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The objective of the study was to find out which factors helped change security 
experts in well-functioning network work. The study examined the existence of 
knowledge sharing and the creation of new knowledge in the operation of the 
network. The existence of virtuality and its significance was also investigated. 
Because the network operates in different parts of Finland, virtuality and its 
existence were the subject of interest in the study. In connection with the nature of 
the work, self-direction and self-management were clearly related to the network's 
activities in the study, so the study of self-direction and self-management was part 
of the picture of the study. 
 
The material of the study was collected by interviewing experts belonging to the 
network of change security experts, persons who had developed a change security 
operating model at the Ministry of Employment and the Economy, and responsible 
officials and a representative of the change security development project. There was 
a total of ten interviewees. In the interviews, as a researcher, I mirrored and applied 
hermeneutic philosophy of science. The data collected in the study were analyzed 
using Colaizzi's (1978) method of phenomenological analysis. 
 
The results of the study clearly highlighted a strong initial stage in the history of the 
change security operating model: the strong role of the Ministry of Employment and 
the Economy in the initial meters of the network, the importance of trust in volatile 
customer situations, the utilization of virtual channels from the very beginning of the 
network, and self-directed activities with the approval of supervisors.  
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1. JOHDANTO 

 

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA   

 

Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä merkitystä ja vaikutusta 

onnistuneella johtamisella, tiedon jakamisella ja luottamuksen olemassaololla sekä 

virtuaalisuudella on valtakunnanlaajuisen asiantuntijaverkoston työn 

onnistumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten nämä tekijät 

vaikuttavat muutosturva-asiantuntijaverkoston onnistumiseen yhteistyössä. 

 

Suomen laajuisen valtakunnallisen verkoston toimintaan kohdistuu suuria 

muutospaineita erilaisten kehityshankkeiden ja hallintorakenteiden muutoksen 

vuoksi. Lisäksi robotiikka ja automaatio sekä tekoäly valtaavat alaa ja vievät 

mahdollisesti rutiinityötä jopa kauas halvempien työvoimakustannusten alueille, 

mistä seuraa osittain monikansallisten tiimien mukaantulo. Muuttuvassa 

työympäristössä ja uusien työntekijöiden kuten ”robotin” työryhmään tuleminen 

vaatii myös työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin huomioimista. Tutkijan 

mielenkiinto kohdistuu erityisesti asiantuntijatyön ja siinä työskentelevien 

johtamisen vaikutukseen sekä synergiaetuna saavutettaviin hyötyihin. Tutkija on 

työskennellyt tutkimusta edeltävän ajan juuri tässä valtakunnallisessa verkostossa 

ja tehnyt havaintoja johtamisesta ja asiantuntijatyöstä. Tämän nimenomaisen 

verkoston toiminnasta ei tästä näkökulmasta ole tehty aikaisemmin tutkimusta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä verkoston toiminnasta sellaista verkoston 

toimintaa tehostavaa ja parantavaa tietoa, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa, 

kun muutosturva-asiantuntijaverkoston toimintaa kehitetään työstä työhön -

toimintamallin avulla. 

 

1.2 KATSAUS AIEMPIIN TUTKIMUKSIIN  

 

 

Tieteellisen tutkimuksen kautta on selvitetty luottamuksen merkitystä, 

virtuaalisuuden vaikutuksia ja virtuaalitiimien hyväksikäytön etuja, tiedon ja tiedon 
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jakamisen välttämättömyyttä, itsensä johtamisen sekä itseohjautuvuuden 

tarpeellisuutta erilaisissa tutkimusympäristöissä.   

 

1.2.1 LUOTTAMUS  

 

Luottamuksen syvin olemus on kiehtonut tutkijoita kautta aikojen. Yksin 

luottamustutkimukseen osallistuvia tutkijoita on maailmassa satoja. Tarkkaa 

yleisesti hyväksyttävää määritelmää luottamuksen olemuksesta tieteellisten 

tutkimusten perusteella ei voida todeta. Blomqvist (1997) on tutkinut, kuinka 

luottamuksen käsitettä lähestytään ja tutkitaan eri tieteenaloilla. Mayer et al. (1995) 

on käsitellyt organisaation luottamusta ihmissuhteisiin sidoksissa olevana ilmiönä ja 

sen vaikutuksina. Malkamäen (2017) väitöstutkimus käsitteli organisaation 

johtamisjärjestelmän merkittävää uudistamista ja luottamuksen kehittymistä. 

Blomqvistin (2002) väitöstutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä 

luottamuksen roolista ja olemuksesta. 

 

1.2.2 TIETO  

 

Hiljaisen tiedon merkitystä ja käsitettä alettiin ensimmäistä kertaa ymmärtää filosofi 

ja luonnontieteilijä Michael Polanyin tutkimustyön tuloksena (Polanyi 1958). Polanyi 

(1966) esitteli tiedon perustuvan hiljaiseen tietoon. Virtanen (2014) käsitteli 

väitöskirjassaan Polanyin teorian mukaista hiljaisen tiedon käsitettä. Pohjalainen 

(2016) puolestaan käsitteli väitöstutkimuksessaan hiljaisen tiedon tunnistamista, 

jakamista ja uuden tiedon luomista kirjastotyön yhteydessä. Stenberg (2012) tutki 

väitöskirjassaan tiedon jakamista organisaatiossa ja kuinka aineeton pääoma 

karttuu. Ackoff ja Rowley havainnollistivat tiedon luonteen rakentumista DIKW-

pyramidin kautta (Ackoff 1989; Rowley et al. 2007). Japanilaiset Nonaka ja 

Takeuchi kehittivät maailmanlaajuisesti tunnetuksi tulleen tiedon luomisen mallin 

(SECI-malli) (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 1995). 
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1.2.3 VIRTUAALITIIMI JA VIRTUAALISUUS   

 

Virtuaalinen työskentely on noussut mahdollisuudeksi televiestinnän kehittymisen 

myötä. Ajan saatossa tutkijoiden kiinnostus on kohdistunut mahdollisuuksien ja 

virtuaalitiimissä työskentelevien motivaation selvittämiseen, kuinka hyödyntää 

virtuaalisuutta mahdollisimman tehokkaasti niin kansallisesti kuin globaalistikin. 

Virtuaalisten viestintävälineiden on nähty yhdistävän työntekijöitä tehokkaasti 

aikavyöhykkeestä ja etäisyydestä riippumattomasti yhdeksi ja yhdessä 

työskenteleväksi tehokkaaksi joukkueeksi, jolla on yhteiset tavoitteet. (Dulebohn et 

al. 2017, 569; Townsend et al. 1998.) 

 

Järvenpää et al. (1998) tutki luottamuksen ylläpitämisen ja luomisen haasteita 

globaalissa virtuaalisesti toimivassa tiimissä, jonka jäsenet ovat eri tilassa niin 

ajallisesti kuin kulttuurisestikin sekä eri ympäristöissä. Virolainen (2010, 16) käsitteli 

väitöskirjassaan virtuaalisen tiimin ilmapiiriä sekä virtuaalitiimin ilmapiiriin 

vaikuttavia tekijöitä ja seurauksia motivaatioon ja käyttäytymiseen. Bell et al. (2002) 

käsitteli virtuaalisten työryhmien havaitsemista ja ymmärtämistä sekä tehokkaan 

johtamisen ominaispiirteiden tunnistamista virtuaalitiimeissä. Di Martino et al. 

(1990) käsitteli artikkelissa työntekemisen muotoa, jossa ei olla suoranaisesti 

fyysisesti tekemisessä työyhteisöön. Yhteydenpito hoidetaan elektronisilla 

yhteydenpitovälineillä kuten sähköpostilla.  Sivunen (2007) käsitteli 

väitöskirjatutkimuksessaan vuorovaikutusta, viestintäteknologioita ja 

identifioitumista hajautetussa tiimissä työskenneltäessä. Pekkala (2002) käsitteli 

tutkimuksessaan etätyön fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia sekä henkisiä työtiloja 

etätyöympäristössä. Henttonen & Blomqvist (2005) ovat tutkineet luottamuksen 

roolia ja kehitystä virtuaalisen tiimin varhaisvaiheissa.  

 

1.2.4 ITSEOHJAUTUVUUS JA ITSENSÄ JOHTAMINEN  

 

Itseohjautuvuutta ja kurinalaista itsensä johtamista on kautta aikojen toivottu ja 

pidetty myönteisenä opiskeluun ja oppimiseen liittyvänä ominaisuutena. Löfman 
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(2014) käsitteli väitöstutkimuksessaan itseohjautuvuutta sairaanhoitajakoulutuksen 

eri vaiheissa; tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden itseohjautuvuutta, 

itseohjautuvuuden rakentamista, itseohjautuvuuden esteitä ja itseohjautuvuuden 

edellytyksiä. Sundholm (2000) käsitteli väitöstutkimuksessaan itseohjautuvuutta 

organisaatiomuutoksessa. Työhyvinvointiin, motivaatioon ja työsuorituksen 

tehostumiseen itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus on liitetty hyvin olennaisena 

osana. Åhman (2003) on väitöskirjassaan käsitellyt oman mielen johtamista ja 

siihen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia postmodernissa ja menestyvässä 

organisaatiossa. Kotilainen (2015) on tutkinut väitöskirjassaan vieraan kielen 

etäopetukseen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät mobiililaitteiden ja 

yhteenkuuluvuuden, autonomian ja kompetenssin tarpeeseen. 

 

1.2.5 VERKOSTOTYÖ  

 

Aikaisempaa tutkimusta verkostotyöstä ja verkostojen toimivuudesta on tehty 

ansiokkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla olevasta verkostomaisesta 

toiminnasta ja sen moniammatillisesta kehittämisestä aina väitöskirjatutkimukseen 

saakka (Isoherranen 2012; Isoherranen 2004). Maatalouden rakennemuutos on 

kirvoittanut myös tutkijoita selvittämään kuinka maa- ja metsätiloilla toimivat 

yritykset voivat ja kuinka niiden kannattaa verkostoitua lähinnä omilla alueillaan 

(Puupponen 2009; Puupponen et al. 2008). Lastensuojeluilmoitusprosessin 

moniammatillinen yhteistyö on nähty tarpeellisena tutkimuskohteena (Hietamäki et 

al. 2017).  

 

1.2.6 MUUTOSTURVATILANTEET AIKAISEMMISSA TUTKIMUKSISSA  

 

Muutosturva-asiantuntijaverkoston toimintaa valtakunnallisena maanlaajuisena 

verkostotoimijana ei tutkijan tiedonhakujen perusteella ja haastateltujen toimijoiden 

mukaan ole aikaisemmin tutkittu. Globaalista muutoksesta alueiden näkökannalta 

on useitakin näkemyksiä (Horttanainen et al. 2007). Asiakkaan eli irtisanotun ja 

työttömäksi jääneen näkökannalta muutosturvan toimivuutta on tutkittu 

useampaankin kertaan suurissa globaaleista rakennemuutoksista johtuvissa 
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yhteistoimintaneuvottelutilanteissa. Näitä tutkimuksia on tehty esimerkiksi Pohjois-

Karjalassa sijainneen Perloksen toiminnan lopettamistilanteessa (Puhakka 2016; 

Lehikoinen 2007). On myös tutkittu Kaakkois-Suomessa sijaitsevan Voikkaan 

paperitehtaan suurta muutos- ja irtisanomistilannetta (Melin 2008; Melin et al. 2010). 

Joukkoirtisanomisten vaikutuksia globalisaation tuomine haasteineen on käsitelty 

niiden aiheuttamien yhteiskunnallisten kustannusten hallitsemisen kannalta 

(Koistinen 2008). Muutosturvan toimintamallin toimivuutta ja vaikuttavuutta on 

selvitetty asiakkaiden työllistymisen näkökannalta vertailemalla muutosturvan piirin 

kuuluvia henkilöitä niihin, jotka eivät ole olleet muutosturvan toimintamallin 

kohderyhmää (Arnkil et al. 2007). Asiantuntijan tehtäväkenttää ja asiantuntijana 

toimimista on myös tutkittu mitä erilaisemmissa toiminnoissa ja toimialoilla.  

 

Verkostomaista muutosturva-asiantuntijatoimintaa ei ole aikaisemmin tässä määrin 

tutkittu. Muutosturva-asiantuntijoiden verkoston toiminta on tutkijan mielestä erittäin 

kiinnostava jo sen vuoksi, ettei juuri tämän verkoston toimintaa ole tässä mielessä 

aikaisemmin tutkittu. Muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminta on myös 

organisoitumisensa kannalta mielenkiintoinen. Tämä verkosto toimii eri alueilla eri 

toimistoissa sekä eri johdon alaisena. Verkoston toiminta on myös ollut ajan 

saatossa työ- ja elinkeinoministeriön näkökannalta alueellinen toimija, joka on 

nopeasti reagoinut suuriinkin globalisaation aiheuttamiin muutoksiin hoitamalla ja 

koordinoimalla oman maakuntansa alueella muutoksen kohteena olevien 

organisaatioiden ja niistä irtisanottujen tilanteita proaktiivisesti valtakunnallisella 

toimintamallilla.  

 

1.3 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA HISTORIALLISET VAIHEET   

 
 

Muutosturvan toimintamallin luominen aloitettiin vuoden 2005 helmikuussa. Myös 

yhteistoimintalakiuudistus ajoittui samaan vuoteen ja silloin luotiin 

irtisanomistilanteiden muutosturvaan liittyvä lainsäädäntö. Taustana muutosturvan 

toimintamallille oli globalisaatiokehitys sekä joustoturva (flexicurity), jonka 

mallimaana on toiminut Tanska. Joustoturvan lähtökohta oli siirtyminen työstä-
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työhön, työttömyydestä-työhön, koulutuksesta-työhön, perhe-elämästä-työhön, tai 

eläkkeeltä-takaisin työelämään. (Arnkil et al. 2007, 5, 9.) 

