taas 

merkityksellinen kognitiiviselle prosessille, jossa jaetun tiedon merkitys tiimin toimintaan on olennai-

nen. (Han ym. 2017, 152.) 

 

Jaetun johtajuuden konsepti pitää kuvan mukaisesti sisällään aiemmin luvussa 2.2. Johtajuus asi-

antuntijatiimeissä mainittua sekä tehtävä- että suhdesuuntautunutta toimintaa (Han ym. 2017, 151). 

Jaetun johtajuuden on sanottu edistävän tiimitoimintaa sekä tehtäväsuuntautuneisuuden että suh-

desuuntautuneisuuden kannalta, jolla puolestaan on positiivinen vaikutus tiimin suoritukseen 

(Drescher ym. 2014, 774). Han ym. (2017, 151) viittaavat jälleen Yuklin (2002; 2006) tutkimuksiin 

kuvaillessaan miten jaettu johtajuus ilmenee näissä dimensioissa. Tehtäväsuuntautunut jaetun joh-

tajuuden toiminta pitää sisällään tiimin yhteisen tavoitteen sen suorittaessa tehtävää korkealaatui-

sesti. Tehtäväprosessiin kuuluu tiimin jäsenten kohdennettu toiminta, jolla tiimi saavuttaa tavoit-

teensa muun muassa organisoimalla työtä, määrittelemällä tiimin jäsenten työn sekä siihen liittyviä 
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sääntöjä ja toimintoja. Jaetussa johtajuudessa tiimin jäsenet työskentelevät yhtenäisesti saavuttaak-

seen tämän toteuttaen erilaisia tiimiprosesseja. Suhdesuuntautuneisuus puolestaan painottaa posi-

tiivista tiimiympäristöä. Tässä ympäristössä jaettu johtajuus ilmentyy tiimin jäsenten erilaisilla posi-

tiivisilla sosioemotionaalisilla teoilla, kuten tukemalla sekä ottamalla huomioon muiden tiimin jäsen-

ten tarpeet ja tunteet.  

 

3.2.3. Jaettu vs. vertikaalinen johtajuus 

Jaetun johtajuuden ilmentymistä voidaan selkeyttää vertailemalla sitä perinteiseen vertikaaliseen eli 

hierarkkiseen johtamiseen. Vertikaalisessa johtajuudessa on virallisesti nimitetty tiimin ulkoinen tai 

sisäinen johtaja (Hoch 2013, 163). Yksi merkittävimmistä eroista vertikaalisen ja jaetun johtajuuden 

välillä muodostuu juuri johtajan ja muun tiimin jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta, joka hierarkki-

sessa johtajuudessa on ylhäältä alaspäin suuntautuvaa. Tässä nimetty johtaja nauttiessaan hierak-

kista valtaa, on ainoastaan oikeutettu antamaan tarvittava valtuutus tehtävän suorittamiseen. Tämän 

myös huomioi Seibert, Sparrowe ja Liden (2003, 186) todetessaan, että vaikka vertikaalisessa joh-

tajuusmallissa tiimin jäsen huomaisi tarpeen muutokselle ja sen, miten tämä pitäisi tehdä, vaaditaan 

tämän toteuttamiseen virallisesti nimetyn johtajan käskyvalta ja hyväksyntä. Jaetun johtajuuden nä-

kyvin ero perinteisiin johtajuusprosesseihin, on juuri tässä vaikutusprosessissa, joka jaetussa johta-

juudessa sisältää usein vertikaalisen prosessin lisäksi myös horisontaalista kommunikointia (Bligh 

ym. 2006, 297). Tätä eroa jaetun ja vertikaalisen johtajuuden välillä on pyritty kuvaamaan tarkemmin 

kuviossa 7. Jaetussa johtajuudessa perinteisen käskyvallan sijaan tiimin jäsen voi tehdä itse valin-

nan siitä, hyväksyykö hän tämän vaikutuksen vai ei (Muethle & Hoegl 2013, 425).  

 

 

Kuvio 7. Hierarkkisen ja jaetun johtajuuden vaikutusprosessien ero.  

 

Vertikaalinen ja jaettu johtajuus eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia, vaan vertikaalisen johta-

juuden voidaan katsoa olevan myös jaetun johtajuuden mahdollistaja (Hoch 2013, 163) ja siihen 
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kannustava tekijä. Tällöin vertikaalinen johtaja toimii roolimallina muille tiimin jäsenille sekä varsinai-

nen johtaja demonstroi sellaista asiaankuuluvaa johtamiskäyttäytymistä, jonka mallin tiimin jäsenien 

on helppo omaksua itselleen (Grille ym. 2015, 325). Tämän vaikutusprosessin tuo esille myös Cruz 

(2019, 215) viitatessaan Pearcen & Congerin (2003) tutkimukseen, jonka mukaan, jaetun johtajuu-

den vaikutusprosessi pitää sisällään sekä sivusuuntaista, että myös vertikaalista vaikutusta.  Hoch 

(2013, 163) tuo esiin kaksi tällaista jaettuun johtajuuteen kannustavaa ja sen piirteitä omaavaa ver-

tikaalista johtajuustyyliä, joita ovat voimaannuttava johtajuus (empowering leadership) ja transfor-

matiivinen johtajuus (trasformational leadership).  

 

3.3. Jaettu johtajuus asiantuntijatiimin toimintana 

Lisääntynyt tiimityöhön perustuva tietotyö tai työ, joka sisältää merkittävää panostusta asiantuntija-

joukon älylliseen pääomaan, on pakottanut laajentamaan perinteisen johtajuuden malleja käsittä-

mään kompleksisempia johtajuuden malleja, kuten jaettu johtajuus (Bligh ym. 2006, 297). Jaettua 

johtajuutta on tutkittu useissa erilaisissa tiimi- ja projektiympäristöissä, kuten itsenäistä työtä teke-

vien asiantuntijoiden tiimeissä, tietojärjestelmien kehitysprojekteissa ja erilaisissa päätöksentekotii-

meissä, kuten johtoryhmissä (Bergman, Rentch, Small, Davenport & Bergaman 2012, Ensley ym. 

2006). Hoch (2012, 541) toteaa, että vaikkakin jaetun johtajuuden hallinta on erityisen sopivaa asi-

antuntijatiimeissä, vain vähän tutkimusta on olemassa tästä tiimiympäristöstä.  

  

Jaetulla johtajuudella on katsottu useissa aiemmissa tutkimuksissa olevan tärkeä merkitys erityisesti 

niiden tiimien hallintaan, joissa työskentelee asiantuntijoita (Hoch 2012, 541). Tiimeissä tapahtuva 

jaetun johtajuuden toiminta on perusteltua useastakin syystä (Pearce & Conger 2003, 2). Yksi syy 

tähän on se, ettei ylin johtaja ole välttämättä parhaiten tietoinen nopeasti kehittyvän ja kompleksisen 

liiketoimintaympäristön viimeisimmistä vaikutuksista omaan liiketoiminta-alueeseensa. Sen sijaan, 

tämän kehityksen ovat luultavammin paremmin huomanneet organisaation alemman tason johtajat, 

jotka ovat näiden muutoksien kanssa tekemisessä käytännön työssään. Nopeatempoinen ympäristö 

vaatii myös nopeita päätöksiä, jotka tapahtuvat ketterämmin tiimitasolla, kuin odotettaessa päätöksiä 

hierarkiassa ylemmiltä tasoilta. Yhtiöiden toimitusjohtajat ovat tänä päivänä muuttuvien työskentely-

tapojen ristipaineessa ja työpaineen kuormittamia, jolloin myös heidän vastuitaan organisaatioissa 

on alettu jakamaan yhtiöiden ylätasoilla. (Pearce ja Congerin 2003, 2.) 

 

Fausing ym. (2013, 247) viittaavat tutkimuksessaan useisiin tutkimuksiin (Bligh ym., 2006; Cox ym., 

2003; Day ym., 2006), joiden mukaan aktiivinen johtajuuden jakaminen tiimeissä on erityisen teho-

kasta juuri asiantuntijatiimeissä, johtuen lähinnä asiantuntijatyön laadusta verrattuna muuhun työ-

hön. Asiatuntijatyön katsotaan olevaan esimerkiksi tuotantotyöhön verrattuna kompleksisempaa, 
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moniulotteisempaa ja odottamattomampaa, ja tästä syytä pohjimmiltaan erilaista verrattaessa olo-

suhteita ja tehtäviä (Fausing ym., 2013, 247). Perinteisen, yhden johtajan, johtajuuden katsotaan 

toimivan jaettua johtajuutta paremmin toimialoilla ja tehtävissä, jotka ovat rutiininomaisia, vähemmän 

kompleksisia ja tuttuja. Pearce (2004, 50) toteaakin, että mitä monimutkaisemmaksi asiantuntityö 

muodostuu, sitä enemmän jaetun johtajuuden merkitys korostuu. Jotta jaettu johtajuus kuitenkin il-

menisi ja johtamisen jakaminen onnistuisi tiimeissä, tulisi aiemman tutkimuksen perusteella tiettyjen 

ominaisuuksien ja tekijöiden ilmetä liittyen tiimin tehtävään, jäseniin sekä toimintaympäristöön. 

Kaikki tiimit eivät hyödy jaetun johtajuuden toiminnoista, vaan sen merkitys ja hyödyllisuus on riip-

puvainen tehtävän sekä tiimin ominaispiirteistä (Müller ym. 2017, 299).  

 

3.3.1. Tiimin tehtäväympäristö 

Jaetun johtajuuden vaiheessa työyhteisön keskiössä ei ole esimies, kuten johtamisen vaiheessa, 

vaan toiminnan keskiössä on perustehtävä, joka useimmiten liittyy jollain tapaa asiakkaisiin. Kun 

työyhteisön jäsenet alkavat kiinnittämään huomiota työyhteisön perustehtävään, he alkavat käyttää 

sekä omia että toistensa taitoja ja tietoja mahdollisimman hyvin hyväksi työssään. (Juuti 2016, 83.) 

Pearcen (2004, 48) mukaan, verrattuna perinteiseen vertikaaliseen johtajuuteen, jaetun johtajuuden 

kompleksisen sekä aikaa vievän prosessiominaisuuden takia, tulisi jaettua johtajuutta hyödyntää 

vain tietyntyyppisissä tiimin tehtävissä. Nämä tehtävät ovat ominaispiirteiltään keskinäistä riippu-

vuutta (interdependence) ja luovuutta (creativity) vaativia sekä luonteeltaan monimutkaisia (comp-

lex).  

 

Müller ym. (2017, 299) viittaa sekä Coxin ym. (2003) ja Pearcen (2004) tutkimuksiin, joiden mukaan 

jaetun johtajuuden hyödyllisyys tiimin suorituskykyyn liittyen tulee esille tehtävän kompleksisuuden 

myötä. Enenevissä määrin asiantuntijatiimien tehtävät ovat vaativia sekä myös monimutkaisia ja -

muotoisia niin, ettei niitä pysty toteuttamaan vain yhden henkilön asiantuntemuksen sekä resurssien 

voimin. Tämä tehtävien ominaispiirteiden muuttuminen entistä haastavimmiksi, on myös aiheuttanut 

sen, että niiden toteuttamiseen tarvitaan kaikkien tiimin jäsenten keskinäisen osaamisen ja kykyjen 

integroimista, sekä myös entistä nykyaikaisempaa ja uudismielisempää panostusta tehtävän ratkai-

semiseen. Jaetun johtajuuden toimintojen katsotaan olevan kriittisiä juuri kompleksissa tehtävissä, 

joissa useiden tiimin jäsenten aktiivinen sitoutuminen tehtävän ratkaisuun, innovointiin tai tiedon luo-

miseen on tärkeää tiimin tehtävän onnistumisen kannalta. (Blight ym. 2006, 309.)  

 

Tiimin jäsenten korkean keskinäisen riippuvuuden on katsottu korreloivan jaetun johtajuuden sekä 

paremman tiimin suorituskyvyn kanssa (Nicolaides, LaPort, Chen, Tomassetti, Weis, Zaccaro ja Cor-

tinan 2014, 926). Tämä selittyy sillä, että riippuvuus pakottaa tiimin jäsenet entistä tehokkaammin 
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jakamaan osaamistaan, koordinoimaan yhteistä työtä ja tehostamaan keskinäistä vuorovaikutusta 

sekä ohjeistusta (Nicolaides ym. 2014, 926). Tällaisessa tiimin jäsenten muodostamassa vahvassa 

suhdeympäristössä jaetun johtajuuden ilmeneminen ja sen vaikuttavuus ovat selkeitä (Nicolaides 

ym. 2014, 926). Keskinäisen riippuvuuden määrä riippuu pitkälti siitä tasapainosta, joka tiimissä val-

litsee itsensä johtamisen ja jaetun johtamisen välillä (Pearce & Manz 2005, 136). Tietyissä asiantun-

tijatiimeissä asiantuntijat joutuvat vuorottelemaan näiden kahden johtajuuden välillä. Tietyt tiimin teh-

tävät voivat olla sellaisia, että ne toteutetaan itsenäisesti alusta loppuun, kun taas toisiin tehtäviin 

tarvitaan useamman tiimin jäsenen panostusta. Näitä tiimin jäsenien keskinäistä ponnistusta vaativia 

tehtäviä leimaa yleisesti niiden merkittävä koko työmäärällisesti tai niiden monimutkaisuus. Tällöin 

tiimin jäsenten keskinäinen riippuvuus tehtävän tavoitteen saavuttamiseksi, on myös keskeinen te-

kijä jaetun johtajuuden ilmentymiselle. Silloin, kun tehtävä vaatii keskinäistä yhteyttä ja yhdessä toi-

mimista, suoriutuvat johtajuusprosesseja jakavat ja toisistaan riippuvaiset tiimit paremmin tehtä-

västä, kuin itsenäisesti työskentelevät tiimit (Pearce ym. 2005, 137).  

 

Kilpailun kiristyminen luo paineita myös eri tiimien lopputuotteiden hinnoittelulle. Asiakkaat vaativat 

entistä parempaa laatua, entistä nopeammin ja entistä halvemmalla. Jotta organisaatiot pysyvät mu-

kana tässä kilpailussa, tulee niiden kehittää uusia entistä tehokkaampi tapoja toimia. Pearce ym. 

(2005, 136) mukaan, sellaiset traditionaaliset johtamisen muodot, joissa valta, osaaminen ja vas-

taukset esiin nouseviin ongelmiin, ovat keskittyneet yhdelle taholle, eivät kannusta täysin optimaali-

seen luovuuteen ja innovointiin. Kun taas niissä organisaatioissa, joissa tiimin jäseniä rohkaistaan 

päätöksen tekoon, ongelman ratkaisuun ja tulevaisuuden erilaisten mahdollisuuksien identifioimi-

seen, itsensä johtamisen ja toisiinsa vaikuttamisen kautta, mahdollistetaan laajalti luovuuden ja in-

novoinnin hyödyntäminen. Tiimin sisällä sen jäsenten kesken tapahtuvan jaetun johtajuuden, on kat-

sottu vaikuttava positiivisesti tiimitehokkuuteen, ei pelkästään johtuen sen suotuisista vaikutteista 

tiimiprosesseihin, vaan myös asiakkaalle päin näkyvien tulosten laadun kannalta (Carson ym. 2007, 

1228). Yksi syy tähän on, että tiimin suorittaessa hyvin poikkeuksellista työtä yhdessä, vähentää 

jaettu johtajuus tehtäväprosessin aikana tapahtuvia virheitä (Müller ym. 2017, 299). Tämä puoles-

taan heijastuu asiakkaalle päin luotettavana ja laadukkaana työn jälkenä.    

 

3.3.2. Tiimin toimintaympäristö 

Carson ym. (2007, 1222) mukaan, tiimin sisäinen ympäristö, joka muodostuu kolmesta dimensiosta; 

yhteinen/jaettu tarkoitus (shared purpose), sosiaalinen tuki (social support) ja ilmaisu (voice), mah-

dollistavat jaetun johtajuuden ilmentymistä tukevan toiminnan tiimeissä. Tiimin yhteinen tarkoitus 

syntyy, kun tiimin jäsenet jakavat yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen tiimin ensisijaisista tavoit-

teista ja varmistavat toimillaan sen, että tiimi pysyy kollektiivisessa tavoitteessaan (Carson ym. 2007, 
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1222). Jaetun johtajuuden tärkeyttä korostetaan juuri siihen liittyvän kollektiivisien osallistamisen nä-

kökulmasta nimenomaisesti sellaisista tehtävissä, jotka suoritetaan tiimissä. Aiempi tutkimus on 

osoittanut, että selkeän tavoitteen omaavan tiimin jäsenet ovat motivoituneita, voimaantuneita ja si-

toutuneita sekä ovat näin ollen myös halukkaampia jakamaan tiimin johtamisvastuita (Carson ym. 

2007, 1222).  

 

Sosiaalinen tuki puolestaan määritellään tiimin jäsenten keskinäisen rohkaisemisen ja saavutettujen 

tulosten tunnustamisen ilmapiiriksi, jossa tiimi jäsenet voivat tuntea arvostusta panostuksestaan työ-

hönsä. Osallistuessaan aktiivisesti ja kokiessaan saavansa riittävää tukea, tiimin jäsenet työskente-

levät hyvin todennäköisesti tiiviimmin yhteen ja jakavat vastuuta tiimin tuloksista. (Carson ym. 2007, 

1222.) Carson ym. (2007, 1222) mukaan tiimin sisäisessä ympäristössä ilmaisulla tarkoitetaan ydin-

merkitykseltään osallistumista ja panostusta. Se liitetään vuorovaikutukselliseen osallistavaan toi-

mintaan ja käyttäytymiseen, jonka seurauksena voidaan saavuttaa korkeampi sosiaalisen vaikutta-

misen taso lisääntyneen sitoutumisen kautta. (Carson ym. 2007, 1222.) Tässä tutkimuksessa jaettua 

johtajuutta tarkastellaan muun muassa näiden kolmen jaetun johtajuuden ilmentymisen mahdollis-

tavan dimension kautta tilanteessa, jossa tiimi työskentelee yhteisen tehtävän parissa kohden ase-

tettua tavoitetta.  

 

Tiimiin ja sen rakenteeseen liittyviä jaettuun johtajuuteen sekä sen ilmenemiseen liittyviä ominai-

suuksia ovat muun muassa tiimin koko sekä sen monimuotoisuus ja tiimin jäsenten tuttuus. Tiimin 

jäseniin liittyviksi tärkeiksi ominaisuuksista jaetun johtajuuden toiminnan onnistumiselle on mainittu 

jäsenten kyvyt, kypsyys sekä tuttuus (Bligh ym. 2006, 306). Tiimin jäsenten keskinäisen tuttuuden 

on jaetun johtajuuden teorian perusteella katsottu vaikuttavan jaetun johtajuuden näyttäytymiseen 

ja muodostumiseen, mutta sen teoreettinen todistelu on vielä vähäistä ja myös vaikutukseen liittyvät 

tulokset epäselviä (Lorinkova ym. 2020, 8). Tiimin jäsenten keskinäisen tuttuuden myönteisen vai-

kutuksen jaetun johtajuuden ilmentymiselle voidaan katsoa syntyvän pidemmän aikaisen yhdessä 

työskentelyn tuloksena, jonka myötä tiimille syntyy yhteinen selkeä ymmärrys tiimin tavoitteista sekä 

toimivat ja tutut ihmissuhteet tehtävän suorittamiseksi (Wu & Cormican 2016, 301). Tällöin myös 

tiimin tekemät virheet vähenevät (Sieweke & Zhao 2015, 383).  

 

Tiimin koko voi myös olla jaetun johtajuuden ilmentymiselle sen mahdollistava tai sitä hillitsevä omi-

naisuus. Nicolaides (2014, 926) viittaa Maierin (1967) aiempaan tutkimukseen, jossa pidetään tiimin 

kokoa sekä vahvuutena että haittana tiimeille. Tiimin suurta kokoa on pidetty jaetulle johtajuudelle 

edullisena ominaisuutena, sillä jaetun johtajuuden on katsottu ilmentyvän tällöin parhaiten muun mu-

assa tehtävään liittyvän ongelman ratkaisun osalta. Tällöin tiimissä on enemmän jäseniä jakamassa 

johtajuutta ja vaikuttamassa toisiinsa. (Lorinkova ym. 2020, 7.) Sen sijaan pientä tiimin kokoa on 
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pidetty optimaalisena jaettuun johtajuuteen liittyvän tehokkaan kommunikoinnin kannalta. Isoim-

missa tiimeissä sen jäsenet myös kokevat panostuksen tiimin toimintaan vähäisempänä, koska 

isossa tiimissä tämä vaivannäkö ei nouse niin selvästi esille, kuin pienissä tiimeissä. Tällöin isoissa 

tiimeissä toimivilla on vähäisempi motivaatio vaikuttaa tiimin toimintaan. (Lorinkova ym. 2020, 7.) 