 

Koskinen (2007, 76) kuvaa tuotannon siirtojen vaikutuksia myös niihin työntekijöihin, 

jotka tulevat irtisanotuiksi sekä heidän läheisiinsä. On huoli siitä, pystyvätkö 

työmarkkinat imaisemaan irtisanotut uusiin tai samankaltaisiin tehtäviin. Kuinka 

työvoimapolitiikka tulee vastaan tilanteen hoitamisessa? Mikä on yhteiskunnan tuen 

merkitys paikalliseen ja alueelliseen kehitykseen? Miten muutosturva vaikuttaa 

tilanteen hoitamiseen ja yksilön henkilökohtaiseen tilanteen edistämiseen? 

Tilanteen vakavuus vaati julkisen vallan tukitoimia maanlaajuisesti. 

 

Rouvinen (2003, 17) kuvaa työvoimatoimistojen tarjoamia palveluja pankkialan 

rakennemuutostilanteissa 1990-luvuvun puolivälissä. Työvoimahallinto oli 

kiinnittänyt huomiota tilanteeseen esimerkiksi työnhakukeskuksia perustamalla 

Suomen suurimmille paikkakunnille. Kuitenkin globalisaatio toi omat ja vielä 

suuremmat haasteet alueellisesti ja maanlaajuisesti.  

 

Työmarkkinoiden toimivuuteen alettiin kiinnittää lisääntyvää huomiota vuoden 2005 

alussa, jolloin muutosturvan toimintamallia alettiin kehitellä yhteistyössä 

työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tarvetta muutosturva-asiantuntijaverkostolle 

huomattiin olevan globalisaation ja sen paikallisten ja valtakunnallisten seurausten 

hoitamisessa. Maanlaajuiselle asiantuntijaverkostolle oli selkeä tilaus, kun 

massairtisanomisia alkoi tulla enenevässä määrin. Muutosturvan pyrkimyksenä on 

irtisanomistilanteissa olevien henkilöiden nopea siirtyminen työmarkkinoilla uusiin 

tehtäviin ennen irtisanomisajan päättymistä. (Arnkil et al. 2007, 11.) Tutkijan tavoite 

on selvittää muutosturva-asiantuntijaverkoston hyviin tuloksiin ja sitoutuneeseen 

työhön vaikuttavia tekijöitä. Muutosturva-asiantuntijaverkoston alkumetrit, kuten 

aikaisempi tutkimus muutosturvan vaiheista lainsäädäntömuutoksineen kertoo, on 

mielenkiintoinen lähtökohta tutkia yli kymmenen vuotta toimineen verkoston 

toimintaa ja siihen myönteisesti vaikuttaneita tekijöitä. 
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1.4 TUTKIMUSAUKKO  

 

 

Muutosturva-asiantuntijaverkosto toimii maanlaajuisesti, vaikkakin oman 

maakuntansa alueella oman erillisen johdon alaisena. Muutosturva-asiantuntijoilla 

on muutosturvan alkumetreiltä saakka ollut vahvat keskinäiset siteet niin yhteisten 

asiakkaiden kuin yritysasiakkaidenkin kautta. Työ- ja elinkeinoministeriö on myös 

aktiivisesti seurannut muutosturva-asiantuntijaverkoston toimintaa ja velvoittanut 

raportoimaan suuremmista sekä pienemmistä muutosturvan alueellisista tilanteista 

suoraan ministeriölle. Aikaisempaa tieteellistä tutkimusta ei ole tehty juuri tällaisesta 

valtionhallinnon maakuntarajat ja alueellisen johdon sekä esimiehet ylittävästä 

valtakunnallisesta yhteistyöstä ja sen onnistumisesta sekä organisoitumisen 

toimivuudesta.  

 

Muutosturva-asiantuntijat toimivat valtionhallinnon organisaatiossa, joka 

perinteisesti on mielletty hyvin byrokraattiseksi ja sidotuksi organisaatiokaavioiden 

kuvaamaan valtahierarkiaan, jossa tietty esimies määrittää tehtävät ja sen, miten 

niiden suorittaminen organisoituu.  

 

Asiantuntijoiden organisoitumisen onnistumista paikallisesti tai saman johdon alla 

on tutkittu. Selkeä tieteellisen tutkimuksen puuttuminen on ilmennyt juuri siinä, 

kuinka valtakunnallisesti yhteistyötä tekevä asiantuntija onnistuu toimimaan eri 

johdon alla toimiessaan yhteistyössä valtakunnallisen verkostonsa kanssa. Tämän 

tutkimuksen mielenkiinto rajataan luottamuksen, tiedon, itseohjautuvuuden ja 

virtuaalisen verkostona toimimisen merkityksen selvittämiseen yli perinteisen 

paikallisen organisaatiohierarkian.  
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2. TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

2.1 TUTKIMUSKYSYMYKSET  

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät edesauttavat 

maakuntarajat ylittävän valtakunnallisen verkoston työn ja hiljaisen tiedon 

jakamisen onnistumista. Pääasiassa tutkimus kohdistuu sen selvittämiseen, miten 

asiantuntijaminäkuvaan vaikuttavat johtaminen omassa maakunnassa ja ELY-

keskusalueella sekä valtakunnallisessa verkostossa saatava ministeriön ohjaus ja 

työn mahdollistaminen. 

 

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla muutosturva-asiantuntijaverkoston jäseniä ja 

mahdollisesti toimintaan osallistuneita Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen 

edustajia sekä työ- ja elinkeinoministeriön vastuuvirkamiehiä.  

 

Verkoston menestyksellisen toiminnan kannalta on tärkeää, että 

toimintaedellytysten koetaan olevan kunnossa ja luottamuksellisella tasolla. 

 

 

2.2 PÄÄTUTKIMUSKYSYMYS  

 

 

1. Mitkä tekijät edesauttavat valtakunnallisesti toimivan muutosturva-

asiantuntijaverkoston onnistunutta toimintaa?  

 

Tutkimuksen alaongelmaksi ja tutkimuskysymyksiksi asetettiin: 

 

A) Miten luottamuksen koettiin vaikuttavan valtakunnallisesti toimivan verkoston 

onnistumiseen yhteistyössä? 
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B) Miten tiedon jakamisen koettiin edesauttavan valtakunnallisen muutosturva-

asiantuntijaverkoston toiminnassa? 

 

C) Miten virtuaalisuuden hyödyntämisen ja virtuaalitiiminä toimimisen koettiin 

hyödyttävän yhteistyön rakentamista valtakunnallisessa verkostossa? 

 
D) Miten itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen koettiin vaikuttavan 

muutosturva-asiantuntijaverkoston toimintaan? 

 

Ensimmäiseen päätutkimuskysymykseen haetaan vastaus teoriaan perehtymällä 

sekä tutkimuksellisin menetelmin. Alatutkimuskysymyksiin etsitään vastaus 

empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkija tekee tutkittavasta aineistosta johtopäätöksiä 

ja vastaa lopuksi tutkimusongelmaan. 

 

2.3 TUTKIMUKSEN RAJAUKSET JA TUTKITTAVAN AIHEEN MIELENKIINTOISUUS  

 

 

Tutkimuskohde rajataan muutosturva-asiantuntijaverkostoon ja sen toimintaan 

valtakunnallisena verkostona. Rajauksen avulla pyritään määrittämään tutkittava 

kohde tutkimuksen suorittamisen kannalta optimaalisen kokoiseksi. Rajaus 

pelkästään tämän valtakunnallisen verkoston tutkimiseen on tarkoituksenmukainen 

myös sen vuoksi, että tutkija työskentelee osana tätä kohdeverkostoa eikä 

aikaisempaa tutkimusta ole tehty juuri valtakunnallisesti toimivan muutosturva-

asiantuntijaverkoston toiminnasta. Aikaisemman tutkimuksen puuttuminen juuri 

tämän verkoston toiminnasta sekä siitä kuinka itseohjautuvasti verkosto toimii 

maakuntarajat ylittävästi Suomen laajuisena yhtenäisenä verkostona 

valtionhallinnon linjaorganisaatiossa, tekee tutkimuskohteesta mielenkiintoisen ja 

tutkimuksen arvoisen. 

 

Tutkimusaineisto koostuu lähdeaineistosta ja lähdeaineiston teoriasta sekä 

tutkimusaineistosta. Tutkijan kartoittama tutkimusaineisto antaa pohjan tutkimuksen 

teoreettiselle osuudelle. Tutkijan kokoama tutkimusaineisto muodostaa alustan 

tutkimustulosten esittämiselle sekä johtopäätösten tekemiselle. Tutkimusaineiston 
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tutkija puolestaan kartoitti tutkimuksen alussa ja näin tutkimukselle luotiin 

tieteellinen perusta. Tutkimusaineiston lähdeaineiston osalta teoriaosuudessa 

tarkastellaan johtamisen, itsensä johtamisen sekä luottamuksen merkitystä haluun 

jakaa tietoa osin virtuaalisesti toimivassa tiimissä, jonka johto työskentelee eri 

puolilla maata niin kuin muutosturva-asiantuntijaverkoston yksittäiset asiantuntijat.  

 

Tutkija pohti teoriaa tarkastellessaan näiden tekijöiden vaikutusta muutosturva-

asiantuntijaverkoston toimivuuteen ja yhteistyön syntymiseen sekä haluun jakaa 

itsellä olevaa osaamista ja tietoa kollegaverkoston kesken, vaikka tieto, joka 

yksittäisellä muutosturva-asiantuntijalla on, onkin mahdollisesti hänen itsensä 

hankkimaa ja kehittämää. Tutkijan mielenkiinto heräsi pohtimaan tämän hyvin 

hyödyllisen ilmiön syntymistä ja vaikutusta syklisesti. Halua jakaa osaamistaan ja 

tietoa ei synny milloinkaan itsestään.   
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3. TUTKIMUKSEN METODOLOGINEN TAUSTA JA 

TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, koska tavoitteena oli 

selvittää yksilöiden näkökulmia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa 

verrattiin saatuja vastauksia ja analysoinnin läpikäyneitä vastauksia tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehykseen. Tällä pyrittiin lisäämään tutkijan ymmärrystä 

tutkittavaan ilmiöön. Laadullisen tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti Greaeberin 

et al. (2012) näkemys, että laadullisella tiedolla on kolme luonteenomaista piirrettä, 

jotka tarjoavat mahdollisia etuja kvantitatiiviseen tutkimukseen nähden. Ensinnäkin 

laadullinen tieto on avointa. Tutkijan ei tarvitse määritellä tarkkoja rakenteita ja 

mittareita laadullisen tiedon keräämiseksi. Avoimuuteen sisältyy usein käytettyjen 

laadullisten menetelmien kuvauksia, joita ovat joustavuus ja tulkittavuus. Toiseksi 

laadullinen tieto voi olla konkreettista ja elävää, tämä puolestaan aktivoi kognitiivista 

ajattelua ja ideoiden kehittymistä sekä viestintää. Kolmanneksi Greabner kuvaa 

Weickiä (2007) mukaillen, että laadullinen tieto on usein rikasta ja vivahteikasta. 

Tämä puolestaan mahdollistaa tiedon huomioimisen yksityiskohtaisissa 

mekanismeissa, jotka jäävät kvantitatiivisessa tutkimuksessa helposti huomiotta. 

(Greabner et al. 2012, 277–278.) 

 

Tuomi et al. (2002, 33) kuvaa laadullista tutkimusta ymmärtäväksi tutkimukseksi, 

koska tapojen ja perinteiden jäsentely pohjautuu tietämisen tapaan: ilmiöitä voi joko 

selittää tai vaihtoehtoisesti ymmärtää. Arkisessa puheessa ei eroteta selvästi sanoja 

selittää tai ymmärtää. Kuitenkin jokaisen selityksen tulee edistää ymmärtämistä. 

Leinonen (2002) kuvaa ymmärtämistä keskeiseksi tekijäksi yksilön tiedollisen 

maailmankuvan rakentamisessa. Ymmärtäminen on tekijänä havainnoinnissa ja 

kielellisen ilmauksen tulkinnassa. Ymmärtämistä voidaan pitää tilana, jossa yksilö 

tai tutkija näkee tapahtumat osana laajempaa kontekstia tai käsitteellistä 

viitekehystä. Ymmärtäminen yhdistetään filosofiseen, kielelliseen tai psykologiseen 

ilmiöön. (Leinonen 2002, 475.) 
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Puolimatka (2002) selittää empiirisen tutkimuksen luotettavuuden olevan 

perimmältään sen kykyä tarjota oikeaa tietoa siitä todellisuuden osasta, johon 

tieteenharjoittaja toivoo löytävänsä vastauksen. Totuuden vastavuoroisuusteorian 

mukaisesti todellisuus on esille tulevien väittämien yhteensopivuutta todellisen 

tilanteen kanssa. Totuus puolestaan määritetään realistisessa teoriassa suhteessa 

todellisuuteen. Todellisuus koostuu tapahtumista mutta myös ihmisten aikeista, 

käsityksistä, tunteista sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen aikana tapahtuvista 

prosesseista. (Puolimatka 2002, 467, 468.)  

 

Tutkimuksessa käytettiin filosofisena taustana hermeneuttista kehää ja sen kehän 

kautta muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminnan tarkastelua. Tutkimus edustaa 

metodologialtaan hermeneuttista lähestymistapaa. Hermeneutiikka tarkoittaa 

käytännön taitoa; on kysymys tulkkauksen, selittämisen ja tekstinselityksen 

taidosta. Ymmärtämisen taitoa edellytetään aina, kun jokin asian sisältö ei ole täysin 

selvä ja yksiselitteinen. (Gadamer 2004, 40.) Hermeneuttisen tutkimuksen 

konkreettiset menetelmät kietoutuvat tiukasti taustalla oleviin olettamuksiin. 