Tiimin suuren koon on sanottu olevan jaetun johtajuuden este myös johtuen siitä, että tällöin tiimissä 

vallitsevan kokemuksen ja vastuiden jaon katsotaan helpommin katoavan (Hoch ym. 2013, 546). 

 

Myös tiimin rakenteella, kuten monimuotoisuudella, katsotaan olevan merkitystä jaetun johtajuuden 

ilmentymiselle. Cox, Pearce ja Perry (2003, 62) viittaavat useisiin tutkimuksiin, joiden mukaan mo-

nimuotoisuutta tiimeissä on tutkittu erilaisten siihen liittyvien ominaisuuksien, kuten sukupuolen ja 

rodun, kulttuuri- ja koulutustaustan sekä toiminnallisen taustan, iän ja työkokemuksen kautta. Moni-

muotoisuutta voi luoda tiimeissä myös se, että siellä työskentelee erilaisen asiantuntijuustason 

omaavia henkilöitä; niin sanottua vakiintuneita seniorasiantuntijoita ja uusia juniorasiantuntijoita. Mo-

nimuotoisuudeltaan rikkaammat heterogeeniset tiimit sitoutuvat heikommin tiimin jaettuun johtajuu-

teen, kuin vähemmän monimuotoiset, homogeeniset tiimit (Cruz 2019, 218). Cox ym. (2003, 23) 

viittaavat edelleen useisiin eri tutkijoihin, sanomalla monimuotoisuuden lisäävän tiimin sisäisiä kon-

flikteja, vähentävän koheesiota, haittaavan kommunikaatiota ja koordinaatiota sekä hidastavan pää-

töksen tekoa. Puolestaan tiimin samanlaisuus, iän ja työkokemuksen osalta, on liitetty Coxin ym. 

(2003, 62) mukaan aiemmassa tutkimustyössä tehokkaampaan kommunikointiin, sosiaaliseen yh-

dentymiseen ja yhteenkuuluvuuteen. 

 

Jaetun johtajuuden ilmentyminen tiimeissä vaatii tiimin jäseniltä sellaista motivaatiota ja toimintaa, 

joka mahdollistaa jaetusta johtajuudesta hyötymisen. Pearce (2004, 48) mainitsee tällaiseksi tiimin 

jäsenten toiminnaksi täydellisen sitoutumisen tiimin johtajuuteen sekä muiden tiimin jäsenten ohjaa-

miseen kohden yhteistä tavoitetta niin, että koko tiimipotentiaali saadaan hyödynnettyä kokonaisuu-

dessaan. Myös Carson ym. (2007, 1222) tukevat tätä samaa ajatusta. Heidän mukaansa jaettu joh-

tajuus saadaan ilmentymään tiimeissä, kun tiimin jäsenet tarjoavat ja ottavat vastaan johtajuutta, 

sekä pyrkivät vaikuttamaan ryhmän suuntaan, motivaatioon ja tukeen, tiimin samalla luottaessa tä-

hän usean tiimin jäsenten tarjoamaan johtajuuteen.  

 

3.4. Jaettu johtajuus asiantuntijatiimin tiedon käytettävyyteen mahdollistajana 

Tiedon ja osaamisen jakaminen on erityisen tärkeää niissä asiantuntijatiimeissä, joissa tiimissä si-

jaitseva tieto on tiimin tärkein ”tuote” ja kilpailukyvyn edellytys. Tällaisissa tiimeissä tilannetta, jossa 

tieto olisi vain tiettyjen tiimin jäsenten hallussa, pyritään välttämään, sillä tiimin kilpailukyky saattaa 
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kadota samalla, kuin tällainen tiimin jäsen poistuu tiimistä. Eräs keino tällaisen tiedon hallintaan tii-

meissä on jaetun johtajuuden hyödyntäminen tiimin toiminnassa. Useat tutkijat ovat nostaneet esille 

jaetun johtajuuden merkityksen tiedon hallinnassa. Taylorin (2013, 73) mukaan, tämän myötä on 

alettu kiinnittämään enemmän huomiota yksilötasolla sijaitsevan tiedon uhkiin ja siihen, miten tiimit 

voisivat edistää organisatorisiin tavoitteisiin pääsyä. Tällaisia keinoja ovat tehokas tiimin yhteistyö 

sekä sellaisten osaavien tiimin jäsenten taitojen hyödyntäminen, jotka osoittavat halua jakaa tietoa, 

valmiutta toimia epävirallisina johtajina, sitoutuneisuutta rakentavaan yhteistyöhön ja halua positiivi-

seen lateraaliseen vertaistuen antamiseen. Kuitenkaan, valmista prosessia tai mallia ei ole ole-

massa, joka selkeästi kuvaisi asiantuntijatiimien jaetun johtajuuden toiminnan kontribuution tiedon 

jakamiselle (Taylor 2013, 74).  

 

3.4.1. Tiedon hankinta ja jakaminen 

Mesmer-Magnusin & DeChurchin (2009) mukaan, tiedon jakamista on lähinnä tutkittu tiimin suori-

tukseen vaikuttavana tekijänä, mutta vähän tutkimusta on kohdistettu siihen, mitkä tekijät korreloivat 

sen ja jaetun johtajuuden kanssa. Jaetun johtajuuden merkitys tiimitehokkuudelle syntyy pitkälti tie-

don jakamiseen ja sen jalostamiseen sekä hyödyntämiseen liittyvästä synergiasta. D’Innocenzo, 

Mathieu ja Kukenberg (2016, 1969) viittavaat Katz ja Kahnin (1978) tutkimukseen, jonka mukaan, 

tiimien hyödyntäessä jaetun johtajuuden toimintoja, he saavat tehtävän toteutukseen lisää voimava-

roja, jakavat enemmän tietoa ja tuntevat suurempaa sitoutuneisuutta tiimiinsä. Tällä puolestaan voi-

daan katsoa olevan olennainen merkitys myös tiimitehokkuuteen.  

 

Jaetulla johtajuudella on katsottu aiemman tutkimuksen perusteella olevan myönteinen vaikutus tie-

don ja osaamisen jakamiseen (Fausing ym. 2013, 246) ja tiedon jakamisen puolestaan katsotaan 

korreloivan merkittävästi positiivisten tiimiprosessien, kuten päätöksen teon kanssa (Hoch 2012, 

542). Myös Huang (2013, 125) kiinnittää huomiota jaetun johtajuuden positiiviseen vaikutukseen 

tiedon ja vallan levittämisessä tiimin jäsenten kesken, joka hänen mukaansa mahdollistaa nopean 

reagoinnin muuttuvaan tietoon, ilman organisaatiosta ylhäältä päin tuleva ohjausta ja samalla kor-

vaten hierarkkista johtajuutta.    

 

Tiedon jakaminen on eräs tekijä, joka mahdollistaa tiimioppimista. Tiimioppiminen, joka lisää tiimin 

kykyä monitoroida ympäristön muutoksia, parantaa asiakkaan tarpeiden ymmärrystä sekä tiimin jä-

senten havainnointikykyä, mahdollistuu, kun tiimissä lisätään osaamista ja kyvykkyyttä tiimin jäsen-

ten kesken, jakamalla tietoa, kysymällä ja aktiivisesti etsimällä uusia näkökantoja (Huang 2013, 126). 

Tiimissä tapahtuvan jaetun johtajuuden yhtenä selkeänä etuna pidetään juuri sen positiivista vaiku-

tusta tiimioppimiseen, koska se luo tiimin jäseniin luottamusta, keskinäistä riippuvuutta ja vahvistaa 
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koordinointikyvykkyyttä, vähentäen tiimikonflikteja sekä alentaen epätasa-arvoiseen asemaan ja al-

haiseen psykologiseen turvallisuuteen liittyviä erilaisia kommunikaation esteitä (Wang ym. 2017, 

166). Tiimin voidaan odottaa myös parantavan suorituskykyään tilanteissa, joissa tiimin jäsenet ovat 

omistautuneita oppimisen ja tiedon jakamisen lisäämiseen (Huang 2013, 126).  

 

3.4.2. Tiimin ilmapiirin merkitys  

Vuorovaikutus 

Jaetun johtajuuden vuorovaikutuksellisen lähestymistavan voidaan katsoa olevan suotuisa tekijä on-

nistuneelle tiedon jakamiselle tiimeissä, sillä se sisältää dynaamisen ja interaktiivisen vaikutuspro-

sessin tiimin jäsenten kesken ja välillä (Bligh ym. 2006, 305). Valmiuden tiedon jakamisen katsotaan 

kasvavan tilanteissa, joissa työntekijät huomaavat myös muiden työntekijöiden tekevän samoin ja 

seuraavat näiden esimerkkiä ruokkien samalla yhteistä luottamusta positiiviseen tiedonvaihdantaan 

ryhmässä (Hoch 2012, 546). Työntekijät suhtautuivat positiivisesti tiedon jakamiseen tilanteissa, 

joissa he uskoivat tiedon jakamisen vahvistavan heidän ja muiden tiimin jäsenten suhteita (Huang 

2013, 127 mukaan).  

 

Luottamus 

Säännöllisen ja merkityksellisen vuorovaikutuksen takia, tiimin jäsenet kokevat voivansa jakaa avoi-

mesti ja luottaen omia kokemuksiaan ja panostustaan tiimissä. Näin ollen sekä vuorovaikutus että 

luottamus liitettään aiemmin kappaleessa 2.3.2 mainittuun sosiaalisen vaihdannan teoriaan. Tämän 

toteaa myös Staples ja Webster (2008, 620) heidän sanoessaan lisäksi, että kyseinen vaihdanta luo 

kahdelle osapuolelle tiedon vaihtamisen vuoropuhelun, jossa toisen luovuttaessa tietoa toiselle, tu-

lee toinen velvolliseksi tekemään samoin. Sosiaalinen vaihdanta riippuu merkittävästi luottamuksen 

määrästä, sen sisältäessä tarkemmin määrittelemättömiä velvollisuuksia, joihin ei voi kuitenkaan 

pakottaa (Stables & Webster 2008, 620). Luottamus liittyy muun muassa asiantuntijuuden ”haavoit-

tuvuuteen” tilanteissa, joissa asiantuntijalla ei olekaan halussa tietoa jostain asiasta, tai kun joudu-

taan luottamaan toisen tiimin jäsenen antamaan tietoon tilanteissa, joissa tällainen tieto on tarpeel-

linen tehtävän eteenpäin viemiseksi. (Stables & Webster 2006, 621).  

 

Luottamus liitetään arvojen lisäksi usein myös organisaation sisäiseen kulttuuriin ja sen muodosta-

maan organisaation henkeen ja ilmapiiriin (Taylor 2013, 75). Tällaisessa ilmapiirissä erilaisia mieli-

piteitä arvostetaan, ja ideoita sekä erilaisia olettamuksia tarkastellaan ja haastetaan, ilman pelkoa 

siitä, että ne heti tuomittaisiin. Sen lisäksi, että luottamus linkitetään vahvasti jaettuun johtajuuteen, 

luottamusta pidetään myös yhtenä kriittisenä tiimin onnistuneen yhteistyön ja suorituskyvyn tekijänä. 
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(Cruz 2019, 2017.) Coun ym. (2018, 483) mukaan jaettu johtajuus puolestaan kannustaa työnteki-

jöitä yhteiseen vastuunottamiseen, joka luo luottamuksen ilmapiiriä, ja joka on puolestaan suotuisa 

tekijä tiedon jakamista edistävälle yhteistyölle.  

 

Tehtäväriippuvuus  

Tiimin jäsenten riippuvuus toisistaan tehtävää suorittaessaan on eräs jaetun johtajuuden ilmenemi-

sen mahdollistava sekä myös tiedon jakamista lisäävä ominaisuus, joka perustuu juuri tiimin jäsen-

ten kesken tapahtuvaan vuorovaikutusprosessiin. Niiden tiimin jäsenten, jotka edellyttävät muiden 

tiimin jäsenten tarjoavan tietoa työnsä suorittamiseksi, ja jotka antavat puolestaan takaisin tietoa 

toisten työn suorittamiseksi, katsotaan vastaanottavan tehtävään liittyvää riippuvuutta (Lin 2016, 

460). Tämä riippuvuus voidaan nähdä tehtäväprosessissa toisiinsa liittyvinä asioina, jossa yhden 

tietyn tehtäväosa-alueen valmistuminen on liitännäinen toisen osa-alueen valmistumiseen (Lin 2016, 

460). Stables ja Webster (2008, 622) mainitsevat saman sanoessaan, että tiimiriippuvuus on yhte-

neväinen tiedon jakamisen kanssa, sillä tiimin jäsenet ovat enemmän vuorovaikutuksessa toisiinsa, 

kun he luottavat toisiinsa ja tarvitsevat toisiansa. He myös toteavat, että jos tiedon jakamista ei ta-

pahdu, vaikka tälle olisikin tarve tiimin suoriutumisen kannalta, tiimi turhautuu ja tämä johtaa huo-

nompaan suorituskykyyn sekä haluttomuuteen olla osa huonosti suoriutuvaa tiimiä (Stables & Webs-

ter 2008, 622). Tehtäväriippuvuuden vallitessa tiimissä, tiimin jäsen, joka huomaa lopulta hyötyvänsä 

muun tiimin vakaasta suorituskyvystä, myös jakaa tietoa aktiivisemmin (Lin 2016, 622). 

 

3.4.3. Tiimin rakenteen merkitys 

Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että jaettu johtajuuden kautta tiedon jakamista harjoittavat 

tiimit onnistuvat tiedon jakamisessa parhaiten silloin, kun tiimi on homogeeninen ja tiimi tuttu keske-

nään. Lewis (2004, 1521) viittaa Gruenfeldin ym. (1996) tutkimuksessaan, jossa huomioidaan, että 

keskenään tuttujen tai samankaltaisten tiiminjäsenten halukkuus tarjota uniikkia tietoa ja keskustella 

siitä, on todennäköisempää, kuin keskenään tuntemattomien tiiminjäsenten. Samainen tutkimus tuli 

siihen lopputulokseen, että keskenään tutut ja samankaltaiset tiimin jäsenet, joilla on erilainen teh-

täväkriittinen osaaminen ja siihen liittyvä tieto hallussaan, jakavat enemmän uniikkia tietoa ja myös 

suoriutuvat paremmin, kuin ne tiimit, joissa tiimin jäsenillä on hallussaan eriävää tietoa, mutta jotka 

ovat toisilleen tuntemattomampia. Tämä osoittaa, että tiimin jäsenten tuttuus vähentää tiimissä osaa-

misen jakamiseen liittyviä esteitä ja mahdollistaa erilaisen tiedon jakamisen.  

 

3.4.4. Mentaalimallit 

Jaetun johtajuuden yhden merkittävän edun katsotaan tulevan sen tiimien oppimiskäytöksen edistä-

misestä, eli niiden toimintojen, joiden kautta yksilöt hankkivat, jakavat ja yhdistävät tietoa muiden 
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kokemusten kautta (Wang ym. 2017, 166). Tiimissä työskentely edellyttää kokonaisvaltaista yhteis-

työtä tiimin jäseniltä. Yhteistyössä työskentely puolestaan vaatii tiimin jäseniltä toistensa tarpeiden 

ennakointi- ja ennustamiskykyä ympäristöön ja tulostavoitteisiin liittyvän yhteisen ymmärryksen 

kautta (McIntyre & Foti 2013, 47). Tämä jaettu ymmärrys tiimin tavoitteista, tiimin jäsenen henkilö-

kohtaisista tehtävistä ja koordinaatiosta, jolla tiimi saavuttaa yhteiset tavoitteet, kutsutaan tiimin men-

taalimalliksi (Team shared mental model). (McIntyre & Foti 2013, 47.)  

 

Aiempi tutkimustyö on pitänyt tiimin jaettua mentaalimallia tiimin tehokkaan yhteistyön merkkinä, sillä 

tiimien, jotka jakavat yhteisen ymmärryksen heidän työstään, pitäisi suoriutua työstään ilman useita 

esteitä. (Bhagwatwar, Bala & Marlow 2017, 813.) McIntyre ja Foti (2013, 48) määrittelevät eron men-

taalimallin ja jaetun johtajuuden välillä siihen, että jaettu johtajuus tarkoittaa lähinnä kollektiivista 

vaikutusta tiimin sisällä, kun taas mentaalimalli puolestaan kollektiivista tietoisuutta tiimin sisällä. 

Tiimin mentaalimallit voidaan jakaa kahteen sisältöryhmään: a) tehtävän toteutukseen, eli tietoisuu-

teen siitä, mitä tehdään ja millä työkaluilla, sekä b) tiimityöhön, eli tietoisuuteen siitä, kuka tekee ja 

miten (McIntyre ym. 2013, 48).  

 

4. TUTKIMUSMENETELMÄT  

Tässä tutkimuksen luvussa kuvataan tarkemmin järjestelyt, joilla kerätään tietoa tutkimusalueesta 

sekä perustellaan ne valitut lähestymis- ja toteuttamistavat, joilla pyritään ratkaisemaan tutkimuson-

gelma.  

 

4.1. Tutkimusote  

Alasuutarin (2011, 39) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on kaksi eri vaihetta, joita ovat havain-

tojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin, vaan sen sijaan siinä pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään 

tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Täten laadullisessa 

tutkimuksessa on periaatteessa tärkeää, että henkilöt, joilta kerätään tietoa, tietävät tutkittavasta 

ilmiöstä mieluusti mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Tässä mielessä siis tie-

donantajien valinnan ei pidä olla satunnaista, vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. Toisaalta tut-

kimusraportissa on kerrottava, miten tiedonantajien valinta on harkittu ja miten valinta täyttää tarkoi-

tukseen sopivuuden kriteerin.  

 

Tässä työssä pyritään laadullisen asiantuntijaorganisaation mesotasoon keskittyvän tutkimuksen 

avulla selvittämään ja ymmärtämään, millä eri tavoin jaettu johtajuus näyttäytyy asiantuntijatiimin 
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tiimiympäristössä sekä sitä, millä tavoin tällaisen toiminta on tukemassa tiimissä sijaitsevan asian-

tuntijatiedon käytettävyyttä. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu teemahaastattelemalla tut-

kimuksen kohteena olevan tiimin asiantuntijajäseniä.  

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaaran (1997, 161) mukaan kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa 

on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen ja siinä pyritään kuvamaan tutkittua kohdetta mah-

dollisimman kokonaisvaltaisesti. Heidän mukaansa kvalitatiivisessa tutkimuksessa on enemmänkin 

pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa olemassa olevia totuusväittämiä.  

 

4.2. Tutkittava kohdetiimi 

Tutkimuksen kohteena on yritysten erilaisiin vaativiin taloudellisiin tilanteisiin asiantuntijapalveluita 

tarjoava pk-yritys, jonka palveluksessa on noin 45 työntekijää. Yhtiön pääliiketoiminta-alueet ovat 

lakisääteiset tilintarkastuspalvelut, veropalvelut, taloushallinnon palvelut sekä erityistarkastus- ja yri-

tysjärjestelypalvelut. Lisäksi yhtiö tarjoaa yrityksien taloudellisiin haastaviin tilanteisiin erilaisia ter-

veyttämispalveluita. Yhtiön liiketoiminta-alueiden vetäjät muodostavat yhtiön johtoryhmän ja he osal-

listuvat aktiivisesti asiakastyöhön. Yhtiön organisaatiohierarkia on hyvin matala, minkä voidaan kat-

soa olevan tyypillistä pk-sektorilla suhteellisin pienin henkilöresurssein toimiville yrityksille.  

 

Kyseisestä tietoyhteisöstä tutkimuksen kohteeksi valikoitui erityistarkastuspalveluihin erikoistunut 

asiantuntijatiimi. Tiimi koostuu kymmenestä asiantuntijasta, joista neljää voidaan pitää niin sanottuna 

seniortason asiantuntijoina, kahta keskitason asiantuntijoina, kahta juniortason asiantuntijoina ja 

kahdesta tiimin vetäjästä. Tiimillä on myös oma assistentti. Kyseinen asiantuntijatiimi valikoitui tä-

män tutkimuksen otokseksi kyseisen organisaation eri liiketoimintatiimeistä sen asiantuntijatyön laa-

dun sekä tiimin koon vuoksi. Kyseisen tiimin asiantuntijoilta vaaditaan pitkälti erikoistunut asiantun-

tijuutta. Tämän kyseisen tiimin toteuttamaa asiantuntijatyötä voidaan pitää arvaamattomana ja 

kompleksisena. Nämä työhön sekä työssä käytettävään tietoon liittyvät ominaisuudet erottavat aiem-

man tutkimustyön perusteella asiantuntijatiimin niin sanotusta tuotantotiimistä, ja antavat myös mie-

lenkiintoisen tutkimuspohjan jaetun johtajuuden ilmentymisen tutkimiselle.  