Hermeneuttinen metodi saa soveltavan muotonsa kulloisestakin tutkimuksesta.  

Tarkkaa kuvausta hermeneuttisesta metodista ei voida esittää. (Laine 2018, 35.) 

Laineen mukaan hermeneuttinen tutkimus suuntautuu ihmisten väliseen 

vuorovaikutuksen ja kommunikaation maailmaan (Laine 2018, 33). Hermeneutiikka 

luo tutkijalle pohjan filosofiselle ymmärtämiselle. Sana hermeneutiikka on lähtöisin 

kreikan kielestä ja mytologiasta.  

 

Kreikan verbiin "hermeneuin" pohjautuvaan hermeneutiikka-termiin liittyy kolme 

merkitystä: ensinnäkin 'ilmaista ja sanoa', mikä kuvaa tulkintatapahtuman 

ekspressiivistä puolta, toiseksi 'selittää'; merkitys tähdentää tulkintaprosessin ja 

tapahtumasarjan diskursiivista luonnetta ja kolmanneksi 'tehdä ymmärrettäväksi'; 

viittaa tulkintaprosessiin liittyvään kääntämiseen ikään kuin kahden tai useamman 

toisilleen vieraan maailman yhteen sovittamisesta. (Siljander 1988, 101.) 

Hermeneuttisen tulkinnan edetessä kehämäisessä rakenteessa tutkija joutuu 

pakostakin tarkastelemaan ymmärrystään alkuperäisestä tutkimuskohteesta ja 

kokonaisuudesta tulkiten kehämäisesti aina uudelleen täsmentäen tulkintaansa. 

Lopullinen tulkinta jalostuu kehämäisessä tarkastelussa entistä täsmällisemmäksi 
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ja kirkkaammaksi tarkastelun edetessä. Tutkija käy kehämäisessä rakenteessa 

vuoropuhelua aineistonsa kanssa syventäen ymmärrystään ja näin päätyen siihen 

mistä lähdettiin liikkeelle mutta kuitenkin älyllisesti rikkaampana. (Saarinen 2004, 

172–173.) Tutkija käy kehämäistä dialogia tutkimusaineiston kanssa. 

Tutkimusaineisto ei ole pelkästään haltuun saatu tietovarasto. Tutkijan dialogi 

aineistonsa kanssa sekä oman tulkinnan välinen kehämäinen vuoropuhelu saa 

aikaan sen, että tutkijan ymmärrys tutkittavaan aineistoon syvenee ja korjaantuu 

tarpeen mukaan. (Laine 2018, 37, 38.) Hermeneuttinen kehä luo vuoropuhelun 

tutkijan ja tulkittavan aineiston välille ja näin tutkijan ymmärrys lisääntyy 

vuoropuhelun välityksellä (Saarinen 2004, 172–173).  

 

Koski (1995) kuvaa väitöskirjassaan tutkittavan aiheen ja tutkijan suhdetta 

seuraavasti:    

”Tutkija osallistuu omasta horisontistaan eli hermeneuttisesta 

situaatiostaan käsin tutkimansa tradition rakentumiseen, ja tällainen työ 

on väistämättä persoonallista: tutkijan horisontti on kuin sormenjälki, ei 

ole kahta samanlaista.” (Koski 1995, 9.) 

 

Koski (1995) selittää hermeneuttisen kehän (hermeneutical circle) viittaavan 

ymmärtämisen kehälliseen ominaislaatuun. Hermeneutiikassa ymmärtäminen 

motivoituu, kun jokin, jota toivomme ymmärtävämme, ei paljasta meille merkitystään 

heti (on the basis of community). Tällaisia ei-tuttuja asioita ja tilanteita voivat olla 

esimerkiksi ajallisesti etäisyyteen (diakronia) liittyvät tapahtumat tai tieteelliseen tai 

filosofiseen diskurssiin liittyvät asiat. Myös oman tutun kulttuurin ominaisuuksiin 

tarvitaan tulkintaa. (Koski 1995, 83.) 
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Kuva 1. Tutkimuksen eteneminen ja ymmärryksen lisääntyminen esiymmärryksestä 

lähtien.  Mukaillen aikaisempia hermeneuttisen spiraalin kuvauksia. (Merta 2006, 

46–48; Pullinen 2003, 42; Siljander 1988, 115–117; Dinner 1979, 53, 56.)  

 
 
Kuva 1. havainnollistaa liikkeelle lähtemistä esiymmärryksestä E. Juuri tämä 

esiymmärrys vaikuttaa siihen, kuinka tutkija ymmärtää tekstin T. Tutkijan 

perehtyessä tekstiin, tutkijan esiymmärrys muuttuu E1 suuntaan, mikä puolestaan 

tarkoittaa sitä, että käsitys tekstistä täydentyy ja korjaantuu sekä korjaa tutkijan 

esiymmärrystä. Tämä muuttunut esiymmärrys vaikuttaa tutkijan tulkintaan taas 

seuraavissa spiraalin vaiheissa. (Merta 2006, 46–48; Pullinen 2003, 42; Siljander 

1988; 115–117; Dinner 1979, 53, 56.)  

 

Varto (1992, 69) tähdentää hermeneuttisen kehän kuvaamisessa tutkijan tapaa 

ymmärtää; ymmärtäminen on lähtöisin aina tietystä lähtökohdasta. Hermeneuttinen 

kehä on avoin, ei umpeutuva, mistä ei edettäisi mihinkään. (Varto 1992, 69.) 

 

 

3.1 TUTKIELMAN ETENEMINEN VAIHEITTAIN  

 

 

Tutkimuksen eteneminen kuvattiin hermeneuttisen kehän mukaisesti tutkijan 

edetessä kohti aineiston ja tutkimuskysymysten ymmärrystä. Tutkija luonnosteli 

etenemisprosessin hyväksikäyttäen seuraavia lähteitä: (Merta 2006, 46–48; 

Pullinen 2003; 42; Siljander 1988, 115–117; Dinner 1979, 53, 56). 
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Siljander (1988) korostaa kokonaisuuden ja yksittäisten osien vuoropuhelua 

tutkimusprosessissa. Osien ja kokonaisuuden välisessä vuoropuhelussa 

yksittäisten osien ymmärtäminen sekä kokonaisuuden ymmärtäminen muuttuu, kun 

hermeneuttinen spiraali etenee vuoropuhelun myötä. Kokonaisuuden 

ymmärtäminen paranee hermeneuttisen vuoropuhelun aikana. (Siljander 1988, 

116–117.) 

 

 

Kuva 2. Hermeneuttinen kehä metodologinen kehys. (Merta 2006, 46–48; Pullinen 

2003, 42; Siljander 1988, 115–117; Dinner 1979, 53, 56). 

 

Vaihe 1:  E: Esiymmärrys: Tammikuussa 2019. 

Vaihe 2:  T: Tulkintaa: Tieteellisen aineiston lukemista 15.1.2019 – 28.2.2019. 

Vaihe 3:  E1: Empiirisen aineiston hankintaa 4.2019 -. 

Vaihe 4:  T1: Tulkintaa haastatteluaineiston perusteella. 

Vaihe 5:  E2: Uusi kierros. Empiirisen aineiston hankinnassa – 3.1.2020. 

Vaihe 6:  T2: Tulkintaa uuden haastattelukierroksen jälkeen. Luotu taustaa 

uudelle esiymmärrykselle. 
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Vaihe 7:  E3: Esiymmärryksen kartoittamista. 

Vaihe 8: T3: Tulkinta päämääränä saavuttaa ymmärrystä aineistosta. 

 

 

Ennen varsinaista haastattelua tutkija teki pilottihaastattelukierroksen valituille 

henkilöille varmistuakseen siitä, että hermeneuttisen kehän kautta haastattelu 

onnistuisi mahdollisimman hyvin. Tutkijan tavoitteena oli testata 

teemahaastattelurungon käyttökelpoisuutta ja mahdollisesti myös kerätä uusia 

näkökulmia kysymyksiin (tai asioihin), joita hermeneuttisen kehän edetessä on hyvä 

tarkentaa seuraavalla haastattelukierroksella. Tarkoituksena oli saada kerättyä 

mahdollisimman kattava aineisto haastattelukierrosta varten. Esihaastattelun kautta 

myös tutkijan oma itsevarmuus lisääntyy tutkimuksen onnistumista ja 

käyttökelpoisuutta kohtaan. 

 

Haastattelun keston tutkija rajasi noin 20–60 minuuttiin. Pilottihaastattelut olivat 

kestoltaan 15–40 minuutin pituisia ja näitä pilottihaastattelukierroksia oli tarkoitus 

uusia tarpeen mukaan, jos aineiston ja kyselylomakkeen koostaminen olisi sitä 

vaatinut. Pilottihaastatteluissa tutkija ei toteuttanut uusintahaastattelukierrosta.  

 

3.2 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella menetelmällä, koska sillä on Grönfors et al. 

(2011) mukaan ehkä entistä merkittävämpi rooli tulevaisuudessa robotiikan ja 

teknologisen kehityksen vallatessa alaa. Kvantitatiivisten menetelmien avulla 

pyritään jo nyt sekä tulevaisuudessa nopeisiin tilastollisiin ratkaisuihin; kuitenkin 

tässä piilee se vaara, että ihminen, lihaa ja verta oleva olento, unohtuu lukujen ja 

tilastojen varjoon. Tutkija pyrki tutkimusotteellaan ja kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän valinnallaan välttämään teknokraattisten ratkaisuiden 

suoraviivaisuuden. Tutkijan mielestä kvalitatiivisella menetelmällä saadut 

tutkimustulokset muistuttavat inhimillisestä ihmisenä olemisesta ja ihmisen tarpeista, 

toiveista ja tunteista, joilla on suuri merkitys verkostomaisessa ympäristössä 



 25 

toimivan muutosturva-asiantuntijan toimintaan ja tuloksellisuuteen. (Grönfors et al. 

2011, 4.) Hermeneuttisen tieteenfilosofian mukaan ottaminen tutkimustulosten 

tarkastelussa tukee juuri tätä päättelyketjua. Ehrnrooth (1990) kuvaa että, 

tulkinnassa on kysymys hermeneuttisesta menetelmästä, koska tutkija on 

vuoropuhelussa tutkimansa aineiston kanssa. Näin ollen kvalitatiivinen tutkimusote 

antaa mahdollisuuden analyysiin kaikissa tutkimuksen vaiheissa aineiston 

käsittelystä varsinaiseen tulkintaan. (Ehrnrooth 1990, 36, 40.)  

 

Kvalitatiivisella menetelmällä tehdyssä tutkimuksessa kohteella on Grönfors et al. 

(2011) mukaan parempi mahdollisuus vaikuttaa tutkimusprosessiin sekä sen 

kulkuun. Tutkimuksen kohteet voivat osallistua ja osallistuvat itse tutkimuksen 

tekemiseen jopa analyysivaiheessa. Tämä mahdollisten kohteiden 

osallistumismahdollisuus tutkimukseen ja sen kaikkiin vaiheisiin saattaa olla tärkeää 

tutkimuksen oikeellisuuden selvittämisen vuoksi. (Grönfors et al. 2011, 4, 5.) Tutkija 

on huomioinut muutosturva-asiantuntijaverkoston näkemyksiä tutkittavista 

kysymyksistä koko tutkimusprosessin ajan osallistumalla muun muassa verkoston 

kuukausikokouksiin ja niissä käytävään keskusteluun sekä ottamalla puheeksi 

tutkittavan aiheensa vapaamuotoisissa keskusteluissa peilaten tekemiään 

johtopäätöksiä keskustelun lopputulemaan. 

 

Tutkija huomioi tutkimuksensa laaduntarkkailussa Hirsjärvi et al. (2014) suosituksia 

tutkimuksensa reliaabeliuden ja validiuden vaatimuksesta. Tutkija huolehti jo ennen 

haastattelukierrosten aloittamista haastatteluun käytettävien tallennusvälineiden 

teknisestä kunnosta ja testauksesta. Tutkija noudatti myös suositusta 

haastattelupäiväkirjan pitämisestä varmistuakseen siitä, että kysymysmuotoja 

voitiin tarkistaa proaktiivisesti haastattelun aikana ja seuraavaan haastatteluun 

valmistauduttaessa. Tämä suositus helpotti myöhempää haastattelujen 

kuuntelemista, litterointia sekä haastattelujen tulkintaa. (Hirsjärvi et al. 2014, 184–

189.)   
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4. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää valtakunnallisesti toimivan muutosturva-

asiantuntijoista koostuvan verkoston toimintaan edullisesti vaikuttavat tekijät. 

Tutkimuksessa tutkija halusi selvittää, miten luottamus, tiedon ja itseohjautuvuuden 

merkitys sekä johdon toiminta mahdollistavat itseohjautuvuutta. Tutkimus 

tarkastelee myös virtuaalisuuden ja virtuaalitiimimäisen toiminnan merkitystä 

muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminnan onnistumiseen. Kuvassa kolme tutkija 

kuvaa tutkimuksen viitekehyksen ja tarkasteltavat näkökohdat. Valtakunnallinen 

verkosto käsitellään kappaleessa viisi tarkemmin. 

 

 

 

 
 
 
Kuva 3. Kuvaa viitekehystä asiantuntijan toimintaympäristöstä ja tutkimuksesta. 
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4.1 TIETO  

 

 

Tiedon määritteleminen ja sen laadun tunteminen avaa näkemään mistä 

merkityksellinen verkostotyössä vaihdettava tieto on lähtöisin ja mistä muutosturva-

asiantuntijaverkoston tehokkaan toiminnan kannalta merkityksellinen tieto koostuu. 

Ackoff (1989) määritteli tiedon rakentuvan neljästä osasta, jotka ovat data, 

informaatio, tietämys ja viisaus. Tätä Ackoffin määritelmää käytetään tieteellisissä 

julkaisuissa yleisesti tiedon luokittelemisen lähtökohtana.    

 
 
 

 
 
 
Kuva 4. DIKW-hierarkia (mukaillen Rowley 2007, 163 ja Ackoff 1989, 3–9). 
 

Rowley et al. (2007) kuvaama tiedon hierarkian DIKW – pyramidin ymmärtäminen 

auttaa tiedon luonteen selvempään havaitsemiseen. Tiedon merkitys 

valtakunnallisessa verkostossa voidaan havaita myös pyramidista. Lyhenne DIKW-

hierarkian osatekijät ovat: (data) data, (information) informaatio, (knowledge) 

tietämys sekä (wisdom) viisaus. Data on alkuaine tai kuvaus, joka on tallennettu 

asioista, tapahtumista ja toiminnoista. Huomionarvoista on, että dataa voidaan 

kerätä havainnoimalla. Informaatio tarkoittaa tietoja, jotka lisäävät kohteen 

ymmärtämistä ja ovat tarkoituksenmukaisia ja hyödyllisiä. Informaatio voi helpottaa 

päätöksentekoa. (Rowley et al. 2007.) 

 

Viisaus

Tietämys

Informaatio

Data
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Laihonen et al. (2013) puolestaan määrittelee datan rakenteettomiksi tosiasioiksi ja 

informaation rakenteelliseksi dataksi, jota pystytään käyttämään asioiden 

analysoinnissa. Tietämys (knowledge) on kokemukseen perustuvaa inhimillistä 

tietoa. Rowley et al. (2007) näkee pyramidin ylimmän tason viisauden (wisdom) 

kertyneenä tietona ja tämän kertyneen tiedon avulla voidaan ratkaista ongelmia ja 

selvitään erilaisista uusista tilanteista. Viisauden avulla on mahdollisuus nähdä 

kauemmaksi horisonttiin sekä toimia järkevästi ja kustannustehokkaasti missä 

tahansa tilanteessa. (Rowley et al. 2007, 163–180.)  

 
Andreeva et al. (2011, 1018) kuvaa organisaation sisällä olevan tiedon jakamisen 

auttavan yritystä käyttämään olemassa olevia resurssejaan mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla siirtämällä jo olemassa olevaa tietoa parhaalla käytettävissä 

olevalla tavalla yksilöltä toiselle. Tämä prosessi myötävaikuttaa myös uuden tiedon 

luomisprosessiin. 

 
Bhatt (2001) kannustaa organisaatioita valmentamaan työntekijöitään entistä 

enemmän koordinoimaan vuorovaikutustaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä 

puolestaan parantaa ja laajentaa kollektiivista tietämystä organisaation sisällä. 

Tiedon jakaminen tulisi mahdollistaa organisaation sisällä. Muuttuvassa 

ympäristössä organisaatiot kohtaavat odottamattomia ongelmia ja tilanteita, joita 

organisaatiossa yhden henkilön on vaikea hallita yksin. Koordinoimalla ja 

hyödyntämällä organisaation jäsenten, teknologioiden ja kulttuurin 

vuorovaikutusmallia, organisaatio voi toimia monimutkaisissa ja uusissa tilanteissa 

tehokkaasti (Bhatt 2001, 68–75).  

 

Polanyi (1966) määritteli teoksessaan The Tacit Dimension tiedon eksplisiittiseen ja 

hiljaiseen (tacit) tietoon. Nonaka ja Takeuchi (1995) kehittivät puolestaan Michael 

Polanyin teoriaa edelleen. Eksplisiittinen tieto on helposti jaettavissa esimerkiksi 

digitaalisia työkaluja käyttäen. Tällainen eksplisiittinen tieto on helppo esittää 

sanallisena tai numeerisena sekä tallentaa jatkokäyttöä varten. Hiljainen (tacit) tieto 

on puolestaan hyvin henkilökohtaista ja vaikeasti muutettavissa muodolliseen 

ulkomuotoon. Tämä tuo haasteen tiedon siirtämiselle ja tallentamiselle niin että 
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toiset verkoston jäsenet voisivat ottaa tämän toisella henkilöllä olevan osaamisen ja 

tiedon käyttöön. Hiljainen tieto on epäformaalia ja se voi sisältää uskomuksia, 

skeemoja tai perimätietoon liittyviä truismeja. (Nonaka et al. 1995, 8.) Kuva viisi 

havainnollistaa Nonakan ja Takeuchin kehittämää tiedon luomisen mallia. 

 

Nonaka et al. (2000) havainnollisti, että eksplisiittinen tieto voidaan ilmaista 

muodollisena kielenä ja voidaan jakaa esimerkiksi tieteellisten kaavojen tai 

käsikirjoitusten muodossa. Eksplisiittistä tietoa voidaan käsitellä, lähettää ja 

tallentaa suhteellisen helposti. Hiljainen tieto on erittäin henkilökohtainen ja 

vaikeasti virallistettavissa kerronnan avulla. Tähän tietoryhmään kuuluvat 

subjektiiviset oivallukset, esimerkiksi katsominen ja näkeminen ja niihin liittyvä 

intuitio. Hiljainen tieto on syvälle juurtunutta toimintaa, johon liittyy rutiineja, 

sitoutumista sekä tunteita. Hiljaisen tiedon voidaan sanoa olevan ihmisen mielen ja 

ruumiin kattavaa tietoutta. Hiljaista tietoa on vaikea välittää toisille, koska hiljaisessa 

tiedossa ja sen siirtämisessä on kysymys analogisesta prosessista, joka edellyttää 

läheistä samanaikaista prosessointia. (Nonaka et al. 2000, 7.)  

 

Länsimaisessa kulttuurissa tietoa on pidetty ensisijaisesti eksplisiittisenä. Nonakan 

et al. (2000) mukaan eksplisiittinen ja hiljainen tieto täydentävät toisiaan ja siksi on 

tärkeää ymmärtää tiedon luomisen prosessi hyvin. Eksplisiittinen tieto menettää 

merkitystään, jos näkemystä hiljaisesta tiedosta ei ymmärretä. Merkityksen 

sisältämä tieto syntyy hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksesta eikä 

pelkästään hiljaisen tiedon tai eksplisiittisen tiedon pohjalta. (Nonaka et al. 2000, 8.) 
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Kuva 5. Organisaation tiedon luomisen malli Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan.  

 

Organisaatio luo tietoa muuntamisprosessissa eksplisiittisen tiedon ja hiljaisen 

tiedon välisen vuorovaikutuksen kautta. Muuntamisprosessin kautta hiljainen ja 

eksplisiittinen tieto laajenee sekä laadussa että määrässä. (Nonaka et al. 2000, 9.) 
 

Kuva viisi esittää tiedon luomisen mallin Nonakan ja Takeuchin mukaisesti. Tiedon 

muuntamista voidaan kuvata neljällä vaiheella. Sosialisaatio (socialization) on 

prosessi, jossa uusi hiljainen tieto muuttuu yhteisten kokemusten kautta. Hiljaisen 

tiedon luominen vaatii aina yhdessä tekemistä tai samassa ympäristössä elämistä. 

Sosialisaatio tapahtuu tyypillisesti perinteisessä oppisopimuskoulutuksessa, jossa 

oppisopimusopiskelijat (kisälli-mestari-asetelmassa) oppivat käytännön tekemisen 

kautta mestareilta hiljaisessa vuorovaikutuksessa. Sosialisaatio voi tapahtua myös 

epävirallisissa kokouksissa työpaikan ulkopuolella, jossa voidaan luoda ja jakaa 

hiljaista tietoa, kuten maailmankatsomuksia, henkisiä malleja ja keskinäistä 

luottamusta. Sosialisaatio tapahtuu sekä organisatoristen rajojen ulkopuolella että 
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organisaation rajojen sisäpuolella. (Nonaka et al. 2000, 9, 10; Nonaka et al. 1995, 

62–64.) 

 

Nonaka et al. (2000) ilmaisee ulkoistamisen (externalization) prosessiksi, jossa 

hiljainen tieto muunnetaan eksplisiittiseksi tiedoksi. Kun hiljainen tieto saadaan 

selkeään muotoon, tieto kiteytyy ja se on jaettavissa muiden ihmisten kesken ja näin 

syntyy uuden tiedon perusta. Uuden tuotekehityksen konseptin luominen on 

esimerkki tästä muuntoprosessista. Toinen esimerkki on laadunvalvonta, jonka 

avulla asiantuntijat voivat tehdä parannuksia valmistusprosessissa hyödyntäen 

vuosien varrella kerääntynyttä hiljaista tietoa. Hiljaisen tiedon muuntaminen 

onnistuneesti eksplisiittiseksi tiedoksi vaatii metaforan, hypoteesien ja analogioiden 

käyttämistä artikuloinnissa. (Nonaka et al. 2000, 9, 10; Nonaka et al. 1995, 64–67.) 

 

Nonaka et al. (2000) kuvaa, että yhdistäminen (combination) on prosessi, jossa 

eksplisiittinen tieto muunnetaan monimutkaisemmiksi ja systemaattisemmiksi 

eksplisiittisiksi tiedoiksi. Eksplisiittinen tieto kerätään organisaation sisä- tai 

ulkopuolelta ja yhdistetään, muokataan tai käsitellään uuden tiedon luomiseksi ja 

yhdistetään jo olemassa olevaan eksplisiittiseen tietoon. Uudet eksplisiittiset tiedot 

levitetään organisaation jäsenten keskuudessa. Tietokonepohjaisten digitaalisten 

verkkojen ja suurten tietokantojen luova käyttö voi helpottaa tämän tiedon 

muuntamista. (Nonaka et al. 2000, 9, 10.) Perinteisesti on voitu käyttää 

yhdistämisvaiheessa puhelinkeskusteluja tai kokouksia (Nonaka et al. 1995, 67–

69). 

 
Nonaka et al. (2000) kuvaa, että sisäistäminen (internalization) on prosessi, jossa 

eksplisiittinen tieto muutetaan jälleen hiljaiseksi tiedoksi. Kun tieto sisällytetään 

osaksi yksilön hiljaista tietopohjaa yhteisten henkisten mallien tai teknisen 

osaamisen muodossa, siitä tulee arvokas voimavara. Tämä hiljainen tieto, joka on 

kertynyt yksilötasolla, voi sitten siirtyä uuteen tietämyksen luomiseen, kun sitä 

jaetaan muiden kanssa sosialisaation kautta. (Nonaka et al. 2000, 9, 10.) 

 

Nonaka et al. (2000) mukaan tiedon luominen on hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon 

dynaamisen vuorovaikutuksen jatkuva prosessi. Liikkuminen neljän tiedon 
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muuntamisen kentän läpi tämä muodostaa kierteen. Tietämyksen luomisen 

kierteessä hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutus vahvistetaan neljän 

tietämyksen muuntamistavan avulla. Spiraali muuttuu suuremmaksi, kun se liikkuu 

ontologisten tasojen läpi. SECI-prosessin avulla luodut tiedot voivat laukaista uuden 

tiedon luomisen kierteen, joka laajenee horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Kyseessä 

on dynaaminen prosessi, joka alkaa yksilötasolta ja laajenee, kun se kulkee 

vuorovaikutuksen kautta. Tietojen luominen on loputon prosessi, joka päivittää 

itsensä jatkuvasti. (Nonaka et al. 2000, 12.) 

 

Hayek (1945) tunnisti tiedon luonteeseen kuuluvan kontekstisidonnaisuuden ja 

riippuvaisuuden määritetystä tilasta ja ajasta. Nonaka et al. (2003) kuvaakin tiedon 

luomisprosessin olevan kontekstisidonnainen ajasta, tilasta ja suhteesta muihin. 

Tietämystä ei voida luoda tyhjiössä ja näin se tarvitsee paikan, jossa tiedoille 

annetaan merkitys tulkinnan kautta. Tiedon luomisen paikasta on kautta aikojen 

keskusteltu filosofien keskuudessa. Filosofi Kitaro Nishida (1921) määritteli ba -

käsitteen, jossa tietoa jaetaan, luodaan ja hyödynnetään. Ba tarjoaa paikan 

suorittaa tiedon muuntamisen ja mahdollisuuden liikkua spiraalimaista SECI 

spiraalia mukaillen. Toisin sanoen, ba on fenomenologinen aika ja tila. Uusi tieto 

luodaan olemassa olevasta tiedosta merkityksen ja kontekstin muutoksen kautta. 

Ba on eksistentiaalinen paikka, jossa osallistujat jakavat kontekstinsa ja luovat uusia 

merkityksiä luottamuksellisen vuorovaikutuksen kautta.  Tällainen ba-tila voi ilmetä 

työryhmissä, projektiryhmissä, epävirallisissa työryhmissä, epävirallisissa tai 

virallisissa kokouksissa ja sähköpostiryhmissä. Osallistujat tuovat esiin oman 

kontekstinsa ja vuorovaikutuksensa yhteisissä ryhmissä. (Nonaka et al. 2003, 6.) 