 

Valitun asiantuntijatiimin työ keskittyy erityistarkastuspalveluihin, joita tarjotaan yrityksien insolvens-

sitilanteissa erityisesti konkurssipesien pesänhoitajille sekä saneerauksessa olevien yhtiöiden sel-

vittäjille. Erityistarkastuksessa on tarkoitus velkojien etujen turvaamiseksi selvittää velallisen kon-

kurssia edeltävää toimintaa, muun muassa sitä, onko velallinen toiminut sopimattomasti velkojiaan 

kohtaan ja onko konkurssipesään palautettavissa tai saatavissa varoja (Konkurssiasiamiehen toi-
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miston nettisivut). Kyseinen tiimi on toiminut useissa Suomessa toteutettujen suurimpien konkurssi-

pesien ja saneerauksien erityistarkastuksien toteuttajana. Nämä toimeksiannot voivat olla erittäin 

kompleksisia, erityisesti sellaisissa konkursseissa, joissa kyseessä on iso ja monimutkainen konser-

nirakenne. Asiantuntijoiden työn tarkoituksena on sille annetusta toimeksiannosta selvittää, ovatko 

velkojien saatavat niin sanotusti valideja, onko mahdollisuuksia varojen palauttamiseen takaisin pe-

sään tai yhtiöön ja onko yrityksen vielä toimiessa sen lähipiiri mahdollisesti syyllistynyt varojen vää-

rinkäytöksiin sekä onko velkojia kohdeltu tasapuolisesti. Tehtäväprosessissa erittäin tärkeiksi omi-

naisuuksiksi muodostuvat työn korkea laatu sekä luotettavuus ja annetuissa tehtäväbudjeteissa, 

sekä aikataulullisissa että taloudellisissa, pysyminen. Tehtäväprosessin lopputuotos on raporttimuo-

toon kirjoitettu kertomus, niistä kaikista havainnoista, joita tiimi on tehnyt kyseisen tehtävänannon 

puitteissa.  

 

4.3 Tutkimuksen toteuttaminen  

Tutkimus toteutettiin laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti keräämällä aineistoa teemahaastattelui-

den avulla, tämän jälkeen analysoimalla kyseinen aineisto sekä antamalla analyysin pohjalta vas-

taukset tutkimuksen alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

4.3.1. Aineiston kerääminen 

Empiirisen laadullisen tutkimuksen aineisto on tutkittavien omakohtainen kuvaus tutkimuskohteena 

olevasta ilmiöstä, jolloin aineistosta tyypillisesti muodostuu varsin rikas, ja siitä löytyy monia kiinnos-

tavia seikkoja, joita tutkija ei välttämättä ole etukäteen osannut ennakoida (Puusa 2020, 141). Tuomi 

ja Sarajärven (2018, 98) mukaan, laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan 

sen sijaan siinä pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa 

tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Ratkaisevaa tällöin ei ole aineiston koko, 

vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Täten laadullisessa tutkimuk-

sessa on periaatteessa tärkeää, että henkilöt, joilta kerätään tietoa, tietävät tutkittavasta ilmiöstä 

mieluusti mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Tässä mielessä siis tiedottajien 

valinnan ei pidä olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. Toisaalta tutkimusrapor-

tissa on kerrottava, miten tiedonantajien valinta on harkittu ja miten valinta täyttää tarkoitukseen 

sopivuuden kriteerin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.) Laadullisen tutkimuksen ideana on löytää aineis-

tosta jotakin uutta ja ennen havaitsematonta, uusia jäsennyksiä ja uusia merkityksiä, ennen kuulu-

mattomia tapoja ymmärtää ympäröivää inhimillistä todellisuutta. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 

2010 16.)   
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Kvalitatiivisen tutkimuksessa aineistonkeruumenetelminä suositaan menetelmiä, joissa tutkittavien 

näkökulmat ja äänet pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat siis muun muassa teemahaastattelu, 

osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut ja erilaisten dokumenttien ja testien diskursiiviset analyy-

sit. (Hirsjärvi ym. 1997, 164.). Tuomi ja Sarajärvi (2018, 65) mukaan lomakehaastattelulla, teema-

haastattelulla ja syvähaastattelulla pystytään tutkimaan erilaisia ilmiöitä ja hakemaan vastauksia eri-

laisiin ongelmiin. Laadullisen tutkimuksen uniikkius tulee sen kasvokkain tapahtuvasta tiedonkeruu-

menetelmästä (Lapan, Quartoroli & Riemerin 2012, 70–71). Tilanteissa, joissa tutkimus vaatii arki-

päiväistä osallistamista tai haastattelujen tekemistä, on laadullisen tiedon keräämisen peruskeino 

kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus tutkijan ja tutkittavien välillä.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto koostui laadullisesta aineistosta, joka kerättiin kohderyhmälle 

suoritetulla teemahaastattelulla eli puolistrukturoidulla haastattelulla. Avoimuudessaan teemahaas-

tattelu on lähellä syvähaastattelua. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen va-

littujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa pyritään 

löytämän merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimusteh-

tävän mukaisesti. Periaatteessa etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli 

tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. Teemahaastattelun etuna on, että haastattelu etenee ja sitä voi-

daan tarkentaa sekä syventää haastateltavien vastauksiin perustuen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–

88.) 

 

Teemahaastattelu korostaa tutkittavien subjektiivisia käsityksiä tutkimusaiheesta ja tutkii sitä haas-

tateltavien kokemuksien, uskomuksien ja ajatusrakennelmien kautta. Tutkija on puolestaan ennen 

haastatteluja syventänyt omaa ymmärrystään ilmiön rakenteesta tutustumalla aiempaan tutkimuk-

seen ja kirjallisuuteen aiheesta. Teemahaastattelun käyttö tämän tutkimuksen aineistonkeruumene-

telmänä on perusteltua siksi, että tutkimuksessa on tarkoitus tutkia jaettua johtajuutta ilmiönä ja sen 

eri asteista ilmentymistä asiantuntijatiimin toiminnassa ja tiimin toimintaympäristössä. (Puusa & Juuti 

2020, 104–105.) 

 

Teemahaastattelussa sen aihepiirit, eli teemat ovat etukäteen määrättyjä, mutta muutoin, tosin kuin 

strukturoidussa haastattelussa, tästä menetelmästä puuttuu kysymysten tarkka muoto ja järjestys. 

Teemahaastattelussa tärkeintä on, että kaikki etukäteen päätetyt teemat-alueet käydään haastatel-

tavan kanssa läpi. (Eskola & Suoranta 1998, 63.) Ennen haastatteluja tutkittaja laati haastatteluille 

kyseisen muotoisen etenemis- ja kysymysrungon, joka noudatteli tutkimuksen tutkimusongelmaa ja 

sen teemoittelua (taulukko 2). Pääteemojen alateemat tutkija päätti aiheeseen ja tutkimusongelmaan 

liittyvän aiemmat tutkimusteorian perusteella, jota on tarkemmin käsitelty tämän tutkimuksen kirjalli-
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suuskatsauksessa. Haastattelun pääteemoiksi muodostuivat näin ollen jaetun johtajuuden määrit-

tely, tiimitehtävään ja -ympäristöön liittyvät jaetun johtajuuden ominaispiirteet sekä tiedon käytettä-

vyyteen liittyvät asiat, kuten hiljainen tieto, tiedon jakaminen ja kommunikointi tiimissä.  

 

Taulukko 2. Teemahaastattelurungon hahmotelma Eskola & Suoranta (1998, 59) mukaillen.  

 

Taulukossa 3 on puolestaan havainnollistettu esimerkein tutkimuksen pää- ja alateemoihin liittyviä 

kysymysesimerkkejä. Kysymyksiä täsmennettiin haastateltavien vastausten perusteella vielä tarken-

tavilla kysymyksillä pyytäen muun muassa antamaan vastaukseen tarkentava käytännön esimerkki 

tai pyytämällä kuvaamaan keskusteltua asiaa vielä tarkemmin.  
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Taulukko 3. Esimerkkejä haastateltaville esitetyistä kysymyksistä tutkimuksen pää- ja alateemoittelun mukaan.  

 

Tähän pro gradu -tutkimukseen liittyvät asiantuntijahaastattelut toteutettiin syksyllä 2020 kasvotus-

ten ja Teams-videopuheluiden välityksellä. Haastattelut toteutettiin yhdessä organisaation asiantun-

tijatiimeistä, jonka liiketoiminta-alueena ovat konkurssipesien erityistarkastuspalvelut. Tiimissä on 

yhteensä 10 asiantuntijaa, joista seitsemää henkilöä haastateltiin tätä tutkimusta varten. Haastatel-

tavista yksi oli tiimin vetäjä, neljä senioriasiantuntijaa ja kaksi uudempaa juniorsiantuntijaa. Haasta-

teltavat valittiin asiantuntijatiimistä niin, että tutkittavasta ilmiöstä saataisiin kerättyä mahdollisimman 

monipuolinen aineisto. Lähtökohtaisesti kyseisen asiantuntijatiimin asiantuntijuuden taso on vahva 

ja tämän vuoksi suurin osa haastateltavista kuului vahvan ja pitkän asiantuntijuuden omaavaan jouk-

koon, mutta joukossa oli myös yksi suhteellisen tuore tiimin jäsen sekä toinen, jota voidaan pitää 

asiantuntijuutensa liittyne juniorin ja seniorin välimaastossa. Erilaiset asiantuntijuustasot ovat perus-

teltavissa aineiston syvyyden kannalta. Yhteenvetotaulukko haastatteluista on nähtävillä taulukossa 

4. Esitettävästä taulukosta on tässä yhteydessä piilotettu haastateltavan asiantuntijuustaso ano-

nymiteetin suojaamiseksi.  
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Taulukko 4. Haastattelujen aikataulu, muoto, kesto sekä haastateltavien tiedot anonyymisti 

 
 
Haastattelut toteutettiin käytännössä niin, että jokainen haastattelu nauhoitettiin ja nauhoitusten pe-

rusteella litterointiin. Teams-haastatteluissa litteroinnin apuna käytettiin Teams-keskustelun videoin-

tiominaisuutta tai kasvokkain tapahtuneissa haastatteluissa puhelimeen ladattua ääninauhuria, 

jonka jälkeen ääninauha siirrettiin erilliseen tietokoneella olevaan litterointiohjelmaan (mike.fi/litti). 

Tämän ohjelman avulla ääninauhat purettiin ja haastattelut litteroitiin kokonaisuudessaan. Ruusu-

vuoren ym. (2010, 424–425) mukaan litteroinnin sopiva tarkkuus määritetään tutkimusongelman ja 

metodisen lähestymistavan perustella. Hänen mukaansa tilanteessa, jossa kiinnostus haastatte-

lussa kohdistuu esiin tuleviin asiasisältöihin, ei kovin yksityiskohtainen litterointi ole tarpeen. Tällai-

sessakin litterointitavassa on kuitenkin syytä litteroida haastateltavien puheenvuorojen lisäksi myös 

haastattelijan kysymykset sen osoittamiseksi, millä tavoin haastattelijan kysymysasettelu on saatta-

nut vaikuttaa haastateltavan vastaukseen (Ruusuvuori ym. 2010, 427). Vaikkakin tutkimusongelman 

tarkoituksena on tietyn ilmiön tutkiminen, eikä näin olleen haastatteluiden etenemisen tarkka litte-

rointi ole tarpeellista, suoritettiin litterointi suhteellisen tarkalla tasolla. Litteroinneissa on esitetty tut-

kijan haastattelukysymykset ja haastateltavien vastaukset sillä tasolla kuin ne haastatteluissa eteni-

vät.  

 

Haastattelut etenivät pitkälle etukäteen pohdittujen teemojen mukaisesti.  Teemahaastattelun luon-

teen mukaisesti eteneminen haastateltavat kuitenkin määrittelivät sen mistä asioista ja missä järjes-

tyksessä teemat käydään läpi. Tutkijan tehtäväksi jäi varmistaa se, että kaikki teemat tulee käytyä 

läpi tehdyn rungon mukaisesti. Useissa tilanteissa saattoi olla niin, että haastateltava saattoi vastata 

yhdellä vastauksella useampaan haastattelurungon eri teemoihin liittyviin kysymykseen.  

 

Ruusuvuori ym. (2010, 427) myös toteaa, että vaikkakin keskusteluanalyysissa ensisijainen aineisto 

on aina tilanteesta tehty aineisto, on laadullisessa haastattelututkimuksessa kuitenkin varsin yleistä 

tehdä analyysi nimenomaan siitä litteroidusta aineistosta, sillä isompien kokonaisuuksien hahmotta-

minen nauhoitettua puhetta kuuntelemalla voi olla mahdotonta. Litteraatio on tutkijan tekemien ha-
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vaintojen ja valintojen tuote, eikä sitä voida pitää täydellisenä alkuperäisen puhetilanteen dokumen-

taationa Lisäksi sitä voidaan pitää myös teoreettisena toimintana, sillä aineiston purkamista koskevat 

ratkaisut heijastelevat tutkijan teoreettista esiymmärrystä ja oletuksia tutkittavasta ilmiöstä (Nikander 

2010, 433.) 

 

4.3.2. Aineiston analyysi  

Tämän laadullisen tutkimuksen analyysin muotona on teoriasidonnainen sisällönanalyysi eli abduk-

tiivinen päättely. Teoriasidonnaisessa tai teoriaohjaavalla analyysissa analyysiyksiköt valitaan ai-

neistosta, mutta siinä aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysia. Abduktiivista analyysia, eli päätte-

lyn logiikkaa ohjaa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähteisyys ja valmiit mallit, joita 

tutkia pyrkii yhdistelemään toisiinsa pakolla, puolipakolla ja välillä myös luovasti, jolloin yhdistelyn 

tuloksena saattaa syntyä tutkimuksellisesti jotain uutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80.) 

  

Laadullisen tutkimuksen alueelta on tunnistettavissa vain vähän standardoituja tapoja analysoida 

aineistoa, mutta sisällönanalyysi on yksi yleisimmin sovelletuista laadullisen aineiston tarkastelume-

todeista (Puusa 2020, 141–142). Analyysivaiheessa tutkijalla on aktiivinen rooli prosessin ajan, hä-

nen pyrkiessä tulkitsemaan kokonaisuutta ja havainnoidessa laadullista aineistoa, jonka runsaus te-

kee analyysivaiheesta sekä mielenkiintoisen että haasteellisen. Tutkittajan tehtävänä on analyysi-

vaiheessa yhdistää yksittäiset epävarmat havainnot ja johtolangat, muodostaen näin perustellun ja 

uskottavan kokonainaisuuden, jonka avulla tutkija voi tuottaa rikkaan ja perustellun tulkinnan sekä 

tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Puusa 2020, 141–142.) Onnistuneet tulkinnat aineiston 

tuloksista ovat tärkeä laadullisen aineiston analyysin tavoite, joka tarkoittaa sitä, että tutkija pystyy 

viemään analyysiprosessiin niin pitkälle, että irrottautuminen aineiston yksittäistapauksista johtaa 

niistä lausumaan jotakin yleisemmällä tasolla. Tällöin puhutaan aineiston abstrahoinnista, joka tar-

koittaa raakahavaintojen yhdistämistä metahavainnoiksi. (Puusa 2020, 142.) 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 123) mukaan, voidaan aineistolähtöisen laadullisen aineiston analyysi 

jakaa karkeasti kolmeen eri prosessivaiheeseen, joita ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, 

aineiston klusterointi eli luokittelu ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Ruusuvuoren 

ym. (2010, 18) mukaan luokittelun tehtävänä on aineiston järjestelmällinen läpikäynti tutkimusongel-

man, keskeisten käsitteiden ja lähtökotien määrittelemällä tavalla, mutta se ei ole kuitenkaan vielä 

varsinaista analyysia, vaan sen alustava apuväline. Analyysiksi ei heidän mukaansa siis vielä riitä, 

aineistoon tehdään luokittelu ja sen jälkeen kerrotaan, mitä mihinkin lokeroon ja alalokeroon on ker-

tynyt.  
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Teemahaastatteluaineiston analyysi 

 

Tämän tutkimuksen laadullinen analyysi toteutettiin aineistolle, joka kerättiin asiantuntijatiimissä teh-

dyillä haastatteluilla. Analyysissa käytettiin sisällönanalyysin teemoittelua, joka eroaa aineiston ryh-

mittelystä siinä, että siinä painottuu lähinnä se, mitä kustakin teemasta on sanottu, kun ryhmittelyssä 

tärkeää on luokitteluun liittyvän havainnon määrä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78). Aineistosta valittiin 

pääteemoihin liittyvät haastateltavien vastaukset ja tutkijaa aiemman teoriatuntemuksen perusteella 

eniten kiinnostavat ja tutkimuksen tutkimuskohteeseen liittyvät kohdat, jotka vietiin analyysia varten 

erilliseen Excel-taulukkoon. Tämän jälkeen aineisto jaettiin pääteemojen alle, jotka sen jälkeen vielä 

jaettiin alateemoihin niiden merkityssisällön mukaisesti. Alateemoittelun tarkoituksena oli saada ai-

neiston analyysista mahdollisimman moniulotteinen ja syvä. Alateemoja pyrittiin vielä pohtimalla tar-

kemmin kyseisen kommentin intentiota tutkimusaiheen ja teemoittelun kannata. Tutkija teki myös 

havainnointiin liittyen taulukkoon omia kommentteja tarkentamaan tulkintaa. Lisäksi tutkija teki 

omaan havaintoa siitä, oliko haastattelun osion kirjallisuusanalyysiin perusteella teoriaan nähden 

tyypillistä vai poikkeavaa. Näitä tutkimuksen kannalta merkittäviä havaintoja merkittiin analyysiin vä-

rikoodein. Tutkija käytti Excel-taulukoinnissa suodatustoimintoja, joka helpotti käytännössä aineiston 

läpikäymistä. Taulukosta pystyi valitsemaan aiheen pääteemoittelun tai alateemoittelun mukaan, ja 

järjestelemään sekä analysoimaan ainestoa näin myös ristiin. Esimerkki taulukoinnista pää- ja ala-

teemoineen löytyy kuviosta 8.  

 

Kuvio 8. Ote pro gradu -tutkimuksen sisällönanalyysistä 

 

Asiantuntijuustasot luokiteltiin tässä tapauksessa luokitella kolmeen portaaseen, joista seniortaso 

tarkoittaa laaja-alaista ja vahvaa kyseisen osa-alueen ymmärrystä sekä 10–20 vuoden kokemusta 

kyseisestä asiantuntijuusalasta, keskitason asiantuntijalla on suhteellisen vahva osaaminen ja alle 

10 vuoden työkokemus ja juniortason asiantuntijalla on perusosaamista kyseisestä asiantunti-

juusalasta sekä 1–5 vuoden työkokemus. Tämän asiantuntijuustason luokittelun tarkoituksena oli 

analysoida vastausten mahdollisia eroavuuksia näkökulmissa liittyen asiantuntijuustasoon, eli koke-

muksen vahvuuteen kyseisestä asiantuntijuusalasta.  
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 4.4. Tutkimuksen luotettavuus  

Tuomi ja Sarajärven (2018, 118) mukaan, tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä 

validiteetin (eli tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu) ja reliabiliteetin (eli tutkimustulokset 

ovat toistettavissa) käsittein. Aaltion ja Puusan (2020, 170) mukaan, tutkimuksen päättelyketjujen 

läpivalaiseminen edistää sen luotettavuutta ja tekee siitä uskottavan. Luotettavuuden tarkastelussa 

on olennaista käytettyjen metodien kuvaus ja tulkintojen jäljitettävyys. Aaltio ja Puusa (2020, 170) 

myös toteavat, että vaikka toinen tutkija päätyisi erilaiseen lopputulokseen, ei se välttämättä tarkoita 

sitä, että valittu tutkimusmenetelmä tai itse tutkimus olisi heikko, vaan se on osoitus päättelyketjujen 

kokonaisvaltaisuudesta ja tutkimustilanteen ainutlaatuisuudesta.  

 

Tutkimuksen reliaabeliutta lisätään sillä, että samaa kohdetta tutkittaessa päädytään samaan tutki-

mustulokseen, eli tutkimus on siirrettävissä toiseen ympäristöön, jolloin sen tulokset toistuvat. Puu-

san ja Julkusen (2020, 181) mukaan, tämä ei ole kuitenkaan keskeinen tavoite laadullisessa tutki-

muksessa, vaan sen sijaan tutkimuksen uskottavuutta perustellaan tutkittavan ilmiön syvällisen ym-

märtämisen kautta, jolloin tutkija pyrkii kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä niin monipuolisesti ja perinpoh-

jaisesti kuin mahdollista, mikä vahvistaa aina myös tutkimuksen reliaabeliutta.  