Nonaka et al. (2003) mukaan tiedon luomisessa tiivis fyysinen vuorovaikutus on 

tärkeä kontekstin jakamisessa ja yhteisen kielen muodostamisessa osallistujien 

kesken. Ba voi olla sekä henkisessä tai virtuaalisessa paikassa sekä fyysisessä 

paikassa, sen ei tarvitse olla sidottu tiettyyn tilaan ja aikaan. (Nonaka et al. 2003, 

7.) Ba-tila ei ole rajoitettu yhden organisaation kehykseen, vaan se voidaan luoda 

organisaation rajan yli. Ba voidaan rakentaa yhteisyrityksenä toimittajan kanssa, 

liittoutuneena kilpailijan kanssa tai vuorovaikutteisena suhteena asiakkaiden, 

yliopistojen, paikallisten yhteisöjen tai hallituksen kanssa. Kun tällainen ba on 
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rakennettu yrityksen sisälle se voi luoda huomattavaa kilpailuetua yhteisölle. 

(Nonaka et al. 2003, 8.)  

 

4.2 LUOTTAMUS  

 

 

Luottamus on herättänyt tiedettä harjoittaneiden kiinnostusta vuosisatoja. 

Luottamus on haluttu määritellä eri tieteenaloilla hyvin eri tavoin. Kuitenkin 

luottamuksen määritteleminen on osoittautunut moniulotteiseksi ja lopputulos on 

monesti ollut abstrakti, eikä tieteessä ainoaa oikeaa luottamuksen määritelmää ole 

olemassa. Luottamus on kuitenkin haluttu määritellä ja hahmottaa tietyissä 

konteksteissa. Malkamäki (2017) ilmaisee Mayer et al. (1995) luottamuksen 

määritelmän seuraavasti väitöskirjassaan:  

 

”Luottamus on valmiutta (willingness to be vulnerable) olla 

haavoittuvainen toisen toimille. Osapuolet olettavat, että toinen toimii 

odotusten mukaisesti, vaikka luottajalla ei ole mahdollisuutta tarkkailla 

tai kontrolloida toista osapuolta.” (Mayer et al. 1995.) 

 

Koskivirta (2000, 55) puolestaan kuvaa luottamusta ja sen tarpeellisuutta 

seuraavasti:  

 

”Luottamus on yksi niistä asioista jota tarvitsemme voidaksemme 

lähestyä toisiamme, elää ja toimia yhdessä. Epäluottamus taas yksi 

niistä asioista, joka loitontaa meistä toisistamme.” (Koskivirta 2000.) 

 
 
Blomqvist (1997) kuvasi luottamuksen myönteisenä odotuksena toisen henkilön 

hyväntahtoisuutta sekä osaamista kohtaan (Blomqvist 1997, 271–286).  

 

Blomqvist (2018) näkee, että luottamus myötävaikuttaa yhteistyön, sitoutumisen ja 

kommunikaation tuloksellisuuteen. Luottamus saa aikaan vaihdantakustannusten 

vähenemistä sekä vaihdannasta aiheutuvia hyötyjä. (Blomqvist 2018, 38.)  
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Mayer et al. (1995) määritelmä soveltuu horisontaalisesti samalla tasolla toimivien 

kollegiaalisten henkilöiden väliseen luottamussuhteiden tarkasteluun, joten tutkija 

valitsi tutkimukseen tämän lähtökohdan tarkempaa tarkastelua varten. 

 

Mayer et al. (1995) esittää kuviossa 6 luottamuksen koostuvan kolmesta tekijästä, 

rehellisyydestä, kyvyistä, hyväntahtoisuudesta. Rehellisyys heijastaa henkilöiden 

toimintaa yhdessä sovittujen ja määritettyjen periaatteiden mukaisesti: kuinka 

luottamuksen kohteen uskotaan toimivan luottamusta osoittaen henkilöä kohtaan, 

joka luottaa. Hyväntahtoisuus on toimintaa, jonka luottamuksen kohde toivoo olevan 

omien etujensa mukaista, rehellistä ja avointa. Kyvykkyyden ajatellaan olevan 

kollegan hyvät ja erityiset ominaisuudet sekä pätevyydet selvitä tehtävistä. Useat 

tutkijat ovat Mayer et al. (1995) mukaan ehdottaneet, että luottamus kehittyy ajan 

mittaan havaintojen ja vuorovaikutusten sarjan perusteella. (Mayer et al. 1995, 730.) 
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Kuva 6. Luottamuksen malli Mayer et al. (1995) mukaillen. 

 

 

A) Kyvyt  
 

Mayer et al.  (1995) mukaan kyky on se osa taitoja, pätevyyksiä ja ominaisuuksia, 

joiden avulla osapuoli voi vaikuttaa jonkin tietyn alueen kokonaisuuteen. Kykyyn 

liittyvä alue on erityinen, koska toimitsija tai asiantuntija voi olla erittäin pätevä 

joillakin teknisillä aloilla, mikä antaa kyseiselle henkilölle tai asiantuntijalle 

luottamuksen ja uskottavuuden kyseiseen alueeseen liittyviin 

tehtäviin. Asiantuntijalla voi kuitenkin olla vähän kelpoisuutta, koulutusta tai 

kokemusta toisesta alueesta, esimerkiksi henkilökohtaisesta 

viestinnästä. Luottamus on kyvykkyyden tasoon sidoksissa. Tämä näkyy 

asiantuntijaverkoston yhteistyössä ja ”vetovastuiden” jakaantumisessa 

verkostotyössä. Mayer et al. nimeää muita tutkijoita kuten Cook ja Wall (1980), 
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Deutsch (1960), Jones, James ja Bruni (1975) ja Sitkin ja Roth (1993), jotka pitivät 

kykyä olennaisena osana luottamusta. Mayer et al. mainitsi Giffin (1967) kuvanneen 

asiantuntemusta luottamukseen johtavana tekijänä. (Mayerin et al. 1995, 717–718.) 

 

B)  Hyväntahtoisuus 
 

Hyväntahtoisuus on sitä, missä määrin luotetun tai luottamuksen haltijan uskotaan 

haluavan hyvää niin sanotulle toimeksiantajalle egosentrisen voiton motivoimana. 

Hyväntahtoisuus pitää sisällään jonkin verran erityistä liittoutuneisuutta. Mentori 

haluaa auttaa suojelijaa, vaikka mentorin ei tarvitse olla avulias, eikä mentorille ole 

luvassa erillistä palkkiota. Hyväntahto on käsitys haltijan positiivisesta 

suhtautumisesta luottamuksen kohteeseen. (Mayerin et al. 1995, 718–719.) Useat 

tutkijat ovat lisänneet hyväntahtoisuuden kaltaisia ominaisuuksia luottamuksen 

perustaksi. Mayeri et al.  mukaan useat tutkijat kuten (Larzelere ja Huston (1980), 

Solomon (1960), Strickland (1958)) ovat käyttäneet termiä hyväntahtoisuus 

luottamuksen analyyseissään keskittyen erityiseen suhteeseen luottamuksen 

osoittajan kanssa. (Mayerin et al. 1995, 718–719.) 

 

C)  Rehellisyys 
 

Rehellisyyden ja luottamuksen välinen suhde edellyttää sitä, että uskoo toiseen, 

esimerkiksi asiantuntijaan, ja hänen periaatteisiinsa (Mayerin et al. 1995, 719). 

 

 

Vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys luottamuksen synnyssä. 

 

Blomqvist (2002) tähdentää väitöstutkimuksessaan toimijoiden välistä 

vuorovaikutusta luottamuksen lisääntymisessä. Luottamuksen kokemus kasvaa 

toistuvassa syklimäisessä vuorovaikutuksessa, jossa luottaja ja luotettu henkilö tai 

tiimi ovat kehämäisesti toistensa kanssa. Toistuvat havainnot toisen osapuolen 

havaitusta luotettavuudesta saavat aikaan kasvavan taipumuksen luottaa 

vuorostaan toiseen osapuoleen.  Blomqvist (2002, 160.)  
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Kuva 7. Vuorovaikutuksen dynamiikka luottajan ja luotetun välillä. (Blomqvist 

2002, 160)  

 

Das et al. (1998) kuvaa kommunikaation, proaktiivisen viestinnän ja tiedonvaihdon 

merkitystä yhtenä luottamusta edistävänä tekijänä. Viestinnällä voi olla useita 

tehtäviä luottamuksen rakentamisessa. Avoimen ja nopean viestinnän 

kumppaneiden välillä uskotaan olevan välttämätön ominaisuus luottamussuhteille 

(Larson 1992). Ilman asianmukaista viestintää yhteistyö kärsii. Selvitettävien 

näkemyserojen syntyessä niiden selvittäminen heti ja jatkuvana prosessina auttaa 

yhteistyön jatkumista ilman suurempia konflikteja. Näin viestintä rauhoittaa 

tilannetta ja yhteistyösuhteet voivat jatkua ennallaan. Hart et al. (1997, 34) 

korostavat tiedon jakamisen merkitystä yhteistyötahojen kanssa, mikä johtaa 

informaation symmetriaan pikemminkin kuin informaation epäsymmetriaan. 

Viestintä ja tiedonjakaminen auttaa luomaan luottamusta, koska se tarjoaa perustan 

vuorovaikutukselle, kumppaneiden kehittäessä edelleen yhteisiä arvoja ja normeja. 

Jatkuva vuorovaikutus on tärkeä mekanismi yhteistyötahojen pitämiseksi yhdessä. 

Tiedonvaihdon tehostamisella kumppanit voivat tunnistaa ja kehittää enemmän 

yhteisiä ominaisuuksia, jotta luottamus vahvistuisi entisestään. (Das et al. 1998, 

504–505.)   
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4.3 VIRTUAALITIIMIT JA JOHTAMINEN  

 

 

Dulebohn et al. (2017, 569) määrittelevät virtuaalisen ryhmän työjärjestelyksi, joissa 

tiimin jäsenet ovat maantieteellisesti hajallaan, heillä on rajallinen mahdollisuus 

henkilökohtaiseen yhteyteen muiden tiimin jäsenten kanssa ja tiimin jäsenet 

työskentelevät toisistaan riippuvasti käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Virtuaalinen ryhmä yhdistää työntekijät 

aikavyöhykkeestä ja etäisyydestä riippumatta yhdeksi tiimiksi sekä yhteisten 

tavoitteiden eteen työskenteleväksi ryhmäksi. (Dulebohn et al. 2017, 569; Bell et al. 

2002; Townsend et al. 1998.) 

 

Townsend et al. (1998) määrittelivät virtuaalisesti toimivat virtuaalitiimit 

maantieteellisesti tai organisatorisesti hajallaan olevien työntekijöiden ryhmiksi, 

jotka kootaan televiestinnän ja edistyksellisen tietotekniikan yhdistelmällä 

organisointitehtävän suorittamiseksi. Itse asiassa näitä ryhmiä käytetään 

suorittamaan erilaisia kriittisiä tehtäviä ja näihin ryhmiin valikoituvat parhaat 

työntekijät. (Townsend et al. 1998, 17.)  

 

Bell et al. (2002) toteavat, että virtuaalitiimillä on monia etuja. Virtuaalitiimimuoto 

antaa organisaatioille mahdollisuuden käyttää pätevintä työvoimaa työntekijöiden 

maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tämä antaa myös mahdollisuuden 

reagoida nopeasti lisääntyvään kilpailuun joustavalla tavalla. Virtuaalitiimit ovat 

avainasemassa organisaatioiden kehittämisessä tulevaisuudessa. (Bell et al. 2002, 

15.) 

 

Johdettavia voi olla eri osissa maakuntaa ja yhteistyöverkostoja mahdollisesti 

ympäri Suomea. Esimiesten määrä todennäköisesti tulee vähenemään ja työntekijät 

työskentelevät entistä itseohjautuvammin johtaen omaa työtään etätyöpisteistä tai 

omasta kotitoimistostaan. Virtuaalijohtamisen määrä lisääntyy ja 

virtuaalijohtamisesta tulee uusi mahdollisuus sekä mahdollistaja. Virtuaalisten 

tiimien käyttö on suuri mahdollisuus, koska virtuaaliset tiimit voivat tehdä asioita 
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kollektiivisesti.  Dulebohn et al. (2017, 569) luettelevat joitakin virtuaalisten tiimien 

etuja:  

 

a) ne voivat koota ryhmät, jotka maksimoivat toiminnallisen asiantuntemuksen 

ottamalla mukaan maantieteellisesti hajautetut ammattilaiset, 

 

b) mahdollistavat jatkuvan 24/7 -tuottavuuden käyttämällä erilaisia 

aikavyöhykkeitä eduksi, 

 

c) alentavat kustannuksia vähentämällä matkustamista ja jakamalla tietoa 

maantieteellisten rajojen ja organisaatioyksiköiden ja sivustojen 

välillä.  (Dulebohn et al. 2017, 569.) 

 

 

Virtuaaliryhmien eduista huolimatta tutkimukset ovat osoittaneet, että virtuaaliset 

työryhmät kärsivät myös joistakin haasteista, joita taas lähekkäin sijoitetuissa 

työryhmissä ja tiimeissä ei ole havaittavissa. Dulebohn et al. (2017) mainitsee 

joitakin näistä haasteista: 

 

a)  viestintä- ja yhteistyöongelmat verrattuna fyysisesti yhdessä sijaitsevaan 

tiimiin, 

 

b) johtamiseen liittyvät haasteet, kuten virtuaalisen tiimin kontrolli; johtajilla on 

usein vähemmän vaikutusvaltaa ja vähemmän tietoa tiimin positiosta ja 

etenemisestä kohti virstanpylväitä ja toimivuutta, jolloin tiimiprosessien 

hallinta ja tiimidynamiikka voivat heikentyä, 

 

c) vaikeus kehittää riittäviä käytäntöjä konfliktien selvittämiseksi ja 

ratkaisemiseksi, motivoida tiimin jäseniä, valvoa jäsenten suorituskykyä ja 

rakentaa luottamusta ja tiimin yhteenkuuluvuutta.  (Dulebohn et al. 2017, 

569–570.) 