 

Tutkimusta voidaan pitää uskottavana, sillä siinä on kuvattu riittävällä tarkkuudella tutkimuksen tar-

koitus ja sen tavoite, tutkimusongelman selvittämiseksi valikoidut tutkimuskysymykset sekä tutki-

musmetodit, jolla tutkimuksen tavoite saavutetaan. Tutkimusraportti etenee niin, että siinä huomioi-

daan jatkuvasti tutkimuksen keskeisin tavoite. Raportissa on kuvattu aineiston keräämiseen liittyvät 

menetelmät sekä tavat, joilla aineisto analysoitiin ja kuinka lopputulokseen päästiin.  

 

Tutkimukseen empiirinen aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluita. Haastateltavat valittiin tarkoin 

tutkimuksen tarkoitus ja sen tavoite huomioiden. Haastateltavien määrää voidaan myös pitää laa-

dullisen tutkimuksen ja tämän tutkimuksen tavoitteen saavuttamisen kannalta riittävänä. Aineiston 

keräämisessä on käytetty konstruktiivista lähestymistapaa, eli tutkija on itse osa organisaatiota, jota 

tämä tutkii. Tällöin tutkijan refleksiivisyys omaan tutkimusprosessiin kehittyy ja on keskeinen tekijä 

siinä, miten luotettavaksi tutkimus voidaan arvioida. (Aaltio & Puusa 2020, 170.) Haastattelun aluksi 

tutkija kertoi haastateltaville tutkimuksen aiheesta tarkemmin. Kun haastateltavat olivat antaneet tut-

kijalla oman käsityksensä jaetun johtajuuden merkityksestä, tarkensi tutkija aihetta vielä täsmentä-

mällä, mitä kaikkea jaetun johtajuuden määritelmän alle kuuluu. Tällä pyrittiin varmistamaan, että 

haastateltavilla on varmasti oikea käsitys tutkittavasta aihealueesta. 
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Litterointi on olennainen osa laadullisen tutkimuksen validiteettia (Nikander 2010, 433). Kun puhe 

on purettu tekstiksi, tuo se lukijan lähemmäksi aineistoa, mahdollistaa lukijan tekemät tulkinnat ja 

uudelleenanalyysit sekä lisää analyysin läpinäkyvyyttä, mitä puolestaan pidetään kurinalaisen laa-

dullisen tutkimuksen validiteettia parantavana piirteenä. Litterointi on tehty tutkimuksessa jokaisesta 

haastattelusta ja siihen liittyvät menetelmät on kuvattu tutkimusraportissa omassa kohdassaan.  

 

Tutkimuksessa käytettyä kirjallista aineistoa voidaan myös pitää luotettavana. Materiaalina on käy-

tetty jaetun johtajuuden aihealueeseen liittyen niitä tutkijoita ja heidän tutkimusmateriaaliansa, joihin 

on kyseissä tutkimusalueessa viitattu eniten. Lisäksi tutkimusaineistona on käytetty mahdollisimman 

tuoretta ja ajantasaisia artikkeleita. Tutkimuksessa on käytetty vain vähän niin sanottua konsultoivaa 

aihekirjallisuutta, vaan pelkästään tutkimusartikkeleita. Näin on haluttu varmistua, että tutkimusai-

neisto on mahdollisimman puolueetonta.  

 
5. TUTKIMUSTULOKSET   

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiirisen osuuden tärkeimmät tulokset haastatteluaineis-

tolle tehdyn sisällönanalyysin sekä haastatteluvastausten pääteemoittelun perusteella. Tutkimuksen 

viitekehyksen, sekä siitä muodostettujen tutkimuskysymyksien myötä, empiirisen osuuden päätee-

moiksi nousivat jaetun johtajuuden käsitteellistäminen tiimiympäristössä, jaetun johtajuuden ilmen-

tymistä tukevat tiimin ja tiimin suorittaman tehtävän ominaispiirteet sekä tiedon jakaminen ja sen 

käytettävyys tiimissä. Etukäteen valittujen teemojen ulkopuolelta nousi esiin digitaalisuuden merkitys 

jaetun johtajuuden ilmentymisen mahdollistajana, jota on myös käsitelty tässä luvussa erikseen 

omana kohtanaan. Yhteenvetona voidaan esittää alla olevat kuhunkin pääteemaan liittyvät haastat-

teluissa esiin nousseet tulokset, jotka käydään läpi tässä luvussa omissa alaluvuissaan.   

 

1. Pääteema: Jaettu johtajuus tiimissä 

Esille nousseet asiat: 

I. Vastuu  

II. Yhteinen toiminta 

III. Vuorovaikutus 

IV. Hierarkia 

 

2. Pääteema: Tiimin ja tehtävän ominaispiirteet, jotka vaikuttavat jaetun johtajuuden onnistumi-

seen tiimissä. 

Esille nousseet asiat: 

I. Tiimiriippuvuus 

II. Luottamus 
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III. Tiimin kokoonpano 

IV. Uniikkius  

 

3. Pääteema: Tiedon käytettävyys 

Esille nousseet asiat: 

I. Tiedon jakaminen uusille tiiminjäsenille 

II. Palaute ja kommunikointi 

III. Ymmärrys tiimin osaamisesta 

IV. Tiedon jakamisen esteet/haasteet 

 

4. Pääteemojen ulkopuolelta esiin nousseet asiat: Digitaalisuus 

I. Digitaalisuus jaetun johtajuuden mahdollistajana tiimityössä 

 

Tutkimustuloksiin on sisällytetty myös lainauksia haastateltavien ilmauksista kyseiseen teemaan ja 

sen alateemaan liittyen. Nämä lainaukset on tutkija valinnut sisällönanalyysin teemoitteluun liittyvän 

tyypittelyn kautta, eli lainaukset ovat sellaisia, jotka tutkijan mukaan joko tukivat aiheen teoriaa, poik-

kesivat siitä tai muulla tavoin erottautuivat vastauksista.  

 

5.1. Jaettu johtajuus tiimissä  

Haastatteluun vastaajia pyydettiin ensimmäiseksi kertomaan avoimesti ja omin sanoin, mitä heidän 

mielestään tarkoitetaan jaetulla johtajuudella ilmiönä ja kuvaamaan esimerkein kyseisestä toimintaa 

omassa tiimiympäristössä. Koska kyseistä termiä pidetään aiemmassa tutkimustyössä hyvin jäsen-

tymättömänä, käydään myös tämän termin käsitteellistäminen läpi omaa kohtanaan tutkimustulok-

sissa. Lähtökohtaisesti jaettu johtajuus on kuvattu aiemmassa tutkimustyössä tiimin sisällä tapahtu-

vaksi yhteiseksi toiminnassa, jossa useampi kuin yksi tiimin jäsen ottaa johtamisvastuuta esimerkiksi 

tehtävän suorittamisesta.   

 

Vastuun jakamista 

Tehtyjen haastattelujen perusteella syntyi käsitys, että ymmärrys jaetusta johtajuudesta oli hyvin 

erilaista, vaikkakin suurin osa vastaajista käsitti jaetun johtajuuden lähinnä tiimin esimiehen vastui-

den jakamiseen liittyvänä toimintana.  

 

"Vaikea kysymys, enkä ole asiaa ennen miettinyt, mutta näkisin, että se olisi vastuiden 

jakamista ja sitä tiimin vetämistä jollakin tavalla, mutta en osaa tuoda mitään konkreettista 

esille." (H6)  
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Yhteistä toimintaa 

Vastuun jakaminen ymmärrettiin myös osana tiimin jäsenten kesken tapahtuvaa yhteistä toimintaa, 

joka konkretisoituu erityisesti tiimin suorittaessa sille annettua tehtävää. Tällaisessa yhteisessä toi-

minnassa vastuu vaihtelee eri tiimin jäsenten sekä myös esimiehen kesken ja välillä.  

 

"Ainakin meidän tiimissä isoissa projekteissa on jaettu kokonaisuuksia, joissa on tietysti 

esimiehellä päävastuu, mutta sitten on osa-alueita, joista on joku tiiminjäsen osavastuussa. 

Mikä on mun mielestä toiminut hyvin ainakin viimeisimmissä isoissa projekteissa.” (H1) 

 

Vuorovaikutuksellisuutta 

Jaettu johtajuus pitää sisällään interaktiivista käyttäytymistä, kuten kommunikointia, vaikuttamista, 

ehdotusten tekemistä ja ihmisten arvostusta (Han ym. 2017, 152). Myös tällainen näkökulma tuli 

esille erään haastateltavan käsityksestä jaetusta johtajuudesta. Vuorovaikutuksellisuus koettiin tär-

keäksi erityisesti tehtävän tehokkaan toteuttamisen vuoksi. Onnistuneen vuorovaikutuksen toivottiin 

estävän tiimin jäseniä tekemästä samoja asioita päällekkäin tai niin, että joku osa-alue jäisi kokonaan 

huomioimatta.  

 

"Kyllä siitä tulee kaksi asiaa ja tekijää, eli kommunikaatio ja vuorovaikutus. Ja se, että sen 

pitää olla kaksisuuntaista ja oikean aikaista ja ehkä muutoinkin oikein mitoitettua. Asian-

tuntijaorganisaatiossa nimenomaan tiimitasolla siellä se aihe kristallisoituu, että onko sitä 

vai eikö sitä ole.  Ja tietysti isommassa kuvassa on sitten tietenkin se, että se vyöryy alas-

päin." (H5) 

 

”Että siinäkin sitten tavallaan ohjattiin itsenäisesti toisiamme, jolloin toiminta on aika vuoro-

puhelevaa ja pitää olla kartalla siitä, mitä toinen tekee." (H2) 

 

Hierarkian madaltamista 

Osin haastatteluiden perusteella jaettu johtajuus liitettiin myös suoraan tiimin vertikaalisen johtajan 

tarpeen, tai sen tarpeettomuuteen, määrittelyyn ja nähtiin, että jaetun johtajuuden olemassaolo ja 

siihen liittyvä toiminta olisi madaltamassa tiimin vastuurakenteita.  

 
"Jotenkin ajattelen, että se on sellaista tiimihierarkiaa madaltava ja leventävä tapa tai me-

netelmä tai ideologia." (H4) 

 

Ei selkeästi määriteltyä  

Kuten aiemmin teoriaosuudessa todettiin, on jaetun johtajuuden toiminnan ilmenemistä haastavaa 

huomata tai ymmärtää arkisessa työskentelyssä. Tämä asia nousi esiin myös haastatteluissa.  

 



  56 

  

”Siinä se impakti on sellaista, miten sen nyt sanoisi, sellaista abstraktimpaa, että sitä ei 

ehkä heti edes tajua." (H5) 

 

Vaikkakin haastatteluissa jaetun johtajuuden käytäntöjen ja sen toiminnan kuvaamista pidettiinkin 

haastavana, koettiin samalla, että tällaista toimintaa esiintyisi tiimissä kokonaisvaltaisesti tarkastel-

tuna.  

 

”Mutta se sitten tapahtuuko se tiedostamatta vai tiedostaen tai sovitusti, niin siihen on 

monta tapaa. Mutta minä näen, että meillä jollakin tapaa noudatetaan tällaista jaetun joh-

tamisen tapaa, mutta se on vielä aika strukturoimatonta.” (H7) 

 

5.2. Jaettu johtajuutta tukevat tiimin ja tiimitehtävän ominaispiirteet 

Kyseiseen tutkimuksen teemaan liittyen, haastateltavia pyydettiin kertomaan, millaisia tehtäviä tii-

missä toteutetaan ja mitkä ominaispiirteet leimaavat niitä tehtäviä, joissa tarvitaan tiimin jäsenten 

yhteistä toimintaa. Lisäksi pyydettiin kuvaamaan millainen tiimin jäsenten kokoonpano mahdollistaisi 

toimivan tiimiympäristön muodostamisen ja tämän myötä myös tehokkaan tehtävän toteutuksen 

sekä tavoitteiden saavuttamisen annetuissa aika- ja budjettirajoissa. Näiden kysymyksien tarkoituk-

sena oli aiemmassa tutkimustiedossa määrittelyjen toimintaympäristön ominaispiirteiden perusteella 

tutkia kyseisen asiantuntijatiimin toimintaympäristön sopivuutta jaetun johtajuuden ilmentymiselle. 

Tiimin toimintaympäristö pitää sisällään tiimin suorittamaan tehtävään ja tiimin rakenteeseen liittyvät 

ominaispiirteet. 

 

Tehtävän uniikkius ja koko 

Haastatteluissa nousi selkeästi esiin kyseisen asiantuntijatiimin suorittaman tehtävän erityispiirteistä 

niiden uniikkius ja määrittelemättömyys.  

 

"Täytyy muistaa, että meillä on tässä sellainen tietty uniikkius tässä, että caset on uniikkeja ja 

koko toimiala on sellainen jäsentämätön tai vailla tai väljällä sääntökirjalla mennään eteenpäin. " 

(H5) 

 

Tehtävät olivat myös aineistomääriltään niin massiivisia, ettei niiden tekeminen olisi onnistunut teh-

tävälle annettu aikaraja ja rajoitettu budjetti huomioiden, pelkästään yhdeltä asiantuntijalta.   

 

"Ne vaan on niin järjettömän kokoisia, eli pitää olla useampi jakamassa sitä työtaakkaa." (H5) 
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Tiimin kokoonpano 

Haastatteluissa nousi esille se, että jotta tiimi toimisi yhteistä tehtävää suorittaessaan, tulisi tiimin 

jäsenten koulutus- sekä kokemustaustojen ja tiimin kokoonpanon olla mahdollisimman samankaltai-

sia.  

 

"Asiantuntijatiimiin on hankala päästä mukaan 0-tasolla. Kuka vaan ei pääse, eli pitää olla tietty 

koulutus/kokemustausta. Muutoin tiedon jakaminen on tehotonta. Myös motivaation pitää olla eh-

dottomasti kohdillaan, koska näiden projektien tekeminen ei ole rutiinia."(H2) 

 

Haastatteluiden perusteella tiimin jäsenet kokivat olevansa tiimissä samanarvoisessa asemassa toi-

siinsa nähden. Tiimissä oli myös selvästi nähtävissä tiimin jäsenten erilaisten osaamis- ja kyvykkyys-

alueiden hyödyntämistä tehokkaan lopputuloksen saavuttamiseksi.  

 

"Musta sellaista arvojärjestystä ei oo, että kyllä me ollaan ihan samalla viivalla. Ja ainakin itse, 

kun on ollut jostain epävarma, niin aina on kuitenkin saanut apua. Koska sehän on kuitenkin 

meidän kaikkien etu."  (H1) 

 

”Ja esimerkiksi junior-tiiminjäsen, voi antaa apua senioreille ja myös tiimin vetäjälle teknisissä 

asioissa. Myös esimies varmastikin kaipaa tiimin tukea omille havainnoilleen." (H4) 

 

Jäsenten valinta ja tiimin koko 

Jotta tutkijalla muodostuisi käsitys siitä, tuetaanko tiimin kokoonpanon valinnalla jaetun johtajuuden 

toimintojen ilmentymistä ja myös näin ollen tiedon jakamisen tehokkuutta, pyydettiin haastateltavia 

kertomaan, minkä tekijöiden he näkevät vaikuttavan tehtävän suorittamiseen valikoitujen tiimin jä-

senten valintaan. Yleisesti vastauksena todettiin, että tiimin jäsenten valintaan vaikutti joko tehtävän 

suuri koko tai tiimin jäsenen sellainen asiantuntijuus tai osaaminen, jonka katsottiin tehostavan lop-

putulokseen pääsyä.  

 

"Toimeksiannon koko ja tiimin jäsenten asiantuntijuus määrää lähinnä sen ketkä tulee toimeksi-

antoa hoitamaan." (H7) 

 

Haastateltavilta myös tiedusteltiin, millaisena tekijänä he näkivät tiimin jäsenten koon kasvattamisen. 

Yleinen mielipide oli, että liiallinen koon kasvattaminen toisi toimintaan tehottomuutta, vaikkakin tii-

min kanssa työskentely muutoin koettiin hyväksi tavaksi jakaa työmäärää ja oppia toisilta. 

 

"Useimmiten se on niin, että kun johonkin projektiin lisätään osallistujien määrää, niin tehokkuus 

kärsii." (H1) 
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Tiimiriippuvuus 

Tiimiriippuvuus tuli esiin haastattelujen perusteella erityisesti sellaisissa isoimmissa ja kompleksissa 

tehtävissä, jotka vaativat tehtävän tavoitteen saavuttamiseksi useammat tiimin jäsenen yhteispon-

nistuksen. Näissä tapauksissa tiimiriippuvuus näkyi yhteisen ongelmanratkaisun, toisten asiantunti-

juuteen luottamisen ja varmuuden saamisen kautta. Haastatteluissa myös huomioitiin se, että tehtä-

vää suorittaessa toisen tukeminen oli tärkeää; kun toiselle tiiminjäsenellä alkoi olla vaikeuksia edis-

tää omaa työtään, otti toinen tiimin jäsen enemmän roolia ja tuki näin tavoitteen saavuttamista.  

 

"Vertaistuen antaminen ja varmuuden hakeminen. Tiimin apu tulee siinä, kun joku hankala asia 

pitää ratkoa. Meillä on kyllä tosi hyvä porukka ja vaikeissa toimeksiannoissa tuki on kyllä ensiar-

voisen tärkeää." (H4) 

 

Luottamus ja yhteishenki 

Luottamuksen kasvaessa, kasvaa myös jaettu johtajuus vaikuttaen positiivisesti tiimin suoritusky-

kyyn. Tämä liittyy muun muassa siihen, että luotettaessa tiimissä muiden tiimin jäsenten tekemiseen 

ja heidän ottamaan johtamisvastuuseen, jää tiimin jäsenillä enemmän aikaa oman työnsä tekemi-

seen muiden vahtimiselta. Luottamus on myös tärkeässä osassa, jotta toisten tarjoama johtajuus ja 

sen vaikutus, voidaan ottaa vastaan. (Drescher ym. 2014, 774.) Haastatteluiden perusteella kysei-

sessä asiantuntijatiimissä koettiin olevan hyvä luottamus toisiin tiimin jäseniin sekä hyvän yhteishen-

gen. Toisaalta myös, jos toisen tekemiseen ei voinut luottaa, heijastui se heti luottamukseen, tiimin 

yhteishenkeen ja myös vuorovaikutukseen.  

 

"Kyllä joo, mutta kyllä se vaatii myös tietynlaista hereillä oloa ja vahtimista, koska toisen tekemi-

nen tai tekemättä jättäminen vaikuttaa omaan tekemiseen." (H3) 

 

5.3. Tiedon käytettävyys tiimissä  

Tiedon käytettävyyden teemaan liittyen, haastateltavia pyydettiin kertomaan, miten tiimiin tulevat 

uudet asiantuntijat perehdytetään tiimin tehtäväympäristöön ja millaisia tiedon jakamiseen liittyviä 

käytänteitä tai haasteita tiimissä koetaan olevan. Tiedon käytettävyyttä lähestyttiin muun muassa 

tiedustelemalla haastateltavien ajatuksia tiedon jakamisen mahdollistavan tiimin ilmapiirin sekä kom-

munikoinnin ja palautteen merkityksestä.  Vastausten perusteella on tarkoitus nostaa esille niitä huo-

mioita ja tekijöitä, joihin kyseisessä tiimissä tulisi kiinnittää erityistä huomiota tiedon jakamisen nä-

kökulmasta sekä tämän perusteella tutkia, miten jaettu johtajuus voisi olla edesauttamassa tällaisen 

toiminnan tehostamista.  
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Tiedon jakaminen  

Tiimissä uusien työntekijöiden perehdyttäminen tapahtuu lähinnä niin, että nämä alkavat tekemään 

tiimille annettuja tehtäviä itsenäisesti kokeneemman tiimin jäsenen ohjauksessa. Useampi haasta-

teltava nosti tässä yhteydessä esiin termin ”tekemällä oppien”.  

 

"Perehdyttäminen menee vähän tyylillä ”heitetään veteen ja katsotaan, miten uit”, eli ala teke-

mään ja kysy jos tulee kysyttävää." (H6) 

 

Koska kyseisen asiantuntijatiimin tehtäviä ominaispiirteenä on niiden uniikkius ja tehtävät ovat kes-

kenään hyvin erilaisia, ei selkeää ja yksiselitteistä perehdytysmallia voida suoranaisesti tehdä ja an-

taa. Tässä mielessä on ymmärrettävää, että tätä uniikkia asiantuntijuutta lähdetään kerryttämään 

käytännön tekemisen ja oppimisen kautta.  

 

"Pitää vaan tehdä ja tieto siirtyy tekemällä ja kysymällä sitten tilanteen mukaan vanhemmilta tiimin 

jäseniltä tarvittaessa. Jokainen toimeksianto on kuitenkin aina erilainen. Siellä on samanlaisia 

tietyt peruselementit, mutta kuitenkin aina niihin liittyy jotain erityispiirteitä ja jotain poikkeuksel-

lista niihin liittyy." (H2) 

 

Tällöin erityisen tärkeäksi tiedon käytettävyyden kannalta tulee nimenomaisesti seniorasiantuntijoi-

den hallussa oleva tieto ja sen jakaminen uusille asiantuntijoille. Erityisen tärkeää asiantuntijatii-

missä on sellaisen spesifin hiljaisen tiedon, jolla voi olla merkitystä tiimin kilpailukyvyn ylläpitämisen 

kannalta, siirtäminen. Kuitenkin tällaisen tiedon jakaminen ilman selkeää asiayhteyttä koettiin haas-

tavaksi. Tämänkin tiedon jakaminen mahdollistuu asiantuntijatiimissä käytännön oppimisen kautta, 

eli tietoa jaetaan välillisesti tehtävää suoritettaessa. Tiimien kokoonpanon toivottiin osittain muodos-

tettavan sellaisiksi, että niissä tällaisen tiedon siirtäminen olisi tehokasta.  

 

"Kyllä se melkein on se, että kerran näyttää, että näin tehdään. Ja sen jälkeen se on sitä kysy-

mysten sietämistä, jotka sit kuitenkin fiksuuntuu koko ajan. Mestari-kisälli -mentaliteetillä pitäs 

tehdä.” (H5) 

 

Uuden tiedon käyttöönotto 

Haastatteluista nousi esille myös se, että tiimissä sijaitseva tieto ei ole staattista, vaan se jalostuu ja 

muokkaantuu erilaisten uniikkien tehtäväprosessien myötä. Jotta asiantuntijuustieto tiimeissä kehit-

tyisi ja päivittyisi, tulisi tiimeissä kiinnittää huomiota myös siihen uuteen tietoon, jota tiimiin tulee 

erilaisia tehtäviä suoritettaessa. Yleensä tämä uusi tieto tulee esille yksittäisten asiantuntijoiden teh-

tävän yhteydessä tekemistä huomioista. Yhdeksi keinoksi tällaisen tiedon jakamiselle ehdotettiin 
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tehtävän valmistumisen jälkeen tapahtuvaa yhteistä tiimitapaamista, jossa kyseinen toimeksianto ja 

sen aikana esiin noussut uusi tieto käytäisiin läpi yksityiskohtaisemmin yhdessä tiimin kanssa.  

 

"Ei kamalasti tällaista tehdä, että toimeksiannoista ja niiden tuloksista keskustellaan tii-

missä, mutta se voisi olla hyvä niin tehdä varsinkin niiden tiimin jäsenten osalta, joiden 

osaaminen ei vielä ihan sellaista kuin senioreilla." (H2) 

 

Uuteen tietoon liittyy myös uusien käytänteiden, kuten välineiden käytön ja työtapojen oppimisen, 

omaksuminen. Vaikkakin haastatteluissa ymmärrettiin näiden tuovan tiimille lisää tehokkuutta, huo-

mioitiin samalla, että niiden käyttöönottamiseen ja omaksumiseen tarvittaisiin nykyistä enemmän 

tahtotilaa sekä myös aikaa. Muutoin lopputuloksena on paluu entiseen tapaan tehdä asioita, eikä 

oppimista tapahdu.  

 

"Kyllä se varmaan menee niin, että pitää olla se halu ottaa sitä vastaan, että helposti se menee 

taas siihen, että alkaa tehdä, sillä vanhalla tutulla tavalla." (H5) 

 

Ymmärrys tiimin jäsenten osaamisesta 

Haastattelujen perusteella tiimin jäsenillä tuntui olevan kollektiivinen ymmärrys tiimin eri jäsenten 

osaamis- ja kyvykkyysalueista. Tällä ymmärryksellä voi katsoa olevan merkitystä tutkimuksessa 

aiemmin mainittujen transaktiivisten muistisysteemien osalta. Näiden muistisysteemien tehokkaan 

toiminnan perusta on tiimin jäsenten toistensa erilaisten osaamis- ja kyvykkyystasojen tiedostaminen 

sekä ymmärtäminen. 

 

"Tiimissä käydään keskenään asioita läpi. Jos mulla on joku projekti, jossa tulee vastaan joku 

asia, jota en ole aikoihin tehnyt, niin tiedän keneltä kysyä." (H1) 

 

Tiimin jäsenten erilaisista osaamistasoista tulisi kaikilla tiimin jäsenillä olla oikea ymmärrys, jotta tie-

don käytettävyys on tehokasta.  

 

"Kun tiedän, mitä kukin tekee, niin se tehostaa, eli kun pystyy hyödyntämään jokaisen omaa osaa-

mista." (H3) 

 

Ymmärtämättömyys oman tiimin jäsenten osaamistasoista voi haastattelujen perusteella vähentää 

myös hallussa olevan tiedon jakamista. Jos ei ole varma, onko kulloinkin hallussa oleva tieto tar-

peellista muille tiimin jäsenille, kasvaa myös kynnys sen jakamiseen ja tärkeäkin tieto jää todennä-
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köisemmin jakamatta. Haastattelun perusteella juniorasiantuntijoilla näyttäisi olevan korkeampi kyn-

nys jakaa omaa tietämystään muille tiimin jäsenille, koska kyseisen tiedon merkitys voidaan virheel-

lisesti päätellä epäolennaiseksi muille tiimin jäsenille.  

 

”Tai sitten jos on vielä aloitteleva asiantuntija, niin tulee mieleen, että ei tää ehkä oo sellainen, 

vaan kaikki tän jo tietää.” (H6) 

 

Kommunikointi 

Tiimin keskinäinen kommunikointi koettiin tärkeäksi tekijäksi tietoa jaettaessa erityisesti sellaisten 

tehtäväprojektien yhteydessä, joita tiimi tekee yhteistyössä. Jollei kommunikointi ole tehokasta, luo 

se tehottomuutta muun muassa tiimin jäsenten tehdessä samoja asioita päällekkäin. 

 

"Ihmiset ei tiedä välttämättä, mitä muut tekee. Se lähtee oikeastaan siitä, että informaation ku-

lussa on ongelmia. Eri rajapinnoissa on juuri se haaste kommunikoinnissa, eli voi olla ongelma 

siinä, että toinen tekee toista ja toinen tekeekin sitä samaa." (H2) 

 

Palautteen antaminen koettiin myös tärkeäksi ja sen toivottiin olevan usean suuntaista, vertikaalista 

ja horisontaalista, eli tiimin jäsenten kesken tapahtuvaa sekä esimiehen ja tiiminjäsenten kesken 

tapahtuvaa.  

 

"Etenkin myönteisen palautteen jakaminen olisi ensiarvoisen tärkeää." (H5) 

 

Ilmapiirin merkitys 

Tiedon jakamisen onnistumisen kannalta, koettiin tärkeäksi tiimin avoin ilmapiiri, jossa säännöllisesti 

jaettaisiin omia ja toisten tietämystä ja näkemyksiä sekä myös ajatuksia ja kehityslinjoja tiimin toi-

mintaan liittyen.  

 

”Kyllä varmaan, jos kulttuuri tällaisen tiedon jakamiselle olisi jakava ja avoin, niin sitten omakin 

kynnys laskisi." (H6) 

 

Tiedon jakamisen esteet 

Tehdyn empiirisen tutkimuksen mukaan, suoranaista haluttomuutta jakaa tietoa tai osallistua tiimin 

johtajuuteen ei tullut esille. Sen sijaan, eräs haastateltava totesi, että organisaatiossa käytössä oleva 

tulospalkitseminen voi johtaa epäsuorasti tiedon jakamisen tehottomuuteen. Tämä konkretisoituu 

erityisesti tehtävissä, joissa ei olla itse varsinaisesti mukana, mutta avustetaan omaa tiedolla muiden 

tiimin jäsenten etenemistä näiden tehtävän suorittamisessa. Tällöin tiedon jakaja joutuu arvioimaan, 
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millä tavoin tiedon jakaminen vaikuttaa hänen oman työn tehokkuutta heikentävästi, ja näin välilli-

sesti myös hänen tulokseensa sekä tuloksen mukaiseen palkitsemiseen.  

 

"Vääjäämättä joskus tulee mietittyä, että aikaa menee siihen neuvomiseen, mikä sitten näkyy 

siinä omassa tuloksessa.” (H5) 

 

Myöskään erityistä haluttomuutta tiedon jakamiseen ei haastatteluissa tullut ilmi, vaan sen sijaan 

tiedon jakamisen esteeksi muodostui lähinnä kiire ja ajanpuute. Nämä aiheuttavat sen, että toisten 

auttaminen voidaan kokea omaa työtä ja sen edistymistä haittaavaksi tekijäksi, kun käytössä on vain 

rajallinen määrä aikaa.  

 

"Tietysti sitä pitää auttaa muita, jos näyttää siltä, ettei sen casen kanssa vaan yksinkertaisesti 

päästä eteenpäin, mutta sitten jos se heijastuu omiin projekteihin ja kun sitä aikaa nyt kuitenkin 

on vain rajattu määrä, niin sitten ei mielellään kuule, miksi oma juttu ei etene." (H5) 

 

Kiire ja lisääntyvä työkuorma sekä näiden muodostaman ilmapiirin välittyminen myös muille tiiminjä-

senille voi aiheuttaa ”kysymättömyyden” ilmapiirin, jossa tiimin jäsenet eivät tahdo kuormittaa toisi-

aan turhaan.  

 

" Kyllä uskallan kysyä, mutta sitten kun tietää, millainen kuorma tiimin jäsenillä on, etten viiti ihan 

joka asiaa kysellä, vaan mietin tarkoin, että onko tämä aidosti tärkeetä." (H4) 

 

Aiemmin haastatteluissa mainittu niin sanottu ”mestari-kisälli” – mentaliteetti, erityisesti senioriasi-

antuntijoiden hallussa olevan tiedon jakamiseen, mainittiin yhdeksi ratkaisuksi tiedon tehokkaaseen 

jakamiseen. Tätä pidettiin hyvänä ajatuksena, mutta samalla myös ymmärrettiin sen olevan haasta-

vaa, johtuen tiukasta tulosympäristöstä, jossa tiimi toimii.  

 

"Kyllä sellainen mestari-kisälli asetelma olis hyvä, mutta siinäkin tulee sitten resurssit vastaan. 

Jos me tehtäis samoja juttuja koko ajan yhdessä, istuttas samassa huoneessa ja pohdittas sa-

moja asioita, niin se olis tosi kallista siihen nähden minkä verran meillä budjettia käytössä." (H4) 

 

Joskus tiedon vastaanottamisestakin voi muodostua este, jos koetaan, että tietoa ei haluta ottaa 

vastaan, tai sen omaksuminen koetaan haastavaksi. Tiedon jakajan olisi myös tärkeää tuntea, että 

hänen jakamallaan tiedolla on merkitystä ja sitä hyödynnetään.  

 

"Kyllä se varmaan menee niin, että pitää olla se halu ottaa sitä vastaan, että helposti se 

menee taas siihen, että alkaa tehdä sillä vanhalla tutulla tavalla. Tää ainakin pätee noissa 

teknisissä jutuissa, esim. Excelissä, että jokaisella on oma tapansa sitä tehdä." (H5) 
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5.4. Tiimin johtajan merkitys 

Liittyen tiimin esimieheen ja hänen merkitykseensä erityisesti tehtäväprosessin onnistumisen näkö-

kulmasta, tiedusteltiin haastateltavilta lähinnä sitä, miten he näkevät esimiehen tarpeellisuuden teh-

täväprosessiin läpiviemisessä. Kysymysten tarkoituksena oli selvittää minkä asteinen oli tiimin riip-

puvuus tai riippumattomuus vertikaalisesta johtajasta. Kysymyksissä tiedusteltiin muun muassa suo-

raan esimiehen merkutyksestä tiimitehtävän toteutuksessa. Kysymystä tarkennettiin lisäksi kysy-

mällä mielipidettä siihen, pystyisikö tiimi tämänhetkisellä tiimijäsenten osaamiskapasiteetillä vie-

mään yksittäisen monimutkaisen tehtäväprosessin läpi itsenäisesti ilman esimiehen tehtävään anta-

maa panostusta.  

 

Haastattelujen perusteella tiimissä nähtiin lähtökohtaisesti tarve vertikaaliselle johtajalle sekä yl-

häältä alaspäin suuntautuvalle johtajuudelle. Tiimin vetäjien merkitys nähtiin tiimissä ylivertaisena 

erityisesti heidän vahvan asiantuntijuuteensa vuoksi. Tiimin vetäjien tarpeellisuutta perusteltiin myös 

tiimin tehtäväprosessiin liittyvillä vastuuasioilla sekä sillä, että asiakkaat tahtovat nimenomaisesti 

toimia kyseisten tiimin esimiesten kanssa. Tässäkin tapauksessa toimittaessa asiakaspinnassa juuri 

vahva asiantuntijuus on selkeä syy esimiehen merkityksen korostumiselle.  

 

"Meidän asiantuntijatiimissä toiminta henkilöityy vahvasti tiimin vetäjään ja asiakkaat tah-

tovat, että kyseinen esimies on vastuussa ja mukana toimeksiannosta. Esimies on osoitta-

nut asiantuntijuuteensa niin vahvasti ja hänellä on hyvä maine." (H4) 

 

Haastattelujen perusteella voidaan myös vetää se johtopäätös, että seniorasiantuntijat olivat enem-

mälti sitä mieltä, että tehtäväprosessin läpivienti onnistuisi kokonaisuudessaan myös ilman esimie-

hen asiantuntijapanostusta. Tällöin kuitenkin koettiin tärkeiksi esimiehen toisenlaiset vastuut tehtä-

vän onnistumiseksi. Näitä olivat muun muassa tehokas tehtävään liittyvien muutosten kommunikointi 

tiimin jäsenille sekä resurssointiin liittyvän kokonaiskuvan hahmottaminen. Tiimin vetäjällä on haas-

tattelujen perusteella selkein kokonaiskuva siitä, millaisia erilaisia tehtäviä kullakin tiimin jäsenelle 

on meneillään ja missä vaiheessa, jolla on merkitystä erityisesti heidän resurssointinsa kannalta.  

 

"Jos joku toimeksianto on jaettu tiimissä, niin ei välttämättä tarvita vetäjää ja siinä kohtaa 

tärkeintä on kommunikointi, eli liian itsenäisesti ei voi tehdä."  (H5) 

 

Vaikkakin kyseisessä tiimissä tiimin vetäjät koettiin asiantuntijuudelta kannalta ylivertaisiksi, heidät 

koettiin myös tiimin jäseniksi, jotka eivät aina ole vain muiden tiimin jäsenten yläpuolella.  
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”Esimieshän on välillä myös ihan normaalisti osa tiimiä ja tekee samoja asioita kuin tiimin 

muut jäsenet.” (H4) 

 

Esimiehen johtajuus nähtiin vuorottelevana sen mukaan, missä kohden tehtävää hänen asiantunti-

juuttaan tai johtajuutta tarvittiin. Esimiehen johtajavastuuta ei siis tarvittu jatkuvasti tehtävää suori-

tettaessa, vaan tiimin jäsenet toimivat välillä itsenäisesti ottaen johtajuuden omiin käsiinsä. 

 

”Tiimin kesken myös keskenään jaetaan, ota sä tuo ja siinä tiimin vetäjä on aika taustalla. 

Kunnes sitten alustava raportti oli valmiina, jolloin esimies pystyy antamaan siihen kom-

mentit.” (H2) 

 

Liittyen tiimin vetäjien osaamisen ylivertaisuuteen, nousi tiimin esimiehen haastattelussa esiin huoli 

siitä, millainen vaikutus tällä ylivertaisuudella on tiimin jäsenten osallistumisen halukkuuteen. Koska 

tiimin esimiehet pääsääntöisesti pitävät huolen tehtävään liittyvän lopullisen tuloksen laadunvalvon-

nasta kommentoinnin ja johtopäätösten kristallisoimisen muodossa, saattaa tämä aiheuttaa tiimin 

jäsenten keskuudessa passiivisuutta tai tiedostamatonta haluttomuutta saattaa tehtävä täysin itse-

näisesti loppuun tai ottaa enemmän roolia tehtävän toteutukseen liittyvästä johtajuudesta.  

 

”Siinä on varmaan sitten esimiehellä peiliin katsomisen paikka tai miten sitten saisi nämä asiantun-

tijat motivoitumaan kunnianhimoisemmin ottamaan johtajuutta tai kokonaisvaltaisempaa vastuuta 

projekteista.”  

 

5.5. Digitaalisuus jaetun johtajuuden ja tiedon käytettävyyden mahdollistajana 

Haastatteluissa nousi esille myös etukäteen tehdyn teemoittelun ulkopuolelta digitaalisuuden merki-

tys tiimityöskentelyssä osana jaetun johtajuuden ilmentymisen sekä koko tiedon käytettävyyden 

mahdollistamista koko tiimin käyttöön. Asiaa tiedusteltiin asiantuntijoilta haastatteluissa sen jälkeen, 

kun eräs haastateltava otti asian haastattelun yhteydessä esille. Erityisesti aihe nousi esille niiden 

tiimijäsenten haastatteluissa, jotka olivat maantieteellisesti muusta tiimistä erillään organisaation 

muissa toimipisteissä. Heidän mukaansa tiimin toimintaympäristön digitaalisuuden myötä, he tuntu-

vat kuuluvansa nyt enemmän osaksi tiimiä, sillä yhteydenpito on helpottunut muun muassa Teams-

videopuheluiden avulla ja tiimin vuorovaikutus helpottunut sekä lisääntynyt.  

 

"Digitaalisuus on tuonut tiimityöskentelyyn lisää tehokkuutta ja mahdollisuuksia. Ja myös 

maantieteellisesti erillään olevat asiantuntijat tulevat lähemmäksi tiimiä. Digitaalisuus on 

lisännyt sitä mahdollisuutta, että on mukana myös isoissa toimeksiannoissa." (H6) 

 



  65 

  

Myös digitaalisen kehityksen myötä parantanut aineiston yhteiskäyttö on lisännyt tiedon hallintaa 

sekä tiedon jakamista ja myös jaettuun johtajuuteen liittyvää vuorovaikutuksellisuutta. Kun tehtävään 

liittyvää loppuraporttia työstetään yhdessä toisten tiimin jäsenten kesken samanaikaisesti, riippu-

matta tiimin jäsenen maantieteellisestä sijainnista, on tiedon ja ajatusten vaihto helpompaa sekä 

vuorovaikutuksellista. Digitaalisuus tuo asiantuntijatiimit siis lähemmäksi virtuaalitiimejä toiminnoil-

taan ja mahdollistaa tehtävän tehokkaan suorittamisen vuorovaikutuksellisesti fyysisestä sijainnista 

huolimatta.  

 

"Nykytekniikka myös mahdollistaa tiedon hallinnoin digitaalisesti, jolloin tietyillä hakusa-

noilla tieto on kaikkien saatavilla. Lisäksi on ollut puhetta siitä, että perustettaisiin sähköi-

nen tietopankki, jonne tieto on metatietoluokiteltu." (H5) 

 

6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän luvun tarkoituksena on antaa vastukset tutkimuksen pää- ja alatutkimuskysymyksiin edelli-

sessä kappaleessa esiin nostettujen tutkimustuloksien sekä aiemman teoriatyön perusteella. Poh-

dintaa leimaa keskustelu tutkijan tutkimustuloksista tekemän tulkinnan sekä aiheeseen liittyvän 

aiemman teoriatyön kesken. Tarkoitus on keskustelevalla ja tätä pohdintaa tukevalla otteella syven-

tyä ensin vastaamaan määriteltyihin alatutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen esitetään tutkimuksen 

lopullinen johtopäätös vastaamalla aineiston ja alatutkimuskysymysten vastausten perusteella tutki-

muksen päätutkimusongelmaan. Päätutkimuskysymys ja siihen liittyvät alatutkimuskysymykset ker-

rataan tähän liittyvän alaluvun ohessa.  

 

6.1. Jaetun johtajuuden ymmärtäminen 

Tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys oli:  

Millä tavoin jaettu johtajuus käsitetään ja ymmärretään tiimiympäristössä? 

 

Kyseisen tutkimuksen haastatteluista ilmeni se, että jaettu johtajuus ymmärretään tiimin toimintana 

hyvin moninaisesti. Eräs jaettua johtajuutta kohtaa esitetty kritiikki liittyy jaetun johtajuuden selkeän 

termimäärittelyyn puuttumiseen (Cruz 2019, 220). Aiemmin tässä tutkimuksessa todettiin, että vaik-

kakin jaettua johtajuutta kohtaan on tutkimusalalla nähtävissä lisääntynyttä kiinnostusta, ei yhteistä 

selkeää määrittelyä tälle johtamistavalle ole olemassa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat siis hyvin 

linjassa aiemman tutkimuksen kanssa siinä, että jaetun johtajuuden määritelmää ja myös käytännön 

ilmentymistä on haastavaa konseptualisoida yhden määritelmän alle. Yleisesti tässä tutkimuksessa 

jaettu johtajuus ymmärrettiin lähinnä tiimin johtajan vastuiden jakamiseksi tiimin jäsenten kesken, 
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mutta myös yhteisenä ja vuorovaikutuksellisena tiimin toimintana. Johtajan vastuiden jakaminen tii-

min jäsenten kesken nähtiin myös välillisesti tiimin hierarkkisia rakenteita madaltavana toimintana.  