 

 



 40 

Alun perin oletettiin, että virtuaalisesti toimivien tiimien johtajat tarvitsivat 

samanlaista osaamista kuin yhteen sijoitettujen tiimien johtajat. Nykyään on 

kuitenkin tunnustettu, että virtuaalitiimien johtajat tarvitsevat myös virtuaalisia 

tiimitaitoja ja asianmukaisia johtajuusratkaisuja, joilla korvataan henkilökohtaisten 

yhteyksien puuttuminen tiimin jäsenten kanssa. (Dulebohn et al. 2017, 569–570.) 

 

Johtajat, joilla on riittävästi viestintätaitoja, kykyä vaikuttaa sekä helpottaa ryhmän 

jäsenten sitoutumista, ja jotka arvostavat kulttuurista monimuotoisuutta, voivat myös 

vaikuttaa ja rakentaa luottamusta ja suhteita maantieteellisesti hajanaisen tiimin 

jäseniin. Heillä on myös valmiudet ja riittävä osaaminen työskennellä globaalisti 

24/7 työskentelevien tiimien kanssa tukien niitä ja kannustaen niiden jäseniä 

parempiin suorituksiin. Virtuaalinen kommunikointi ja vaikuttaminen on erilaista kuin 

face – to – face -kommunikointi ja -johtaminen. Kehonkielen ja kasvonilmeiden 

jäädessä pois kommunikoinnista voi tulla eleetöntä. Johtajalta siis vaaditaan niin 

tiiminjohtamisosaamista virtuaalisessa ympäristössä kuin yksilön kannustamista ja 

johtamista tiimissä ja yksilönä parempiin sekä tavoitteiden mukaisiin suorituksiin. 

(Dulebohn et al. 2017, 569–570.) Johtaminen voi mahdollistaa virtuaalisen 

verkoston toiminnan kehittymistä tulokselliseen suuntaan. 

 
Blomqvist (2018) kuvaa teknologisen kehityksen mahdollistavan eri puolilla olevan 

osaamisen yhdistämisen nopeiksi tiimeiksi, jotka pystyvät reagoimaan erilaisiin 

ongelmiin ja tarttumaan samalla uusiin mahdollisuuksiin digitaalisilla alustoilla. 

Uudet teknologiavälitteiset organisaatiomuodot tarjoavat uudenlaisia 

mahdollisuuksia. Teknologia mahdollistaa uudenlaisen arvonluomisen, joka 

edellyttää inhimillistä ymmärrystä, luottamusta ja syvällistä yhteistyötä, ja tämän 

ansiosta voidaan luoda uutta tietoa asiantuntijoiden välillä. Luottamuksen ja 

virtuaalitiimien toiminnan ymmärtäminen muodostaa keskeisen roolin. 

Virtuaalitiimeissä tiimin käynnistymisvaiheen aikana tiimin jäsenten 

aloitteellisuudella ja aktiivisuudella on luottamuksen rakentumiselle suuri merkitys. 

(Blomqvist 2018, 40, 42.)  
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4.4 ITSENSÄ JOHTAMINEN  

 

 

Breevaartin et al. (2014) mukaan itsensä johtamisella tarkoitetaan sitä, että 

työntekijät hallitsevat ja valvovat omaa käyttäytymistään ja ovat vastuussa 

tekemistään päätöksistä. Se tarkoittaa myös sitä, että työntekijät tekevät ilman 

ulkoista valvontaa vähemmän houkuttelevia mutta toivottavia päätöksiä. 

Itsensäjohtamisstrategiat auttavat luomaan työympäristöä, lisäämään motivaatiota 

ja helpottamaan suorituskykyvaatimusten saavuttamiseen vaikuttavia 

käyttäytymismalleja ja jopa muuttamaan käyttäytymistä suorituskyvyn 

parantamiseksi. Itsensä johtaminen voi olla edullinen organisaatioille, koska se 

säästää aikaa ja rahaa johdon palkkaamisesta. (Breevaart et al. 2014, 32.) 

 

Breevaartin et al. (2014) mukaan itsensä johtaminen liittyy positiivisesti työhön ja 

työhön sitoutumiseen. Tilanteissa, joissa käytetään itsensäjohtamisstrategioita, 

käytetään enemmän resursseja ja ollaan sitoutuneempia sekä keskittyneempiä 

työhön. Itsehallintastrategioiden käyttö vaihtelee päivittäin ja sillä on erilainen 

vaikutus työresursseihin ja työhön sitoutumiseen päivästä riippuen. Päivinä, jolloin 

työntekijät käyttävät itsensä johtamista, he luovat ympäristöä, jossa he voivat 

käyttää enemmän erilaisia taitoja. (Breevaart et. al. 2014, 32.)  

 

Itsensä palkitseminen tai rankaiseminen onnistumisen tai epäonnistumisen jälkeen 

voi olla myös aineetonta. Liiallinen itsekritiikki tai rankaiseminen voi kuitenkin olla 

haitallista itseohjautuvuudelle ja itsensä johtamiselle. (Neck et al. 2006, 271–272.) 

Työntekijöiden itsensäjohtamisstrategioiden käyttö vaihtelee päivittäin ja sillä on eri 

päivinä erilainen vaikutus työresursseihin ja työhön sitoutumiseen. Päivinä, jolloin 

työntekijät käyttävät itsensäjohtamisstrategioita, he luovat ympäristöä, jossa he 

voivat käyttää enemmän ja erilaisia taitoja. Kun he saavat palautetta työstään ja 

siitä, kuinka hyvin he tekevät työnsä, he voivat kasvaa ja kehittyä työssään. 

(Breevaart et al. 2014, 35, 36.) Itsensä johtamisella ja luovuudella on huomattu 

olevan vuorovaikutussuhde toisiinsa. Itsensä määrittelemisen taito sekä 

itseohjautuvuus ovat taitoja, jotka ovat avainroolissa luovuuteen ja itsensä 

johtamiseen. (Neck et al. 2006, 284.) 
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Neck et al. (2006) kuvasivat onnistuneen itsensä johtamisen mahdollistavan myös 

organisaation tuloksellisen toiminnan ja tulosten saavuttamisen. Seikkoina, jotka 

vaikuttavat onnistuneeseen tuloksen tekemiseen organisaatio-, tiimi-ja yksilötasolla 

mainittiin itsenäisyys, sitoutuminen, innovatiivisuus, luovuus, psykologiset tekijät, 

luottamus, tiimipotentiaali, työtyytyväisyys, innostuneisuus ja oman työskentelyn 

maksimointi. (Neck et al. 2006, 285.) 

 

Neck et al. (2006) mukaan psykologinen voimaantuminen on taas tulosta itsensä 

johtamisen vaikutuksista ihmisen tavoitehakuiseen käyttäytymiseen työssä, 

päättäväisyyteen, merkityksellisyyden tunteeseen sekä hallinnan tunteeseen. 

Luottamus vaikuttaa tiimityön tehokkuuteen positiivisesti, mikä on puolestaan 

nähtävissä ennen kaikkea, kun kyseessä ovat itseohjautuvat tiimit. Luottamuksen 

ansiosta yksilö uskoo toisten työyhteisön jäsenten lupausten pitämiseen ja 

vilpittömään toimintaan ja tämä taas puolestaan auttaa saavuttamaan yksilön ja 

työyhteisön tavoitteet ja mahdollistaa tuloksellisen toiminnan. (Neck et al. 2006, 

284, 285.) 

 

Hunnes Blakstadin (2015) mukaan nykyään teknologia mahdollistaa kaikille 

tilaisuuden työskennellä melkein missä tahansa. Liitettävyys ja älypuhelimen ja 

tabletin käyttäjäystävällisyys, langattomat verkot ja 4G todella mahdollistavat 

liikkuvan työn (Hunnes Blakstad 2015, 51) sekä yhteydenpidon työyhteisöön ja 

asiakkaisiin koko Suomen laajuisesti verkostotyössä.  
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5. AINEISTO, TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN JA 

ANALYSOINTI  

 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuskohteena oleva aineisto ja organisaatio, 

tutkimuksen suorittaminen sekä aineiston analysointiin liittyvä menetelmä. 

 

5.1 TUTKIMUSKOHDE  

   

 

Tutkimuksen kohteena on valtionhallinnon organisaatio, joka on työ- ja 

elinkeinoministeriön TEM-konserniin kuuluva työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja 

elinkeinotoimisto on työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluva virasto (Finlex 

2007). Työ- ja elinkeinotoimistoja on eri puolilla Suomea viisitoista. Tutkimuksessa 

keskitytään työ- ja elinkeinotoimistoihin nimitettyihin muutosturva-asiantuntijoihin ja 

heidän toimintaansa TEM-konsernin osana. (Finlex 2012.) 

 

Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista ja sen käyttöönottamisesta sopivat 

työmarkkinajärjestöjen keskusjärjestöt tulopoliittisessa sopimuksessa. (HE 

48/2005). Muutosturvan toimintamalliin liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2005. 

Työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa 

työskentelee muutosturva-asiantuntijoiden verkosto. Kaikille ELY-keskusalueille tuli 

nimittää muutosturvaan erikoistuneita asiantuntijoita. Muutosturva- asiantuntijoiden 

tehtäviksi määriteltiin verkoston alkumetreiltä lähtien seuraavat: työnantajien 

opastaminen ja informoiminen muutosturvaan liittyvien tehtävien hoitamisesta sekä 

työvoimapalveluiden tarjonnasta muutostilanteessa. Muutosturva-asiantuntijoiden 

tuli vastata suurten irtisanomisten yhteydessä tarvittavien erillisten projektien 

suunnittelusta ja käynnistämisestä, yrityskohtaisten palveluiden organisoinnista 

sekä näihin tilanteisiin liittyvästä valmiudesta toimia omaa työ- ja elinkeinotoimiston 

tai ELY-keskuksen toiminta-aluetta laajemmalla toiminta-alueella. Työ- ja 

elinkeinoministeriö määritteli myös, että muutosturva-asiantuntijat toimivat sekä 
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paikallisesti, alueellisesti että koko maan kattavana verkostona. 

(TEM/992/03.01.04/2010.)  

 

Muutosturvan toimintamalliin liittyvät palvelut sovitaan yrityskohtaisissa 

keskusteluissa yhteistyössä työnantajan kanssa. Tavoitteena muutosturva-

asiantuntijoiden toiminnassa tuli olla, että ne tuotetaan tasalaatuisina yrityksen 

sijainnista tai muutostilanteessa olevan henkilöstön asuinpaikasta riippumatta. 

(Romo et al. 2006, 89.) Muutosturva-asiantuntijoita työskentelee valtakunnallisesti 

noin kaksikymmentäviisi niin että jokaisella ELY-keskusalueen suuruisella alueella 

on ainakin yksi muutosturva-asiantuntija.  

 

Verkoston työn luonteeseen kuuluu hiljaisen tiedon siirtäminen yhteisissä 

yritysasiakastilanteissa yhteisten yritysasiakkaiden palveluiden varmistamiseksi 

sekä muutosturvan toimintamallin toteuttamiseksi niin että irtisanomisuhan alla 

olevat tai lomautetut henkilöt voisivat siirtyä joustavasti työstä toiseen jo ennen 

työsuhteen päättymistä tai lomautuksen alkamista. Verkostotoiminnassa 

kertyneiden yhteisten hyvien käytäntöjen jakaminen on työn onnistumisen ja 

tasapuolisen palvelun varmistamiseksi tärkeää. Liikesalaisuuksien piiriin kuuluvien 

asioiden käsitteleminen vaatii ehdotonta luottamusta verkoston jäsenten välillä sekä 

tietojen käsittelemistä sen mukaisesti. 

 

 

 5.2 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN JA ANALYSOINTI MENETELMÄT   

 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa tutkija hyödynsi Colaizzin (1978) 

fenomenologisesta analysointimenetelmästä kehittämää menetelmää. Tällä 

seitsenportaisella analysointimenetelmällä pystyttiin hyödyntämään ihmisten 

kokemuksiin perustuvaa tietoa ja sen tutkimista. Tämä menetelmä soveltui 

tutkimusprosessinsa puolesta tutkijan mielestä hyvin hermeneuttisen 

tieteenfilosofian kehämäisen (hermeneutical circle) ymmärtämisen ominaisuuteen; 

tulkinnan muuttuessa koko tutkimusprosessin ajan ja aina edelleen tarkentuen. 

(Dinner 1979, 53, 56; Koski 1995, 83; Perttula 1995, 180.) 
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Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla työ- ja elinkeinoministeriön 

virkamiehiä, jotka ovat työtehtävissään ministeriön vastuuhenkilöinä edesauttaneet 

muutosturvaverkoston syntymistä tai sen toimintaedellytysten ylläpitämistä, sekä 

muutosturva-asiantuntijan tehtäviä hoitavia virkamiehiä. Työ- ja elinkeinoministeriön 

virkamiesten haastattelemiseen tutkija päätyi siitä syystä, että ministeriöllä on aina 

ollut merkittävä rooli suurten muutostilanteiden hoitamisen koordinoinnissa 

Suomessa. Haastateltavat muutosturva-asiantuntijat tutkija valikoi eri puolilta 

Suomea. Valinnassa painottui se, että haastateltavalla oli kohtalaisen pitkä 

työhistoria juuri muutosturva-asiantuntijana. Tutkija näki tarkoituksenmukaiseksi 

valita haastateltavat siten, että heidän tietonsa tehtävän luonteesta ja 

verkostoitumisesta olisi kertynyt mahdollisimman pitkältä ajalta ja näin he voisivat 

kertoa myös historiallista taustaa omissa vastauksissaan muutosturva-

asiantuntijaverkoston toiminnan kehittymisestä. Tutkija haastatteli myös 

muutosturvan kehittämishankkeen henkilöä, koska hänellä on laaja näkemys 

verkoston tämänhetkisestä toiminnasta valtakunnan laajuisena muutosturva-

asiantuntijaverkostona. Haastattelussa ei käytetty mitään tarkkarajaisia kysymyksiä, 

vaan haastattelun kulku kehittyi haastattelijan ja haastateltavan välisessä 

vuoropuhelussa. Tutkimushaastattelun edetessä tutkijan näkökulma tarkentui 

tarvittavista kysymyksistä ja tämä taas tuki tutkijan käyttämää hermeneuttista 

ymmärtämisen kehää sekä kokemuksen tutkimiseen soveltuvaa Colaizzin 

fenomenologista analyysimenetelmää.  