 

6.2. Jaettua johtajuutta tukeva tiimin toimintaympäristö 

Tutkimuksen toinen alatutkimuskysymys oli:  

Mahdollistavatko, ja millä tavoin, tiimin ja tehtäväympäristön ominaispiirteet, jaetun johtajuuden il-

menemisen asiantuntijatiimin toimintaympäristössä?   

 

Cruzin (2019, 220) mukaan, jaetun johtajuuden konkreettiselle määrittelylle ei ehkä ole tarvetta, joh-

tuen siitä muuttuvasta organisaatioympäristöstä, jossa jaettu johtajuus parhaiten esiintyy, ja koska 

jaettu johtajuutta pidetään yleisesti ominaispiirteiltään joustavana ja responsiivisena. Tähän alatut-

kimuskysymykseen pyrittiin samaan vastaus tutkimalla tutkimuskohteena olevan asiantuntijatiimin 

tiimirakennetta, muun muassa sen kokoa, tiimin jäsenten taustoja sekä tiimin tehtäväympäristöä, 

jaettua johtajuutta tukevien ja sitä korreloivien ominaispiirteiden kautta. Kysymykseen vastaamista 

on pohdittu kahdesta näkökulmasta; mitkä tiimin ja sen tehtäväympäristön ominaispiirteet mahdol-

listavat jaetun johtajuuden ilmentymisen ja mitkä puolestaan saattavat hillitä sitä.  

 

6.2.1. Tiimin ominaispiirteet 

Tiimin kokoa ja sen roolia jaetun johtajuuden ilmentymiselle on pidetty hieman epäselvänä (Lorin-

kova ym. 2020, 6). Kyseisen kohdetiimin haastattelujen perusteella tiimin kokoon liittyvä keskustelu 

oli vähäistä, mutta sitä sivuttiin kuitenkin toteamalla, että tiimin toiminnasta tulee sitä haastavampaa, 

mitä enemmän tiimissä on jäseniä. Tämän todettiin liittyvän lähinnä siihen, että yhteisen tehtävän 

koordinoinnista tulee haastavampaa, jos saman tehtävän parissa työskentelee useita tiimin jäseniä. 

Myös tiimin tehokkuus kärsii, kun jäsenten tekeminen limittäytyy ja saman tehtävän parissa työsken-

televät tiimin jäsenet tekevät samoja asioita keskenään. Tällöin tiimin jäsenten kommunikoinnin tär-

keys tehtävästä ja sen eri osa-alueista korostuu. Tämän osalta tutkimus tuki aiempaa teoriaa siitä, 

että isommassa tiimissä jaetun johtajuuden positiiviset vaikutukset jäävät vähäisiksi, johtuen isom-

man tiimin tehottomuudesta jakaa tätä vaikutusta tiimin kesken.  

 

Jotta työskentely vaativassa tehtäväympäristössä onnistuisi, tulee tiimin jäsenten valintaan kohdis-

taa erityistä huomiota. Tiimin jäseniltä edellytettiin tiettyä taustaa, jotta he voivat uskottavasti tulla 

kyseisen tiimin jäseniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet ovat osaamistaustoiltaan saman-

laisia, eli heillä tulee olla tietynlaista aiempaa ja myös suhteellisen vahvaa työkokemusta takanaan. 

Tiimin jäsenten samankaltaisuudella katsottiin olevan vaikutusta myös tiimissä tapahtuvaan tiedon 

jakamiseen. Tätä teemaa on käsitelty tarkemmin myöhemmin tutkimuksen luvussa 6.4. 
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Aiemmin tutkimuksessa todettiin, että asiantuntijatiimejä voidaan verrata myös itsenäisiin tiimeihin, 

siellä toimivien vahvan erikoisosaamisen ja pitkän työkokemuksen omaavien henkilöiden selviyty-

essä useista työtehtävistä itsenäisesti. Tällainen samantasoinen hierarkkisuus voi tuoda haasteen 

jaetun johtamisen ilmentymiselle siinä, että tällaisissa tiimeissä tiimin jäsenillä ei ole merkittävää 

valtaa pakottaa muita heidän johtajuuteensa. Tällöin tiimin jäsenet, jotka tahtovat vaikuttavaa muihin 

tiimin jäseniin, ovat suurelta osin riippuvaisi siitä, suostuvatko muut tiimin jäsenet ottamaan tätä vas-

taan. (Muethle & Hoegl 2012, 427.) Tällaista osaamiseen liittyvää hierarkkisuutta, sekä sen vähen-

tävää vaikutusta, ei tämän tutkimustyön perusteella löydetty kyseisestä asiantuntijatiimistä. Sen si-

jaan tiimissä koettiin, että sen jäsenet ovat tasavertaisessa asemassa toistensa kanssa, vaikkakin 

heidän asiantuntijuustasonsa erosivat toisistaan.   

 

6.2.2. Tehtävän ominaispiirteet  

Kuten aiemmin tutkimuksessa todettiin, tulee jaetun johtajuuden merkitys parhaiten esille hyödyn-

nettäessä sitä erityisesti sellaisissa tiimin tehtävissä, jotka ovat sekä keskinäistä riippuvuutta ja luo-

vuutta vaativia sekä monimutkaisia. Tämän teoriatyön perusteella kyseinen tutkimuksen asiantunti-

jatiimi hyötyisi jaetun johtajuudesta juuri tällaisessa tehtäväympäristössä. Asiantuntijatiimin suoritta-

mat isoimmat projektit ovat luonteeltaan uniikkeja ja erittäin kompleksisia. Tehtävien ainutlaatuisuus 

tuli esille haastatteluissa muun muassa välillisesti sen kautta, että useampi tiimin jäsen kertoi edel-

leen oppivansa uusia asioita tehtäviä suorittaessaan. Tämä siis myös viestii siitä, etteivät tehtävät 

ole rutiininomaisia, eikä niiden suorittamiseen voi helposti antaa valmista ohjeistusta. Tämä puoles-

taan nostaa esiin tiimin keskinäisen riippuvuuden merkityksen toistensa työpanoksesta tällaista teh-

tävää yhteistyöllä suoritettaessa.   

 

Haastatteluissa myös nostettiin esille yksinkertaisen sekä monimutkaisen tehtävän ero näiden välillä 

ilmenevän jaetun johtajuuden osalta. Haastateltavat totesivat, että sellaiset tehtävät, jotka voi tehdä 

yksin, tulee myös tehdä yksin, eikä niiden toteuttamiseen ole kannattavaa nimetä erillistä tiimiä. 

Tämä johtuu siitä, että jaettu johtajuus on aikaa vievää ja väärässä tehtäväympäristössä sen merki-

tys voi kääntyä sen tarkoitusta vastaan. Tämän toteaa myös Fausing ym. (2013, 248) sanoessaan, 

että tiimin jäsenet voivat reagoida huonosti vastuun jakamiseen ja johtajuuteen tilanteissa, joissa 

tehtävän voidaan katsoa olevan helposti analysoitavissa, ennustettavissa ja rutiininomainen. Tämä 

johtuu siitä käsityksestä, että prosessista muodostuu siihen turhaan sitoutuneiden tiimin jäsenten 

myötä tehtävän ominaisuuteen nähden aikaa vievä ja epäkäytännöllinen (Fausing ym. 2013, 248).  
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Myös haastatteluissa tutkimuksen pääteemoittelun ulkopuolelta esiin noussut digitaalisuus ja sen 

luomat mahdollisuudet tiimin jaetun johtajuuden toiminnalle, voidaan nostaa tässä kohtaa esiin aiem-

paa tutkimusta tukevina havaintoina. Cox ym. (2003, 60) ovat nostaneet teknologian merkityksen 

esiin tiimin maantieteellisen etäisyyden vähentämisessä. Heidän mukaansa maantieteellisesti 

muusta tiimistä erillään olevien tiimin jäsenten on ollut haastavaa tuntea fyysistä yhteenkuuluvuutta 

muun tiimin kanssa, johon verkkoinfrastruktuuri ja -teknologia ovat tarjonneet ratkaisun, niin sanotun 

virtuaalisen läheisyyden kautta. Tämän myötä myös erillään muusta tiimistä toimivat tiimin jäsenet 

ovat saanet mahdollisuuden tehdä yhteistyötä saman tehtävän parissa yhtäaikaisesti (Cox ym. 2006, 

60). 

 

6.3. Jaetun johtajuuden toiminnot asiantuntijatiimissä  

Tutkimuksen kolmas alatutkimuskysymys oli: 

Millaisia jaetun johtajuuden toimintoja asiantuntijatiimissä on tunnistettavissa?   

 

Tähän alatutkimuskysymykseen pyrittiin saamaan vastaus tarkastelemalla jaetun johtajuuden toi-

mintojen muotoja sen kannalta, miten ne näyttäytyvät tiimin toimintaympäristössä kolmen eri dimen-

sion; yhteisen tarkoituksen, sosiaalisen tuen ja ilmaisun kautta.  

 

6.3.1. Yhteinen tavoite luo yhteisöllisyyttä 

Tiimin yhteinen tarkoitus näyttäytyy tiimin toiminnassa yhteisöllisyytenä ja tiimiriippuvuutena. Se syn-

tyy, kun tiimin jäsenet jakavat yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen tiimin ensisijaisista tavoitteista 

ja varmistavat toimillaan sen, että tiimi pysyy kollektiivisessa tavoitteessaan (Carson ym. 2007, 

1222). Aiempi tutkimus on osoittanut, että tällaisen selkeän tavoitteen omaavan tiimin jäsenet ovat 

motivoituneita, voimaantuneita ja sitoutuneita sekä ovat näin ollen myös halukkaampia jakamaan 

tiimin johtamisvastuita (Carson ym. 2007, 1222). Jotta tiimin toiminta on kollektiivisesti tehokasta, 

tulee tiimin toimia hyvin yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimissä on hyvä henki, siellä koetaan yh-

teisöllisyyttä ja tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toistensa panoksesta, jotta työn tavoite saavutetaan 

laadukkaasti ja tehokkaasti. Jaetun johtajuuden on todettu olevan erityisen tehokasta, kun tiimin 

keskinäinen riippuvuus on korkeaa. Tämä tarkoittaa, että tiimin jäsenet työskentelevät tiiviisti keske-

nään ja koordinoivat sekä integroivat toimintaansa. Tutkimus on myös osoittanut, että korkean tiimi-

riippuvuuden myötä, kappaleessa 3.2. esitellyt tiimiprosessit sekä tiimin emergentit tilat johtavat pa-

rempaan tiimitehokkuuteen (Nicolaides ym. 2014, 935.) 

 

Tässä tutkimuksessa mukana olleessa tiimissä oli, haastatteluiden perusteella, nähtävillä yhteistä 

toimintaa ja niin kutsuttua ’me-henkeä’. Yhteisöllisyyteen vaikuttaa myös tiimin jäsenten ymmärrys 
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siitä, että he tekevät hyvin poikkeuksellista asiantuntijatyötä ja työskentelevät tiimissä, jonka ammat-

titaitoa arvostetaan alalla korkealle. Yhteisöllisyyttä pyritään pitämään yllä ja myös kasvattamaan 

yhteisillä tiimin tapahtumilla, joissa asiantuntijaohjelman lisäksi panostetaan myös muuhun sellai-

seen toimintaan, jossa tiimin jäsenille tarjoutuu tilaisuus keskustella vapaammin asioista. Haastatte-

luiden perusteella tällaisille tapahtumille on tiimissä selkeä tilaus sekä tarve ja niihin toivottaisiin lisää 

panostusta. Näissä tilanteissa tiimin jäsenet voivat avoimesi jakaa keskenään myös hankalia asioita 

ja saada toisiltaan vertaistukea. Tiimiriippuvuus tässä tiimissä puolestaan näkyy erityisesti tiimin suo-

rittaessa sille annettua kompleksista ja uniikkia tehtävää, jossa hyödynnetään jokaisen tiimin jäse-

nen omia osaamis- ja johtamisvahvuuksia.  

 

6.3.2. Tasa-arvo ja arvostus onnistumisen edellytyksenä 

Tiimin sosiaalinen tuki ilmenee tiimin sisällä arvostuksen ja tasa-arvoisuuden tuntemisena. Juutin 

(2016, 16) mukaan, jaetun johtajuuden onnistumisen edellytyksenä on, että jokainen kokee arvok-

kuutta ja ainutlaatuisuutta omassa työssään. Lisäksi edellytyksenä on, että jokainen kokee tulevansa 

tasa-arvoisesti kohdelluksi työpaikalla ja olevansa tärkeä osa työyhteisöä. Arvostuksen antaminen 

saavutetuista tavoitteista tai tuloksista, keskinäinen rohkaiseminen sekä tasa-arvoinen kohtelu tiimin 

jäsenten kesken ovat sellaisia sosiaalisen tuen toimintoja, joiden ilmentyessä tiimiympäristöstä, voi-

daan jaetun johtajuuden katsoa onnistuvan ja ilmentyvän. Tehtyjen haastattelujen perusteella voi-

daan todeta, että tiimin toimintaympäristössä tiimin sosiaalinen tuki ilmenee lähinnä tasa-arvoisuu-

den tuntemisen ja tehtäväympäristössä keskinäisen rohkaisemisen ja vertaistuen antamisen kautta.   

 

Tutkimuksessa mukana olleessa asiantuntijatiimissä pääsääntöisesti koettiin, että sen kaikki tiimin 

jäsenet ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Tällä tarkoitettiin tutkijan tulkinnan mukaan ih-

misarvoon liittyvää tasa-arvoisuutta. Eräs haastateltava sekä tiimin johtaja nostivat esiin sen, ettei 

tiimissä olla tasa-arvoisessa asemassa asiantuntijuustasoihin liittyen. Tällä tarkoitettiin sitä, että 

muun muassa eräät seniorasiantuntijat ovat saaneet asiantuntijuuteen liittyvillä työsaavutuksilla yh-

tiössä osakkuuden ja että mitä enemmän asiantuntijuuskokemusta kertyy, sitä arvokkaampaa on 

myös näiden asiantuntijoiden työ verrattuna vähemmän kokemuksen omaaviin asiantuntijoihin. Tällä 

tarkoitetaan lähinnä asiantuntijatyöstä asiakkaalta kulloinkin perittävää asiantuntijakohtaista kustan-

nushintaa. Tässä yhteydessä kuitenkaan asiantuntijuuden tasolla ei katsota olevan merkitystä jaetun 

johtajuuden ilmentymisen kannalta, vaan arvioitavaksi tulee lähinnä se, kohdellaanko asiantuntijoita 

tasa-arvoisesti ja erityisesti tuntevatko asiantuntijat olevansa tasa-arvoisessa asemassa muihin tii-

min jäseniin nähden.  
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Keskinäinen rohkaiseminen ja vertaistuen antaminen liittyvät puolestaan tehtäväprossiin aikana ta-

pahtuvaan sosiaaliseen tukeen. Tämä ilmenee tiimin kesken muun muassa tiimin jäsenen hakiessa 

ja toisen tiimin jäsenen antaessa varmuutta ja tukea tehtävän suorittamiseksi tai eteenpäin vie-

miseksi. Tukea annetaan muun muassa neuvomalla ja antamalla tietoa tehtävän suorittamiseksi tai 

tsemppaamalla tiiminä toisia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.   

 

6.3.3. Luottamus luo perustan osallistumiselle ja osallistamiselle  

Carson ym. (2007, 1222) mukaan tiimin sisäisessä ympäristössä, ilmaisulla tarkoitetaan ydinmerki-

tykseltään osallistumista ja panostusta tiimin toimintaan. Se liitetään vuorovaikutukselliseen osallis-

tavaan toimintaan ja käyttäytymiseen, jonka seurauksena voidaan saavuttaa korkeampi sosiaalisen 

vaikuttamisen ilmapiiri. Tiimin jäsenten välinen myönteinen vuorovaikutus on tarpeellinen yhteisym-

märryksen muodostumiseksi sekä sellaisten menestyksekkään tiimin tunnusmerkkien, kuten luotta-

muksen ja tehokkaan kommunikaation luomiseksi. Kaikkein menestyksekkäimmät tiimit keskittyvät 

paitsi työtehtäviinsä myös tiimiytymiseen ja työryhmän jatkuvaan kehitykseen, eli siihen, että kaikki 

tiimin jäsenet ovat mukana kykyjensä mukaan ja pitävät työryhmää sellaisena tiiminä, jonka jäse-

nenä on hyvä olla. (Einola 2017, 2.) Osallistava ilmapiiri luodaan puolestaan tiimissä koetun ja jaetun 

luottamuksen kautta. Erityisesti tiimissä tapahtuvan jatkuvan vuorovaikutuksellisuuden kautta, jossa 

eriävät mielipiteet ovat sallittuja ja niitä voidaan myös haastaa reilusti ilman arvostelun pelkoa, tiimin 

jäsenet voivat tuntea olonsa varmaksi ja avoimeksi jakaessaan yksilöllisiä kokemuksiaan ja panos-

tuksiaan tiimin sisällä (Cruz 2019, 217). Fausing ym. (2013, 249) puolestaan toteavat, että jotta jaettu 

johtajuus tiimeissä olisi tehokasta, tulisi ilmapiirin olla tiimeissä sellainen, että tiimin jäsenillä on aito 

autonomia johtajuuden jakamiseksi, jotta he voivat vaikuttaa toisiinsa ja tehdä päätöksiä yhteis-

työssä. 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa asiantuntijatiimissä koettiin tiimin ilmapiirin olevan hyvä, mutta kom-

munikoinnin edistämiseksi kaivattiin enemmän avoimuutta ja myös esimerkin näyttämistä. Jaetussa 

johtajuudessa tällaista toimintaa voidaan odottaa sekä tiimin jäseniltä että myös esimieheltä. Ilmai-

suun ja sen vapauteen sekä tehokkuuteen liittyy myös aiemmin mainitut tiimitapaamiset, joissa tiimin 

jäsenten kesken tapahtuva vapaampi keskustelu olisi luomassa avointa ja keskustelevampaa ilma-

piiriä. Haastatteluissa ei suoranaisesti tiedusteltu osallistamisen merkitystä tai arvioitu sen vaikutuk-

sia tarkemmin.  
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6.4. Tiedon käytettävyyteen vaikuttavat jaetun johtajuuden toiminnot 

Neljäs alatutkimuskysymys oli: 

Mitkä tiimintoimintaympäristössä ilmenevät jaetun johtajuuden toiminnot ovat tukemassa tiedon 

käytettävyyttä asiantuntijatiimissä? 

 

Tässä kohtaa tarkasteluun otetaan kohdassa 6.3. käsitellyt jaetun johtajuuden toiminnot ja pohditaan 

tarkemmin niiden vaikutusta tiedon käytettävyyteen ja sen hallintaan tiimissä. Tutkimuksen kohteena 

olevassa asiantuntijatiimissä ei ole olemassa mitään selkeää tiimitiedon hallintaan liittyvää proses-

sia, mikä on hyvä huomioida tässä kohtaa. Kyseistä alatutkimuskysymystä voidaan lähestyä lähinnä 

niiden haasteiden kautta, joita ilmeni haastatteluissa tiedon käytettävyyteen liittyen. Näitä haasteita 

olivat erityisesti hiljaisen tiedon esille saaminen sekä tiimin suorittamista tehtävistä esille nousseet 

kyseiseen asiantuntijuuteen liittyvät erityistilanteen, ja tämän tiedon jakaminen kaikille tiimin jäse-

nille.  

 

6.4.1. Motivaation tärkeys korostuu 

Haastatteluissa nousi esille se, että nuoremmat asiantuntijat ovat enemmän kiinnostuneita juuri tie-

don jakamiseen liittyvistä erilaisista näkökulmista, kuin seniorasiantuntijat, joilla ei sinällään ole tar-

vetta enää niinkään etsiä ja saada tietoa, vaan enneminkin vain jakaa ja ylläpitää sitä. Näin ollen 

juuri seniorasiantuntijoiden motivaatio ja tahtotila tiedon jakamiseen ovat tärkeitä tekijöitä tiedon ja-

kamisessa junioreille ja sen käytettävyyden hallinnointiin koko tiimissä. Tiedon jakaminen on ylei-

sesti ottaen yksittäisen asiantuntijan ja tiimijäsenen omaan motivaatiotilaan liittyvä toimi. Tiimin jä-

senellä tulee olla omakohtainen tahtotila jakaa tietoa. Tehdyn tutkimuksen mukaan tähän tahtotilaan 

vaikuttaa esimiehen näyttämä malli, mutta myös se tehtävä- ja tiimiympäristö, jossa asiantuntija 

työskentelee. Tiedon jakamisen motivaatiota tuntuu vähentävän merkittävästi kaksi tehtäväympäris-

töön liittyvää asiaa. Toinen on se, että tehtävään annetut budjetit ovat tiukkoja ja toinen se, että aikaa 

ei tunnu olevan tarpeeksi tällaisen kehityssuunnan tukemiseen.  

 

6.4.2. Jääkö hiljainen tieto piiloon  

Asiantuntijatiimeissä jaettu johtajuus voidaan katsoa oleellisen tärkeäksi esimerkiksi tiimeissä usein 

esiintyvän hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen mahdollistajana. Hiljaisen tiedon jakaminen on haas-

tavaa, sillä tällainen tieto tulee parhaiten jaettavaksi käytännön oppimisen ja tekemisen kautta, jossa 

taas tärkeänä onnistumisen mahdollistajana on tiimin tehokas toiminta ja se, että tiimissä on avoin 

ja luottava ilmapiiriä esittää kysymyksiä. Tämä asia nousi esille monissa yhteyksissä tutkimuksessa. 

Erityisesti vanhempien asiantuntijoiden mukaan, hiljaisen tiedon jakaminen on haastavaa, jos siitä 
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puuttuu kokonaan asiayhteys. Tieto yleensä konkretisoituu vasta silloin, kun asiaa käsitellään jonkin 

käytännön tehtävän aikana. Hiljaista tietoa voidaan harvoin käsittää eksplisiittisesti, koska se on pit-

kälti kokemukseen perustuvaa. Tämän vuoksi hiljaista tietoa on haastavaa siirtää muun muassa 

yleisissä koulutustilaisuuksissa. Tämän huomioi myös Griffith ym. (2009, 1006) viittaamalla Nonaka 

& Takeuchin (1995) ajatukseen siitä, että hiljaista tietoa voidaan hankkia sosialisaation sekä sisäis-

tämisen kautta, eli lähinnä kokemusten jakamisen sekä käytännön tekemisen ja sen myötä oppimi-

sen kautta.   

 

6.4.3. Tiimin jäsenet samasta muotista 

Tehtyjen haastattelujen perusteella nousi esille tiimin jäsenten samanlaisen asiantuntijuustason tär-

keys sekä se, että tiimin jäsenen taustan tulee olla tietynlaisen, jotta se tukisi kyseistä asiantuntija-

työtä sekä erityisesti tiimin kesken tapahtuvaa tehtävän suorittamista. Kyseistä asiantuntijatiimiä voi-

daan pitää sekä hetero- että homogeenisenä sen mukaisesti, mitä sen ominaisuuksista kulloinkin 

tarkastellaan. Tiimiä voidaan pitää heterogeenisenä muun muassa sen tiimin jäsenten erilaisten asi-

antuntijuustasojen sekä ikärakenteen osalta. Tiimin homogeenisuus puolestaan syntyy tiimin jäsen-

ten samanlaisista koulutustaustoista ja lähtötasoista, joita peräänkuulutettiin haastatteluissa, jotta 

tiimin työskentely olisi tehokasta. Tässä yhteydessä tiimin heterogeenisuutta voidaan pitää tiimin 

tiedon jakamisen kannalta positiivisena asiana, sillä juniorasiantuntijoiden heikompi osaamistaso 

sekä heidän tarpeensa tiedon lisäämiselle, toimivat selvänä motivaattorina seniorasiantuntijoille ja-

kaa hallussaan olevaa osaamista, juniorasiantuntijoiden vastavuoroisesti jakaessa esimerkiksi tek-

niikkaan ja työkaluihin liittyvää osaamista seniorasiantuntijoille. Tämä ei ole täysin linjassa teorian 

kanssa. Hoch (2012, 546) viittaa useamman tutkijan (Devine, 1999; Medmer-Magnus & DeChurch, 

2009; Miranda & Saunders, 2003) päätelmiin, joiden mukaan tiimin jäsenet hyvin epätodennäköisesti 

jakavat tietoa niille tiimin jäsenille, jotka he kokevat erilaiseksi kuin itsensä. Niiden tiimien, jotka ovat 

informatiivisesti riippumattomia, jäsenet jakavat tietoa paremmin (Hoch 2012, 546). Tämän osalta 

toteutettu tutkimus eroaa teoriasta tai ainakaan suoranaisesti tällaista jakamisen estettä ei aineis-

tosta noussut esiin. Toisaalta tiimin jäsenten tuttuutta voidaan tiimissä kehittää panostamalla tiimin 

yhteisöllisyyteen ja tilanteisiin, joissa tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisensa paremmin myös työ-

hön liitännäisten asioiden ulkopuolelta. Tämän vuoksi tiimin yhteisöllisyyden ja niin sanotun ”me 

hengen” vahvistaminen nousevat vahvoiksi tekijöiksi tiedon jakamisen kannalta.  

 

6.4.4. Jakamisen haasteista eroon 

Tiimeissä tiedon ja osaamisen jakamiselle voi olla myös useita tiimin ulkoisista tekijöitä sekä tiimin-

jäsenistä johtuvia haasteita sekä sen välittämisen esteitä. Näitä voivat olla muun muassa organisaa-

tion sisäinen palkitsemiskäytäntö tai haluttomuus tiedon ilmaisemiseen muille sekä ajan vähyyteen 
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ja tuloksentekopaineeseen liittyvät seikat. Useissa organisaatioissa on käytössä järjestelmä, jossa 

yksittäisiä tiimin jäseniä palkitaan tiimipalkitsemisen sijaan. Kun yksittäisen tiimin jäsenen osaami-

nen on määrittelemässä hänen työnsä tuloksellisuutta ja sen kautta myös tulospalkitsemisen mer-

kittävyyttä, voi se olla esteenä hallussa olevan tiedon jakamiselle muille tiimin jäsenille.  

 

Myös Coun ym. (2019, 482) huomioivat tämä sanoessaan, että työtekijä voi olla haluton ilmaisemaan 

hallussaan olevaa tietoa ja osaamista pelätessään menettävänsä tähän tietoon liitännäisen omis-

taja-asemansa. Tämä nousi esille myös kyseisessä tutkimuksessa, jossa tiedon jakamisen esteeksi 

nähtiin sekä huoli siitä, että panoksen antaminen muiden tiimin jäsenten työn edistämiseksi vaikuttaa 

oman työn kannattavuuden heikentymisen kautta myös alentavasti tulospalkkioihin sekä siihen, että 

oman työn tekemisen loppuun saattamisen paine annetuissa aikarajoissa tämän myötä kasvaa. Näin 

ollen tiimissä pitäisi lisätä ymmärrystä siitä, että kollektiivinen toisten työn edistäminen, vaikuttaa 

tällaisen panoksen antavan asiantuntijan oman työn etenemisen hidastumiseen.  

 

Tiedon heikentyneeseen jakamiseen voi vaikuttaa myös se, etteivät tiimin jäsenet ole tietoisia mui-

den jäsenten osaamisen tasosta tai he ovat vain haluttomia näkemään ylimääräistä vaivaa sellaisen 

osaamisen jakamisessa, joka ei liity heidän oman työnsä tekemiseen (Coun ym. 2019, 482). Myös 

Cyr & Choo (2009, 824) tuovat esille tämän yksilöön liittyvän epävarmuuden tiedon jakamisen osalta. 

Heidän mukaansa tiedon jakaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Erityisesti ajan riittämättömyys koettiin 

kyseissä asiantuntijatiimissä syynä sille, ettei tiedon jakaminen ole tarpeeksi tehokasta. Lisäksi tie-

don jakajaa saattaa huolettaa vaivalla hankitun osaamisen mahdollinen katoaminen sekä epäily 

siitä, miten tieto vastaanotetaan ja otetaan käyttöön. Myös tämä asia tuli esiin kyseisessä asiantun-

tijatiimissä lähinnä huolena siitä, missä määrin jaettu tieto otetaan tiimissä käyttöön uusina toiminta-

tapoina.  

 

6.5. Vertikaalisen johtajan merkitys 

Viides alatutkimuskysymys oli:  

Mikä on vertikaalisen johtajan merkitys jaetun johtajuuden mahdollistamisessa tiimiympäristössä?  

 

Tähän alatutkimuskysymykseen pyrittiin saamaan vastaus haastattelemalla kyseisen tiimin jäsenien 

lisäksi myös kyseisen tiimin toista esimiestä. Kysymyksien avulla pyrittiin selvittämään muun muassa 

sitä, miten riippuvainen tai riippumaton tiimi on johtajansa panoksesta sekä sitä, miten tiimin johtajan 

toiminta on edesauttamassa tai estämässä tiimin itsenäistä työskentelyä, jaetun johtajuuden ilmen-

tymistä ja tiedon käytettävyyttä tiimin jäsenten kesken.  
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Taylor (2013, 73) summaa, että vaikkakin perinteinen vertikaalinen johtajuus on tärkeä, ja jopa tiimin 

onnistumisen ja tukemisen kannalta elintärkeä, tulee jaetun johtajuuden arvo esiin arvioitaessa sitä 

tehtävän toteutuksen ja tavoitteen saavuttamisen näkökulmasta. Tällöin dynaamisessa ympäris-

tössä toimiminen nostaa tiimin jäsenten keskeiset ponnistukset tärkeämpään asemaan, kuin yksilöi-

den, tuoden näin lisäarvoa tiimitavoitteisiin. Carson ym. (2007. 1229) mukaan vertikaalista johta-

juutta ei kuitenkaan pitäisi täysin hylätä tiimin sisäistä jaettua johtajuutta arvioitaessa, vaan sen si-

jaan tulisi tarkastella näiden kahden tärkeän tiimijohtajuuden lähteen yhteisvaikutusta.   

 

Tehdyn tutkimuksen perusteella, on kyseisessä asiantuntijatiimissä tiimin johtajan tarve ilmeinen eri-

tyisesti johtajien vahvaan asiantuntijuuteen liittyen. Johtajilla on kyseisessä tiimissä ylivertainen rooli, 

joka muodostuu pitkälti heidän asiantuntemuksensa korkeasta tasosta, joka on peräisin pitkästä alan 

kokemuksesta, ja josta muut tiimiin jäsenet tuntuvat myös olevan riippuvaisia erityisesti tehtävän 

suorittamisprosessissa. Tämän tutkimustuloksen valossa, ei jaetun johtajuuden toiminnoilla kyseissä 

tiimissä olisi niin selkeää tilaa ilmentyä. Tämä johtuu aiemman tutkimustyön esiin nostamasta jaetun 

johtajuuden onnistumisen edellytyksestä, joka on juuri vertikaalisen johtajan vaikuttavuuden vähen-

tyminen tiimissä. Bligh ym. (2006, 297) mukaan hierarkkisen määräysvallan puuttuminen tai tiimin 

vetäjän vahva riippuvuus tiimin jäsentensä asiantuntijuudesta ja kyvyistä, on jaetun johtajuuden vai-

kuttavuuden ja sen onnistumisen huomioon ottaen tärkeä tekijä. Tässä tutkimuksessa nousi esille 

myös se, että kyseisen tiimin johtajan ylivertaisuus voi olla jaetun johtajuuden esteenä aiheuttaen 

tiimin jäsenissä osittaista itsenäisen toiminnan lamaannuttamista.      

 

Toisaalta useampi aiempi tutkimus tuo myös esille vertikaalisen johtajan positiivisen merkityksen 

jaetun johtajuuden onnistumiselle. Tällöin kyseisen asiantuntijatiimin toimintaympäristössä, kyse ei 

kuitenkaan ole vertikaalisen johtajan riippuvuudesta muiden tiimin jäsenten osaamisesta, vaan lä-

hinnä siitä, millä tavoin vertikaalinen johtaja mahdollistaa omalla toiminnallaan tiimin jäsenten välillä 

tapahtuvan jaetun johtajuuden. Yksi merkittävä vertikaalisen johtajuuden tehtävä jaetun johtajuuden 

onnistumisessa on tiimin vetäjän merkitys jäsenten rohkaisemisessa itsenäiseen toimintaan ja eri-

laisiin johtajuuden toimintoihin. Zaccaro ym. (2001, 463) mukaan, jos tiimin suoritusympäristö muo-

dostuu liian kompleksiseksi tai moniulotteiseksi, eikä tiimin jäsenet selviä siitä itsenäisesti, voi johtaja 

ottaa tiettyjä johtajuuden toimintoja tarvittaessa itselleen takaisin tiimin jäseniltä. Tällaisessa verti-

kaalisen johtajuusvaikuttavuuden ympäristössä, määräävä johtajuus muuttuu tarvittaessa ohjaa-

vaksi johtajuudeksi ja tarvittaessa takaisin määrääväksi. Tällaisessa ohjaavassa johtajuudessa, joka 

antaa tiiminjäsenille mahdollisuuden toteuttaa jaetun johtajuuden toimintojen kautta tehtävän itse-

näistä toteuttamista, tulee esimiehen tukea tätä toimintaa, muun muassa osoittamalla luottamusta 
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ja arvostusta tiimin jäseniä kohtaan. Kun tiimin jäsenet arvostavat ja kunnioittavat esimiestään, mo-

tivoituu sekä voimaantuu tiimi erityisesti tällaisen tahon jakamasta arvostuksesta ja luottamuksen 

osoituksesta.  

 

Jaetussa johtajuudessa voi johtajan rooli vaihdella vertikaalisesta, ylhäältä alaspäin käskevästä joh-

tajasta, horisontaaliseen johtajuuteen, jossa johtaja asettuu samalle tasolle tiimin jäsenten kanssa. 

Tällaisessa tilanteessa, ottaa esimies muilta tiimin jäseniltä vastaan johtamisvaikutteita. Tätä verti-

kaalisen johtajan vaikutussuhteen eri rooleja on kuvattu tarkemmin kuviossa 9. Kyseisessä asian-

tuntijatiimissä oli nähtävillä myös tällaista toimintaa ja esimiehen katsottiin ottavan vastaan ohjeis-

tusta ja vaikutteita myös muilta tiimin jäseniltä. Tällaisia tilanteita olivat lähinnä teknisiin asioihin liit-

tyvät asiat, työn kehittäminen sekä muut tiimin hallinnolliset tehtävät, kuten yhteisten tiimin koulutus-

tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen. Tämän tutkimustuloksen valossa, kyseisessä asiantun-

tiatiimissä, on mahdollista hyötyä jaetun johtajuuden toiminnoista, vaikkakaan esimies ei ole asian-

tuntijatiedon osalta riippuvainen tiiminsä muista jäsenistä. Tällöin jaettu johtajuus ilmenee lähinnä 

esimiehen erilaisten tehtävävastuiden siirtämisenä tiimin jäsenien vastuulle. Tällainen toiminta on 

osaltaan vähentämässä esimiehen työkuormaa ja antaa esimiehelle mahdollisuuden keskittyä ydin-

osaamiseensa ja asiantuntijatietonsa hyödyntämiseen koko tiimin hyväksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Vertikaalisen johtajan rooli asiantuntijatiimin jaetun johtajuuden ympäristössä  

 

6.6 Johtopäätökset 

Tässä alaluvussa on tarkoitus vastata tutkimuksen päätutkimuskysymykseen edellä esitettyjen ala-

tutkimuskysymysten ja niiden vastausten perusteella. Tämän pro gradu -tutkimuksen päätutkimus-

kysymys oli: 

 

Miten käytännössä jaettu johtajuus ilmenee asiantuntijatiimin toimintaympäristössä ja 

mikä on tämän toiminnan merkitys tiedon käytettävyydelle tiimissä? 
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Johtopäätöksenä, sekä myös vastauksena päätutkimuskysymykseen, voidaan aiemman teoriatyön, 

tämän tehdyn tutkimuksen sekä alatutkimuskysymyksiin annettujen vastausten perusteella todeta, 

että kyseisen asiantuntijatiimin toimintaympäristö mahdollistaa ja on myös otollinen jaetun johtajuu-

den ilmentymiselle tiimin toiminnassa. Tiimin toimintaympäristö ymmärretään liittyen tiimiin ja sen 

ominaisuuksiin sekä sen yhteiseen tehtävän suorittamiseen ja tämän tehtävän ominaisuuksiin. Ja-

ettu johtajuus ilmenee erityisesti tilanteissa, joissa tietynlainen tiimi työskentelee yhdessä tietynlai-

sen tehtävän parissa. Nämä jaettua johtajuutta tukevat erityispiirteet, ovat vaikuttamassa myös tiimin 

tiedon käytettävyyteen.  

 

Erityisesti jaettu johtajuus ilmenee käytännössä tiimissä niissä tehtävätilanteissa, joissa tiimin jäse-

net suorittavat yhteistoimintana jotain tiettyä monimutkaista, uniikkia ja työmäärältään suurta tehtä-

vänantoa, jota yksittäinen asiantuntija ei pystyisi itsenäisti tekemään. Kyseisessä asiantuntijatiimissä 

jaettu johtajuus ilmenee tällöin tilanteissa, jotka edellyttävät tiimin jäsenten välistä vahvaa yhteis-

työtä. Tällöin jokaisen tiimin jäsenen panostusta tarvitaan ja heidän eri yksilöllisiä osaamis- sekä 

kyvykkyysalueita hyödynnetään, jotta tiimi saavuttaisi tehtävälle asetetun tavoitteen mahdollisimman 

tehokkaasti. Näissä tilanteissa jaettu johtajuus ilmenee tiimin jäsenten välisenä riippuvuutena, vuo-

rovaikutuksellisuutena ja tiimin jäsenten kannustamisena sekä vertaistuen antamisena heidän suo-

rittaessa uniikkia tehtävää annetuissa tiukoissa tavoiteraameissa.  Näillä piirteillä on myös katsottu 

olevan vallitsevan aiemman tutkimusteorian perusteella merkitystä tiedon käytettävyyteen sekä sen 

jakamiseen tiimissä. Jaetun johtajuuden ollessa määritelmien mukaisesti tiimin sosiaalinen ja keski-

näinen vaikutusprosessi, katsotaan tiedon jakamisen olevan tehokkainta juuri sellaisissa tehtäväti-

lanteissa, joissa tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toistensa osaamisesta ja joissa vaaditaan tehokasta 

keskinäistä kommunikointia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.   

 

Tehtävää suorittamaan tulisi tällöin valita sellaisia tiimin jäseniä, joiden osaaminen ja kyvykkyydet 

muodostavat yhdistelmän, jolla kulloinkin kyseessä oleva tehtävä, sen koko ja luonne huomioiden, 

tulee tehokkaimmin suoritetuksi jaetun johtajuuden toimintaa hyödyntäen. Tässä kohtaa tiimin esi-

miehen rooli muodostuu tärkeäksi. Tiimin esimiehen tulisi valita tehtävää suorittavaan tiimiin jäsenet 

heidän teknisten ja tiimityöhön sekä johtajuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella (Pearce 2004, 

50). Kyseisten asiantuntijahaastatteluiden perusteella jäi hieman ristiriitaiseksi näytöltään se, teh-

däänkö tiimissä valintoja tiimin jäsenten suhteen kyseisillä periaatteilla. Tutkijan tulkinnan mukaan 

tällainen valinta ei ole aina edes mahdollista kyseisessä tiimissä, johtuen nimenomaisesti tiimin suh-

teellisen pienestä koosta. Tiimin pieni koko ja resurssien rajallisuus eivät mahdollista jaetun johta-

juuden periaatteet huomioiden jokaisen tehtävän osalla jäsenten optimaalisinta valintaa, vaan valinta 

joudutaan usein tekemään niiden resurssien perustella, jotka kulloinkin ovat saatavilla. Tiimissä val-



  77 

  

litsevalla ilmapiirillä on myös merkitys jaetun johtajuuden ilmenemiselle. Kun ilmapiiri on avoin osaa-

misen ja kyvykkyyksien hyödyntämiselle, ja voidaan luottaa siihen, että tiimin jäsenten erilaisten 

mielipiteiden ja keskustelun kautta yhteisöllisyys ja vuorovaikutuksellisuus lisääntyy, luodaan tällai-

sella toiminnalla myös paremmat edellytykset jaetun johtajuuden ilmentymiselle.  

 

Mielenkiintoiseksi tämän tutkimuksen tulokseksi nousi tiimin johtajien merkitys jaetun johtajuuden 

ilmentymisen onnistumiselle asiantuntijatiimissä. Vaikkakin tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 

mesotasolla tapahtuvaa tiimin toimintaan, nousi tämä mikrotasolla tapahtuva tiimin esimiehen mer-

kitys sellaiseksi, että se on tarkoituksenmukaista käsitellä tutkimuksen yhteydessä. Kyseisessä tut-

kimuksessa haastateltujen tiimin jäsenten vastausten perusteella voidaan todeta, että tiimin verti-

kaalisessa johtajuudessa arvotetaan enemmän tehtävä- kuin suhdesuuntautunutta johtajuutta. 