 

Tutkijalla on muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminnasta omakohtaista 

kokemusta. Hän on työskennellyt tutkimuskohteena olevan verkoston jäsenenä yli 

kymmenen vuotta. Oman työkokemuksensa karttuessa tutkija on tehnyt erilaisia 

huomioita verkoston toiminnasta ja siitä, kuinka synkronoidusti toiminta on sujunut, 

vaikka eri puolilla työskentelevä verkosto on hajallaan ELY-keskusten alueilla sekä 

eri toimistojen johdon alaisena. Lähtökohtana tutkimukselle oli, että verkosto toimii 

hyvin, mutta tieteellinen todistettavuus ja tieteellisesti perusteltu ymmärrys siitä, 

mistä verkoston hyvä yhteistyö johtuu, puuttui. 
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Tutkija aloitti tutkimusaineiston keräämisen haastattelemalla työ- ja 

elinkeinoministeriön virkamiehiä, jotka ovat vastanneet vuosien varrella 

muutosturvan toimintamallin toimivuudesta Suomessa suurissa muutostilanteissa, 

sekä muutosturva-asiantuntijoita, jotka toimivat valtakunnallisessa verkostossa. 

Colaizzin (1978) analyysin tavoitteena on tuottaa eri tutkimuksen vaiheiden jälkeen 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Lopullisen päätöksen tutkimukseen otettavien 

määrästä tutkija teki suhteuttamalla määrää tutkimustavoitteiden saavuttamiseen. 

(Colaizzi 1978, 59–62, 64; Turunen et al. 1994, 9.)  

 

Ennen Colaizzin seitsenportaiseen analysointimenetelmään siirtymistä heti 

litteroinnin jälkeen tutkija siirsi haastatteluaineiston taulukkoon analysoinnin 

helpottamiseksi. Hänen mielestään aineisto ja pääajatukset oli helpompi erotella 

litteroidusta tekstistä taulukkomuotoisena jo analysoinnin aloitusvaiheessa. Aluksi 

hän alleviivasi tärkeät ja keskeiset käsitteet ja teema-ajatukset sekä Colaizzin 

analysointimenetelmässä mainitut alateemat eri väreillä. Tutkija kutsui työnsä 

aikana näitä värillisiä alleviivauksia työnimellä värikoodattu teema-ajatusten etsintä. 

Hän myös loi oman sarakkeen niille ilmaisuille, jotka oli hyvä nostaa esille, kun 

kuvattiin haastateltavien omin sanoin ilmaisemia mielipiteitä haastattelijan esittämiin 

kysymyksiin. Tätä taulukointivaihetta lukuun ottamatta tutkija pyrki noudattamaan 

orjallisesti Colaizzin analysointimenetelmää. Seuraavassa kuvaus Colaizzin 

analysointimenetelmästä porras portaalta. 

 
 

Colaizzin (1978) fenomenologisen analysointimenetelmän ensimmäisessä 

vaiheessa tutkija kuunteli useampaan kertaan haastattelun aikana nauhoitetun 

aineiston. Nauhoituksia kuunnellessaan tutkija teki muistiinpanoja tärkeimmistä 

tutkimuksen kokonaisuuteen liittyvistä huomioista. Tässä analyysivaiheessa tutkija 

pyrki ymmärtämään haastattelun aikana kerättyjen vastausten sisällön syvällisesti. 

Seuraavaksi tutkija siirtyi alleviivaamaan samasta haastattelusta tehtyjä litterointeja 

ja varmistamaan näin, että oli kuunnellessaan huomannut ja ymmärtänyt 

haastatteluissa tutkimuksen kannalta tärkeimmät ja huomionarvoisimmat kohdat. 

 

Toisessa vaiheessa tutkija poimi aineistosta tärkeimmät kuvaukset, jotka olivat 

huomionarvoisia tutkimuksen kannalta. Tämän jälkeen hän keräsi jokaisesta 
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kuvauksesta tutkittavan ilmiön kannalta huomionarvoiset ilmaisut. Samaa 

tarkoittavat ilmaisut tutkija poisti tai niputti yhdeksi.  Tärkeät ilmaisut (significant 

statements) tutkija esitti yleisellä tasolla. (Colaizzi 1978, 59–62; Turunen, H. et al. 

1994, 10.) Tässä vaiheessa ei vielä analysoitu vastausten yksityiskohtia eikä 

kaivauduttu niihin syvällisesti. 

 

Vaiheessa kolme tutkija pyrki löytämään ja reflektoimaan haastateltavien 

kerronnassa olleet viittauksenomaiset merkitykset ja piilevät sisällöt. Hän vertasi 

muodostuneita merkityksiä (formulated meanings) alkuperäisiin 

haastatteluaineiston litterointeihin ja jo tehtyihin alleviivauksiin. Näin hän halusi 

varmistua siitä, että ei kadota haastateltavien alun perin ilmaisemia ajatuksia ja 

kokonaiskuvaa haastattelujen sisällöstä. (Colaizzi 1978, 59–62; Turunen et al. 1994, 

10.)  

 

Edellisessä vaiheessa syntyneet yhteenkuuluvat merkitykset tutkija ryhmitteli 

neljännessä vaiheessa teemojen mukaisiin ryhmiin (clusters of themes). Hän halusi 

vielä varmistua siitä, että muodostetut ryhmät olivat haastateltavien mainitsemien 

autenttisten kertomusten mukaisia ja asiasisältö säilyi alkuperäisenä. Tämä 

työvaihe oli tutkijan mielestä helppo, koska hän oli jo ensimmäisen vaiheen aikana 

kuunnellut nauhoituksia useampaan kertaan ja näin muodostanut kokonaiskuvan 

haastateltavien näkemyksistä ja painotuksista vastauksissa. Tätä vaihetta helpotti 

myös se, että tutkija oli luonut taulukon heti aloitusvaiheessa ja pystyi näkemään 

mitkä valinnat olivat johtaneet mihinkin lopputulokseen. Tutkija halusi varmistua 

myös, että asiakokonaisuudet osuivat paikoilleen haastattelun ja tutkimusanalyysin 

aikana. Hän pyrki havaitsemaan mahdolliset ristiriidat tulkinnassaan ja ryhmien 

muodostamisessa. (Colaizzi 1978, 59–62; Turunen et al. 1994, 10.) 

 

Viidennessä vaiheessa tutkija yhdisti edellisissä analyysivaiheissa saadut tulokset 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä eli muutosturva-asiantuntijaverkoston 

toiminnasta ja siihen vaikuttavista menestystekijöistä tyhjentäväksi kuvaukseksi 

(exhaustive description). (Colaizzi 1978, 59–62; Turunen et al. 1994, 10.) 
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Kuudennessa vaiheessa tutkija muodosti yhteenvedon tutkittavasta ilmiöstä. Hän 

pyrki kuvaamaan tutkimaansa ilmiötä aineistoon nähden mahdollisimman tarkasti. 

(Colaizzi 1978, 59–62; Turunen et al. 1994, 10.) 

 

Seitsemännessä vaiheessa tutkija keskusteli kuuden haastattelemansa henkilön 

kanssa ja kertoi heille, millaiseen yhteenvetoon oli tutkimuksensa aikana päätynyt. 

Näin haastatellut saivat arvioida yhteenvetoa alkuperäisiin näkemyksiinsä peilaten 

ja tutkija varmistui samalla tutkimuksensa validiteetista. (Colaizzi 1978, 59–62; 

Turunen et al. 1994, 10.) 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 
  

 

Tutkimuksen tulokset kuvataan tutkimuksessa käsiteltyjen päätutkimusalueiden 

mukaisesti. Ensin kuvataan luottamuksen merkityksestä nousseet huomiot ja 

analysoinnit. Toiseksi esitetään tiedosta ja tiedon jakamisesta esille nousseet 

analysointitiedot, kolmanneksi digitalisuuden ja virtuaalisuuden merkitys sekä 

neljänneksi itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen vaikutus muutosturva-

asiantuntijaverkoston toimintaan. Viidenneksi kuvataan muutosturva-

asiantuntijaverkoston toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Haastatteluaineistosta esille 

nousseet teema-alueet käsitellään Colaizzin (1978) kehittämän 

analyysimenetelmän pohjalta. Tehdessään analysointia vaihe vaiheelta tutkija pyrki 

ymmärtämään haastateltavien ilmaisemat sanonnat ja kertomukset hyvin 

syvällisesti. Hermeneuttisen kehän hyödyntäminen auttoi juuri tässä syvällisen 

ymmärtämisen prosessissa esiymmärryksen kautta. Keskeiset yläteemat tutkija 

esitti ympyräkuvioissa havainnollistaakseen analysointituloksia kuvioissa kohta 

kohdalta. Colaizzin (1978) analysointimenetelmän vaiheen viisi mukaan tutkija 

raportoi nämä yläteemat kuvioissa siten että kuvion keskellä on yläteema ja esille 

tulleet keskeiset alateemat ympäröivät sitä. 

 

6.1 LUOTTAMUKSEN MERKITYS 

 
 
Haastateltavat kokivat, että muutosturva-asiantuntijaverkostossa on 

luottamuksellista toimia ja luottamus vallitsee verkoston jäsenten välillä. Luottamus 

koettiin jopa niin vahvaksi muutosturva-asiantuntijaverkoston jäsenten 

keskuudessa, että se on perustavaa laatua oleva verkostotoiminnan tekijä ja 

verkostotyön lähtökohta. Luottamusta pidettiin jopa verkoston tärkeimpänä 

ylläpidettävänä asiana: koettiin, että verkosto toimii parhaiten luottamuksen 

vallitessa. 
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”Kyllä se verkosto oli kysymys mikä tahansa verkosto, on tämmöinen 

kehittävä, tietoa jakava, eteenpäin orientoituva, kyllä se luottamus on 

sen verkoston lähtökohta. Se mitä ite olen seurannut tätä muutosturva 

verkostoa ja mitä olen ollut muutamassa muussakin verkostossa, 

mukana tietyllä tavalla se on verkoston tärkein tehtävä luottamuksen 

ylläpitäminen, kyllä se on keskeinen homma siinä.” H: 8 

 

”Kyllähän siinä niin kuin kaikessa muussakin meidän toiminnassa on 

voi sanoa että luottamus on ihan niitä keskeisiä asioita joista meidän on 

syytä tosi lujasti pidettävä kiinni.” H: 4 

 

”Mun mielestä on ydinkysymyksiä, luotetaan toinen toisiin ja toisten 

ammattitaitoon.” H: 1 

 

”Kyllä on ihan täysi luottamus, ei ole tullut kertaakaan mieleen, että 

olisin kyseenalaistanut, ei olisi luottamusta.” H: 5 

 

”Kyllähän luottamuksella on tosi iso merkitys. Sehän ei synny tyhjästä 

eikä itsestään sitä pitää rakentaa.” H: 10 

 

”Sillä lailla on, että verkosto toimii parhaimmillaan, kun on luottamus.” 

H: 2 

 

Haastateltavat kokivat luottamuksen verkostotyössä hyvin merkitykselliseksi, 

suorastaan verkoston toiminnan ja toimivuuden lähtökohdaksi. Poikkeuksetta 

jokainen haastatteluun osallistunut piti luottamusta hyvin tärkeänä asiana 

muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminnassa. Verkosto on toiminut vuodesta 

2005 lähtien ja sen toiminnan aikana on käsitelty suuria muutos- ja 

vähentämistilanteita, joissa valtakunnallinen verkosto on joutunut jakamaan tietoa 

yhteisten asiakkaiden tasalaatuisen palvelun varmistamiseksi. Haastateltavat 

kuvasivat suorastaan tulenaroiksi verkoston käsittelemiä asioita ja jo senkin vuoksi 

luottamuksen ylläpitäminen ja olemassaolo koettiin hyvin tärkeänä. 
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”sitten keskustelussa on yleensä on, käsillään kuitenkin näissä 

verkostossa semmosia asioita, jotka koskee kolmatta osapuolta että 

niistä voidaan keskustella sitten oikeilla nimillä asioista ja käydä niitä 

keskusteluja siinä mielessä ensiarvoisen tärkeää.” H: 2 

 
”mun mielestä se on siitä alusta asti vuodesta 2005 on se on toiminut 

erinomaisen hyvin, mulla ei ole yhtään sellasta tilannetta tai 

tapahtumaa mielessä missä olisi tullut sellaista että että luottamuksen 

takia, luottamuksen menettämisen takia olisi tapahtunut jotakin ikävää, 

että musta tää, puhutaan toisaalta vaitiolovelvollisuudesta. Ett laittasin 

samaan koriin, erinomaisen tärkeää mutta on toiminut erinomaisen 

hyvin. Se on toiminut niin hyvin, en en olisi uskonut silloin 2005 että 

tulee toimimaan näin hienosti hyvin. on meillä sellaista tietoa, että 

julkisuuteen jos olisi mennyt olisi ollut iltapäivälööppikamaa ja mitään 

sellaista vuotoa ei niin kun tapahtunut, kyllä mulla erinomaisen hyvä 

luottamus on.”  H: 4 

 

Haastateltavat kokivat luottamuksen syntyvän mahdollisuudesta tuntea toinen 

toisensa toiminta-alueet ja haasteet kunkin alueen sisällä. Haastateltavat kokivat 

hyväntahtoisuuden henkeä toisiaan kohtaan verkostossa, koska he tiesivät ja voivat 

luottaa toisten tekevän parastaan omalla alueellaan valtakunnallisten 

asiakastilanteiden hoitamisessa. 