Tämä ilmenee välillisesti siitä, että tiimissä vahvasti painotetaan tiimin tuloksen tekokykyä. Vahva 

tuloksen tekosuuntaus puolestaan voi vähentää jaetun johtajuuden ilmenemisen mahdollisuutta, 

muun muassa heikentämällä työntekijöiden viihtyvyyttä ja jaksamista tiukassa tehtäväntoteutusym-

päristössä, jossa resursseja joudutaan kohdentamaan enemmän tehtävän suorittamiseen, kuin esi-

merkiksi tiimiprosessien, kuten tiedon jakamisen, kehittämiseen. Tosin tutkija myös toteaa, että täl-

lainen tuloskeskittynyt toiminta ei ole poikkeuksellista liiketoimintatiimeille, ja tämän suuntautunei-

suuden vuoksi kyseinen asiantuntijatiimi on myös omalla markkinallaan hyvin menestynyt.  

 

Kyseisessä asiantuntijatiimissä asiantuntijatieto, sen käytettävyys, hyödyntäminen, jakaminen ja yl-

läpitäminen, on merkittävässä roolissa tiimin kilpailukyvyn tason ja pysyvyyden kannalta. Tiimin tar-

joama palvelu on erittäin pitkälle jalostuneen asiantuntijuustiedon lopputulema. Tämä asiantuntijuus 

on tiimin vahva kilpailuetu ja sen jäljitteleminen kilpailijoille haastavaa, sillä se perustuu pitkälliseen 

ja vahvaan kokemukseen kyseistä toimialasta. Tällä hetkellä tiimin asiantuntijuus ja sen myötä myös 

tunnettuus, henkilöityvät vahvasti kahteen tiimin esimieheen, ja heidän osaamiseensa. Jotta tämä 

asiantuntijuus saadaan pysymään tiimissä ja kilpailuetu säilymään, on tiedon ja osaamisen mahdol-

lisimman tehokas ja kattava käytettävyys tiimin jäsenten kesken tärkeää.  

 

Tällöin tiimissä toteutettu jaettu johtajuus voi muodostua merkittäväksi tekijäksi tiedon tehokkaan 

käytettävyyden ja osaamisen jakamisen kannalta. Kyseisessä tutkimuksessa tiimin sisällä vallitseva 

luottamus, avoimuus ja yhteisöllisyys nousivat tiedon käytettävyyden kannalta tärkeiksi tekijöiksi. 

Nämä ominaisuudet myös korreloivat aiemman tutkimustyön perusteella jaetun johtajuuden kanssa. 

Kyseissä asiantuntijatiimissä koettiin, että tiimin jäsenten kesken vallitsee luottamus, joka tarkoittaa 

luottamusta toisen tiimin jäsenen asiantuntijuuteen sekä myös työn jälkeen ja työn toteutukseen. 

Yhteisöllisyyttä kyseissä tiimissä pyrittiin ylläpitämään yhteisillä tiimin tapaamisilla, myös sellaisilla, 
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jotka eivät ole työliitännäisiä. Tosin tällaisia tilaisuuksia, jossa tiimin jäsenillä on mahdollisuus avoi-

mesti keskustella asioista, toivottiin lisää. Tällä hetkellä merkittävin yhteisöllisyyden tunne kysei-

sessä asiantuntijatiimissä muodostuu tutkijan tulkinnan mukaan siitä, että tiimiä pidetään kyseisellä 

markkina-alueella parhaimpana asiantuntijatiiminä, jonka tiimin jäsenyyttä pidetään osoituksena 

merkittävästä asiantuntijaosaamisesta.  

 

Tiedon käytettävyyteen liittyen tässä työssä pohdittiin erityisesti seniorasiantuntijoiden hallussa ole-

van niin sanotun hiljaisen tiedon merkitystä asiantuntijatiimin toimintaan. Tällä tiedolla ja sen käytet-

tävyydellä on merkitystä tiimin jäsenten kesken tapahtuvaan tiedon jakamiseen ja myös osaamisen 

pysymiseen tiimissä sekä tietyn asiantuntijuustason säilyttämiseen. Tiedon tehokas käytettävyys on 

myös tärkeä osa tiimin jäsenten oman osaamisen ja kehittymisen ylläpitämistä. Kuten aiemmassa 

tutkimustyössä on noussut esille, myös tämä tutkimus vahvisti käsitystä hiljaisen tiedon jakamisen 

haastavuuteen liittyen. Kuten eräs haastateltava totesi, ei tällaista spesifiä tietoa voi ”oksentaa” ke-

nenkään päälle yhdellä kertaa, vaan sen antamiseen täytyy olla tietty asiayhteys. Tämän vuoksi 

asiantuntijatiimissä tietoa siirretään juuri tekemällä kollektiivisesti yhteistä tehtävää, jossa on mu-

kana sekä seniorasiantuntijoita että myös juniorasiantuntijoita. Tämän luonteisen tiedon jakamisen 

mahdollistaa hyvin kyseisen asiantuntijatiimin jaetun johtajuuden ilmentymisen mahdollistama teh-

täväympäristö ja siihen liittyvä kollektiivinen tehtävänratkaisu. Tehtäväprosessissa esiin nousevan 

tiimille uuden tiedon siirtämiseen ja jakamiseen tiimissä, ei kyseisessä asiantuntijatiimissä ole ole-

massa selkeää vakioutua prosessia. Tämän asia olisi kuitenkin, erityisesti tiedon kehittymisen ja 

jalostumisen kannalta, tärkeä asia huomioida.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksena voidaan vielä todeta, että tarkan kehyksen tai ohjeistuksen antaminen 

siitä, millä tavoin jaettu johtajuus tulisi käytännön toimina ottaa asiantuntijaorganisaatioissa käyttöön, 

jotta sillä olisi tehostamisvaikutus asiantuntijatiedon käytettävyyteen, sen hallinnointiin ja jakami-

seen, on haastavaa antaa. Tämä johtuu siitä, että jaettu johtajuus liittyy aina tiimissä toimivien yksi-

löiden motivointiin ja tämä motivointi on myös näin ollen hyvin yksilökohtaista. Tosin tällaisen ohjeis-

tuksen antaminen ei ollutkaan tämän tutkimuksen tarkoitus. Voidaan kuitenkin lopuksi todeta, että 

tiedon jakamista tiimeissä voidaan parantaa useilla eri tavoilla, joita aiemman tutkimustyön tuloksena 

ovat esimerkiksi riittävän perusteellinen tehtävänanto, strukturoidut ryhmäkeskustelut sekä yhteis-

työhenkisen tiimiympäristön luominen (Mesmer-Magnus 2009, 538, 543). Myös yleisen tiedon jaka-

miskulttuurin rakentaminen ja ylläpitäminen olisi tärkeää. Taylor (2013, 77) määrittelee tiedon jaka-

miskulttuurin seuraavasti: tiedon jakamiskulttuuri on kulttuuri, jonka avulla on saatu merkittävä posi-

tiivinen organisaation tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiskykyyn vaikuttava kompetenssitaso 

hallinnoimalla, jakamalla ja hyödyntämällä organisaatiossa olevaa tietoa ja osaamista. Kulttuuristen 

esteiden, kuten kommunikaation, tiedon panttaamisen ja yhteistyöhön liittyvän muutosvastarinnan, 
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käsittelemiseen tarvitaan sitouttamista ja kommunikaatiota työntekijöiden kanssa palkiten käytök-

sestä, joka kannustaa tiedon jakamiskulttuuriin (Taylor 2013, 76). Tiedon jakaminen on tutkitusti pa-

rempaa tiimeissä, joissa on tähän toimintaan liittyvät riittävät kannustimet ja normisto jakamiseen, ja 

joissa jakamisen ymmärretään vaikuttavan positiivisesti tiimin suorituskykyyn (Griffith ym. 2010, 

1006.) Chuang ym. (2016, 531) viittaavat Vroomin (1964) tutkimukseen, jonka mukaan, työntekijät 

ovat motivoituneita näkemään enemmän vaivaa, jos he tietävät, että tämä vaiva johtaa paremman 

suorituksen huomioivaan arviointiin ja palkitsemiseen.  

 

Lopuksi tutkija tahtoo vielä nostaa esille, kyseisen tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa 

vuoden 2020 alussa toteutetun työyhteisökysely, jonka tulokset toimivat alun perin osin myös tämän 

tutkimusaiheen valinnan motivaattorina. Kyseinen tutkimus pisteytti kunkin kyselyn pääkategorian 

toiminnan organisaatiossa sekä antoi näille myös kehittämisprosentit. Erityisesti ne kyselyn osa-alu-

eet, joissa kehittämistarve nousi yli 20 prosentin olivat kiinnostavia. Työyhteisökyselyn ’Osaaminen 

ja uudistuminen’ -kategorian väitteet liittyivät muun muassa omien taitojen ja kykyjen käyttämisen 

mahdollisuuteen omassa toimessaan, työn vaatimuksiin vastaamiseen, oman osaamisen kehittämi-

seen työpaikalla sekä yhteisöllisyyteen, muutosten vaikutusten yhteisen pohdinnan ja uusien työta-

pojen kehittämisen kautta. Tämän kategorian keskiarvoksi tuli kaikkien vastausten perusteella hei-

koin pistemäärä, 3.88 (suurin pistemäärä 5) ja kehittämistarve, 23 prosenttia. Kyseinen kehittämis-

tarpeen prosenttiluku kertoo, että kaikista kyselyyn vastanneista reilu viidesosa näki kyseisessä ai-

healueessa tarvetta kehittämiselle. (Kuvio 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Ote kohdeorganisaation työyhteisökyselyn tuloksista kategorioista Osaaminen ja uudistuminen sekä Oma työni  
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’Oma työni’ -kategorian väittämän ’Minua arvostetaan työssäni’ kehittämistarveprosentti oli puoles-

taan 25. Kyseisen työyhteisökyselyn väittämät liittyvät välillisesti tiimin toimintaympäristössä ilmene-

vän jaetun johtajuuden ominaispiirteisiin; omien kyvykkyyksien hyödyntämiseen työssä, osaamisen 

kehittämiseen sekä yhteisöllisyyden kokemiseen osallistamisen ja arvostuksen kautta. Yllä esitetty-

jen tutkimuksen johtopäätöksien toivotaan antavan organisaatiolle ajatuksia jaetun johtajuuden hyö-

dyntämiseen myös työyhteisökyselyssä esiin nousseisiin kehityskohteisiin liittyen.   

 

Tutkimuksessa tuli esiin myös nykyteknologian merkitys jaetun johtajuuden toiminnan mahdollista-

miseen myös niiden tiimin jäsenten osalta, jotka ovat maa-alueellisesti erillään muista tiimin jäse-

nistä. Tutkimuksessa mukana ollut asiantuntijatiimi on hajaantunut maantieteellisesti Suomessa kol-

meen kaupunkiin, joita ovat Helsinki, Tampere ja Jyväskylä. Tampereella ja Jyväskylässä sijaitsevat 

tiimin jäsenet nostivat esiin haastattelussa yhtiössä käytössä otetun pilviympäristön mukanaan tuo-

mat hyödyt tiimin yhteiselle toiminnalle, kuten osallistamisen tehokkaamman mahdollistamisen ja 

yhteen kuuluvuuden tunteen lisääntymisen. Teknologia on siis osittain ollut mahdollistamassa ja li-

säämässä jaetun johtajuuden ilmentymisen ja sen käytännön toiminnan mahdollisuuksia kyseisessä 

asiantuntijatiimissä.  

 

6.7. Tulosten yleistettävyys 

Aaltion ja Puusan (2020, 179) mukaan, laadullinen tutkimus ei päädy yleistettävään tietoon, vaan 

tuottaa osuvaa, ymmärrystä lisäävää ja hyödyllistä tietoa tutkittavasti ilmiöstä, sen rakenteista, me-

kanismeista sekä toimijoiden ja ilmiöiden välisestä dynamiikasta. Sen tulisi myös kuvastaa tutkitta-

vien käsityksiä ja heidän kokemusmaailmaansa mahdollisimman hyvin.  

 

Tutkimuksesta haastavaksi muodostui erityisesti se, että tutkimuksen edetessä analysoitavaksi tuli 

jatkuvasti, miten jaettu johtajuus eroaa niin sanotusta normaalista tehokkaasta tiimityöstä. Muethel 

ym. (2013, 425) nostavat esiin tutkimuksessaan tämän saman pohdinnan. Heidän mukaansa eroa 

tulee tarkastella juuri johtajuuden ja siihen liittyvän toiminnan kannalta. Tässä yhteydessä he viittaa-

vat Hoegl & Gemuenden (2001) tutkimukseen, jonka mukaan tiimityö (teamwork) pitää sisällään 

toimintoja, kuten kommunikaation, tiimin jäsenten panoksen tasapainon säilyttämisen, yhteisen tuen 

ja yhteenkuuluvuuden, kun taas johtajuuteen liittyvät toiminnot, kuten tavoitteen asetanta, tehtävän 

suunnittelu, resurssien hankinta ja kohdentaminen, tehtävän kontrollointi sekä palaute ja tiimin suo-

rituskyvyn arviointi, eivät kuulu tiimityön toimintojen piiriin. Tämän vuoksi Muethel ym. (2013, 425) 

toteavat, että sekä johtajuus, että tiimityö, sisältävät näkökulmia tiimiprosesseihin, mutta ne voidaan 

kuitenkin selvästi erottaa toisistaan. Tästä huolimatta tutkijalle tämä ero, ainakin konkreettisella tii-

mityöskentelyn tasolla, jäi epäselväksi.   
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6.8. Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet 

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu ne käytännön toimet, joilla organisaatio, tiimin jäsenet ja 

esimies voisivat omilla toimillaan olla tukemassa jaetun johtajuuden toimintoja sekä sen ilmentymistä 

ja kehittymistä asiantuntijatiimiympäristössä. Nämä asiat voisivat kuitenkin olla varteenotettavia ja-

ettuun johtajuuteen liittyviä jatkotutkimuskohteita. Erityisesti se, miten esimies tai yksittäinen tiimin 

jäsen voisivat käytännössä olla tukemassa omalla toiminnallaan jaetun johtajuuden käyttöönottoa 

organisaatiossa. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, miten jaettu johtajuus muuttaa muotoaan ja ilme-

nee tehtäväprossin eri vaiheissa, esimerkiksi alussa, keskivaiheessa sekä lopussa. Jaettua johta-

juutta pidetään aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella dynaamisena muuttuvana prosessina, 

jonka vuoksi kyseinen tutkimus voisi tuoda mielenkiintoista käytännön empiriaa liittyen tähän ylei-

seen jaetun johtajuuden ominaispiirteeseen.  Lisäksi empiiristä ymmärrystä jaetun johtajuuden toi-

minnan käyttöönotosta tiimeissä sekä siitä millaisia tähän toimintaan liittyviä erilaisia käytännön ra-

joitteita voi ilmetä, olisi mielenkiintoista saada lisää.  
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Liite 1: Haastattelurunko asiantuntijatiimiin jäsenet 

 

1. Miten selittäisit jaetun johtajuuden tiimiympäristössä? 

2. Mikä leimaa niitä projekteja, joihin otetaan enemmän tiimin jäseniä mukaan?  

3. Määrääkö esimies sen keitä tiimiin otetaan?  

4. Ja määrääkö hän tiimin jäsenet näiden osaamisen perusteella?  

5. Katsooko esimies millaista osaamista kyseisessä projektissa tarvitaan ja määrittelee sen mukaan, ketä tii-

min jäseniä siihen otetaan?  

6. Pysyisikö yksi asiantuntija, jos ei olisi aikataulupaineita, toteuttamaan tehtävän alusta loppuun itsenäisesti? 

7. Tiedätkö kenen puoleen tiimissä kääntyä, jos et tiedä jotain asiaa? Esimerkiksi mm. teknisiin asioihin liittyvät 

asiat, eli tiedättekö teidän tiimissänne teidän asiantuntijoiden osaamisalueet? 

8. Miten näet, että seniorasiantuntijoiden hallussa olevaa tietoa ja osaamista voisi tehokkaimmin siirtää ju-

nioreille?  

10. Miten jakaisit toimeksiantoprosessin paloihin? 

11. Onko tarjousvaiheessa jo tiimi mukana?  

12. Koetko, että opit näistä toimeksiannoista enää uusia asioita? 

13. Jos toimeksiannoissa tulee jotain erityistä esille, niin jaatteko sen tiedon muun tiimin jäsenille?  

14. Mikä on sinusta tiiminvetäjän tärkein tehtävä tiimissä? Oletteko ns. independent-team, joka pystyy toteut-

tamaan toimeksiannon tiimin sisällä? 

15. Pystyykö tiimi keskenään määrittelemään sen, ketkä hoitavat mitäkin toimeksiantoja? 

16. Miten usein teillä on tiimipalaveri? 

17. Koetko, että tiimipalaverit ovat hyödyllisiä keinoja jakaa tietoa ja mikä niiden paras anti on? 

18. Onko tiimissä hyvä henki ja luottamus? 

19. Sinulla on seniorina asiantuntijana hallussa ns. hiljaista tietoa? Onko sen jakamiseen olemassa mitään 

keinoja, miten sitä voisi jakaa? Tai onko esteitä, miksi sitä ei voida jakaa? 

20. Koetko, että sinulla on hallussa sellaista tietoa, mitä ei ehkä ole jaettu koko tiimille 

21. Tekeekö juniorasiantuntijat alkuun helppoja ns. yhden miehen toimeksiantoja oppimismielessä? 

22. Voiko junioreiden tiedon jakamisen esteeksi muodostua se tietynlainen "arvojärjestys", joka tiimissä on 

osaamisen suhteen? 

23. Onko sinun mielestäsi tiimin toiminnassa tai tiedon jakamisessa jotain sellaista, joka voisi tehostaa tiimin 

toimintaa tai toimeksiantoprosessin läpivientiä?  

24. Jos tieto ja sen hallinta on esimies riippuvaista, niin kuka muistaa ja tietää siinä tapauksessa, jos esimiestä 

esim. lähtee talosta? 

25. Mitkä asiat tuo teidän tiiminne törmäyskurssille? Ja miten ne ratkaistaan? 

26. Onko tiimille selvää mitä tiimiltä odotetaan toimeksiannon suorittamiseen? 

27. Mikä on oleellista huomioida ja mitkä asiat tärkeitä, jotta tiimi voi toimia tehokkaasti? 

28. Otetaanko isoissa toimeksiannoissa vuoron perään johtamisvastuuta tiimin sisällä? Annetaanko ja ote-

taanko vastaan? 

29. Miten tiimissä suhtaudutaan tietämättömyyteen?  
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Liite 2: Haastattelurunko tiimin esimies 

 

1. Mitä jaetusta johtajuudesta tulee mieleen ja millaisena toimintana sen näet nimenomaisesti tiimiympäris-

tössä? 

2. Pystytkö antamaan esimerkin siitä, missä tilanteissa tällainen toiminta erityisesti näkyy? 

3. Miten näet muiden tiimin jäsenten roolin jaetussa johtajuudessa ja pystyisikö tiimi vetämään jonkun ison 

projektin läpi keskenään? 

4. Mikä tekee esimiesten osaamisesta niin erityistä, ettei sitä löytyisi tiimistä? 

5. Onko ajatuksia siitä, millä tavoin asiantuntijoita voitaisiin motivoida kohden itsenäisempää tekemistä ja 

tiimin kollektiivista johtajuutta? 

6. Milloin tehtäviin otetaan mukaan tiimin yhteinen panostus? Eli mitkä ominaispiirteet näitä toimeksiantoja 

leimaa? 

7. Miten tiimin jäsenet kommunikoivat keskenään tehdessään samaa tehtävää? 

8. Missä asioissa tiimin hyöty konkretisoituu isoissa projekteissa? 

9. Miten tiimin jäsenet valikoituvat isoihin projekteihin? 

10. Miten uniikkitieto siirretään uusien työntekijöiden haltuun? 

11. Tuleeko projekteissa jotain uusia asioita vielä? ja käydäänkö tehtäviä sekä niiden lopputulemia kollektii-

visesti läpi, niiden valmistuttua?  

12. Mitä mieltä olet tiimin ilmapiiristä? 

13. Miten tiimissä annetaan palautetta? 

14. Ottaako esimies vastaan palautetta ja neuvoja muilta tiimin jäseniltä? 

15. Pyytääkö esimies apua tiimin jäseniltä tai hyödynnätkö tiimin jäsenten osaamista? 

16. Haastatteluissa tuli vahvasti esille se, että esimiesten osaamista pidetään todella ylivertaisena ja asiak-

kaat haluavat tehdä töitä esimiesten kanssa. Miten näet tällaisen heijastelevan tiimin kollektiiviseen toi-

mintaan? 

17. Koetko, että tiimin jäsenet ovat tasavertaisia keskenään? 

18. Millaisia johtamisen haasteita asiantuntijatiimissä mielestäsi on? 

 

 

 

 