 

”Kun tunnetaan sen verkoston ihmiset. Meistä useimmat on ollut 

pitkään tässä työssä ja me tunnetaan sen varrelta pitkään. Tunnetaan 

sen kollegan haasteet, sillä omalla alueella ja tunnetaan miten caset 

sillä erilaisella alueella hoidetaan. Se kun tunnetaan toisiamme ja 

pidetään yhteyttä lisää luottamusta ja tietoisuuksia, miten toimitaan.” 

H:9 
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Puhuttaessa luottamuksen välttämättömyydestä muutosturva-asiantuntijaverkoston 

työkentässä haastateltavat kokivat luottamuksen olevan tulenarkojen asioiden 

hienotunteista hoitamista huomioiden ympäröivä maailma ja salassapito, vaikka sitä 

ei olisi erikseen vaadittu. 

 

”On ehdottomasti, koska nämä on aika tulenarkoja asioita, eihän näitä 

puhuta ulkopuolisille eikä ruokapöydissä.” H: 5 

 

”Jos ei sitä luottamusta olisi ei tietoa voisi siirtää, kyllähän se on ihan 

avain, kaiken lähtökohta. Kysymys kaiken lähtökohdasta.”  H: 4 

 

”Ajattelisin että, jotenkin ajattelisin, kun alussa oli se tietty porukka, joka 

tähän nyt valittiin. Se on siitä lähtenyt. sitten kuljettiin aika pitkään, 

vaikka siihen tuli uutta porukkaa kyllä jokainen tiesi, että nämä pysyvät 

näiden seinien sisällä. Vaikka siihen tuli uutta porukkaa, kaikki 

ymmärsi.” H: 5 

 

”Verkoston asiantuntijoiden välisen luottamuksen ansiosta voimme 

konsultoida haastavissa tilanteissa ja saada tukea ja vinkkejä 

toisiltamme. Luottamus on ansaittava toimimalla laajalla 

asiantuntemuksella tasapuolisesti kaikkien osapuolten kanssa. Yt-

tilanteissa henkilöstön luottamus työnantajaa kohtaan on joskus kovasti 

järkkynyt. Samoin verkostotyössä keskinäinen luottamus on edellytys 

konsultoinnille tilanteissa, joissa on kyse yritysten sisäisistä salassa 

pidettävistä asioista.” H: 6. 

 

Haastateltavat kokivat oman työidentiteettinsä olevan luottamuksen vuoksi hyvä. 

Verkoston jäsenet ovat ottaneet asioista selvää ja kouluttautuneet tehtävän 

vaatimalla tavalla. 
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”En ole koskaan ainakaan, kertaankaan tullut eteen sellaista, että ei 

ammattitaitoa olisi. Kyllähän tää sellaista porukkaa on että on halunnut 

ottaa asioista selvää ja kouluttautunut, ett kyllä se on sitä luottamusta 

lisää, sä tiedä, mitä sä teet ja mikä tehtävä on.” H: 5 

 

Haastatellut kokivat autenttisen tiedon välittämisen ja asioista niiden oikeilla nimillä 

puhumisen hyvin merkittäväksi. Muutosturva-asiantuntijaverkosto koettiin 

verkostoksi, jossa voitiin luottaa toiseen kollegaan sekä siihen että häneltä saa 

yhteistyön kannalta oikeanlaista tietoa. 

 

”Täytyy pystyä kysymään rehdisti asioita, suoraan asioita, puhumaan 

asioista niiden oikeilla nimillä. niin että se vastaus vastaa siihen aitoon 

tarpeeseen saada, jokin tietty tieto tai tulkinta koska muussa tilanteessa 

siinä käy äkkiä niin että annetaan väärää tietoa väärää tulkintaa ja se 

ketju jos jatkuu sen jälkeen voi olla niin että 25 asiantuntijaa 

valtakunnassa tekee väärää ja ohjeistaa työnantajaakin väärin”. H: 3  

 

”Eli jos me ei näissä verkostossa voida luottaa toisiimme ja siihen että 

kollegalta saa oikeaa tietoa tai kollega pitää salassa se mitä me 

kysytään jonkun yt-neuvottelujen alkaessa tai ennen yt-neuvottelujen 

alotusta niin että se tieto ei leviä ulkopuolelle, onhan se ihan ehdoton 

peruskivi. Koko tallaisessa työtehtävässä, ilman sitä ei tää verkosto 

voisi toimia missään nimessä”. H: 3 

 

Keskinäisen luottamuksen koettiin helpottavan lainsäädännön tuomien muutosten 

vaatimien asioiden käsittelyä verkoston jäsenten avoimessa vuoropuhelussa. 

 

”Auttaa ehdottomasti kyllä ihan siltäkin kannalta, vaikka meillä jokaisella 

olisi yli vuosikymmenen vahva asiantuntemus siitä työstä mitä 

asiantuntijana tehdään. mutta kun asiat muuttuu lainsäädännöt 

muuttuu, tulkinnat muuttuu niin pelkästään se että aina uskaltaa kysyä 

tai sanoa: "hei meneekö tämä näin, tai meneekö tämä näin niin, 
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vaikuttaa siihen pistääkö jokainen oman osaamisen alttiiksi. hetkinen 

onks se asian näin vai eiks se ole näin eli menenkö vanhalla tiedolla, 

kehtaako tätä edes kysyä. Niin kyllähän se varmasti jokaiseen ihmiseen 

on sisään rakennettu.” H:3 

 

Avoin vuorovaikutus ja sen merkitys korostuu, kun verkosto koetaan turvalliseksi, 

luotettavaksi ja luottamuksen arvoiseksi. Luottamuksen koettiin antavan 

mahdollisuuden avoimeen vuorovaikutukseen. Kun vuorovaikutus mahdollistui, 

koettiin myös rakentavien näkemysten esittäminen helpommaksi verkoston 

yhteistyössä.  

 

”Verkosto on sellainen missä voi vapaasti sanoa, kysyä, kommentoida 

siellä tulee kaikista parhaiten sitä avointa vuorovaikutusta ja niitä 

erinäköisiä näkökulmia.” H: 3 

 

Verkoston jäsenet kokivat, että kun verkoston keskuudessa vallitsee luottamus, 

pystytään jakamaan erilaisia näkökantoja sekä osaamista, jota on hankittu 

työtehtävissä tai kouluttautumalla. 

 

”joku toinen voi katsoa kun näissä asioissa on monta puolta niin katsoa 

sitä toisesta vinkkelistä ja se vähän näyttäytyy eri tavalla jos sä katsot 

sitä virkamiehen näkökulmasta jos sä katot sitä työsuhde (-lain-

säädännön) näkökulmasta, sä katsot sitä työnantajan näkökulmasta sä 

katsot sitä irtisanotun työntekijän näkökulmasta, se tilanne näyttäytyy 

vähän eritavalla siihen että siihen saa sitä lihaa luiden ympärille ja 

saadaan sitä kontekstia siihen missä mennään.” H: 3 

 

Haastateltavat kokivat, että luottamus luo pohjan puhua suoraan tilanteissa, joissa 

on muutettava vallitsevia käytäntöjä. Esimerkiksi käy tilanne, jossa kerrotaan 

kollegaverkostossa, että toiminta tai saatu aikaisempi tulkinta on muuttunut eri 

oikeusasteissa, jolloin tulkintoja tulee tehdä uudelleen verkostossa ja yhteistyössä. 
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”Uskaltaa sanoa ja kunnioittaa niin paljon niitä kollegoita, että myöskin 

kertoo, että tässä on menty mettään, että on tullut tämmönen tieto, että 

tätä tuleekin tehdän näin ja tulee tulkita näin.” H: 3 

 

 

 

Kuva 8. Luottamukseen liittyvät ala- ja yläteemat. 

 

Kuva kahdeksan esittää tutkimuksesta esille nousseet ala- ja yläteemat 

luottamuksen merkityksestä ala- ja yläteemojen muodossa. Yläteema on keskellä 

ja havaitut alateemat ympärillä Colaizzin (1978) fenomenologisen 

analysointimenetelmän mukaisesti kuvattuina. 

 

6.2 TIETO 

 
 
Haastateltavat kokivat, että yhteistyö helpottuu, kun osaamista ja kokemuksia 

voidaan tuoda verkoston hyväksi. Verkoston osaamisesta hyötyivät kaikki, koska 
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tietoa jaettiin yhteisissä työpajoissa, joista verkoston valtakunnallisesti toimivat 

jäsenet voivat viedä oppimaansa ja verkostossa jaettua osaamista omiin 

työtehtäviinsä ja omalle alueelleen hyödyttämään koko toiminta-aluetta. 

 

”Verkoston jäsenten opiskelu hyödynti koko verkostoa. Oli hyödyllistä 

että verkosto jakoi osaamistaan, esim. omien yksityisten opintojen 

kautta. Jokaisella oma työkokemuksen kautta hankittua omaa 

osaamista. Jollakin oli esim. ammattiyhdistyksen puolelta tullut. 

Erilaiset taustat hyödyttivät verkostoa. Ihmiset toivat hyvin omaa 

tietämystään hyvin esille verkoston toiminnassa. Antoivat omaa 

osaamistaan verkoston hyväksi ja hyödyksi.” H: 6 

 

”Yhteinen materiaalin tekeminen hitsasi yhteen verkostoa.” H: 6 

 

”Yhteiset materiaalit helpottivat yksittäisen asiantuntijan työtä.  Oli 

hauskaa.” H: 6 

 
”Tietenkin toimintamme hyötyy ja tehostuu, kun saamme myös 

toistemme erityisosaamisia (esim. ”X” kollegan lakituntemus) 

hyödynnettyä. Jokaisen asiantuntijan ei tarvitse yksikseen perehtyä 

jokaiseen lakipykälään, kun yhdellä on ko. asia kirkastunut ja hän jakaa 

asian kaikille.”  H: 6 

 

Haastateltavat kokivat verkoston sisällä jaettavan osaamisen ja uuden tiedon ja 

tulkinnan hyvin oleellisena verkoston jäsenten henkilökohtaisen osaamisen ajan 

tasalla pitämisessä. Verkoston sisäisen tiedon ja hankitun osaamisen jakamisen 

nähtiin hyödyttävän yksittäistä verkoston jäsentä suuresti. 

 

”No ehdottomasti Ihan paras koulutus ja perehdytys väylä on se 

verkosto, koska se mitä aikaisemmin sanoin se hiljainen tieto, jota tulee 

tuolla turuilla ja toreilla, kun liikutaan eri toimijoiden kanssa, käydään 

YT-neuvottelussa, ollaan sidosryhmien kanssa tekemisissä, tulee näitä 

oikeustapauksista, joista kuullaan millaisia on tullut. Se lainsäädännön 
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muuttuminen erinäköiset koulutukset missä meistä kukin käy, taas 

omallakin ajalla, jotka eivät ole taas työnantajan järjestämiä. Toiset ovat 

aktiivisempia ay-kentällä ja yritysjärjestöissä tilaisuuksissa mukana. 

Joista tulee hyvinkin paljon tietoa, jota me ei muuten saataisi juurikin 

näitä tulkintoja, näkökantoja. Nii ihan ilman tätä verkoston 

tiedonvälitystä, apua, kommentointia, neuvontaa kinkkisissä tapauksiin 

ei tää verkosto toimisi ensinkään eikä meidän asiantuntemus olisi 

missään nimessä sillä tasolla. millä se nyt on ja se pelkästään 

ajansäästö jos me kaikki istuttaisiin joka kerta siinä samassa 

koulutuksessa niin minkä verran siinä menisi aikaa. Kuin se jos joku käy 

hyvän koulutuksen ja vinkkaisi siitä toisille, hei siellä tuli esille tällainen 

asia ja vinkkaa sen toisille. Tämä on sen meidän oman opiskelun ja 

ajan tasalla pysymisen kulmakivi” H: 3 

 

Haastateltavat kokivat tiedon jakamisen hyvin olennaisena osana verkoston 

yhteistyötä ja yhteistä tekemistä.  

 

”On perus edellytys, että asioita tuodaan sisäisesti ja ulkoisesti esille. 

Tiedetään mitä tehdään ja mitä tehdään.” H: 10 

 

”totta kai osaaminen kasvaa mitä enemmän sen verkoston kanssa on 

tekemisessä.” H: 4 
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Kuva 9. Tiedon merkitykseen liittyvät ala- ja yläteemat. 

 

Kuva yhdeksän esittää tutkimuksesta esille nousseet ala- ja yläteemat tiedon 

merkityksestä ala- ja yläteemojen muodossa. Yläteema on keskellä ja havaitut 

alateemat ympärillä Colaizzin (1978) fenomenologisen analysointimenetelmän 

mukaisesti kuvattuna. 

 

6.3 VIRTUAALISUUDEN MERKITYS  

 

 

Valtakunnalliseen muutosturva-asiantuntijaverkostoon kuuluvat kokivat toimivansa 

virtuaalisena verkostona. Virtuaalisten työvälineiden käytön koettiin tuovan tukea ja 

yhdenmukaista toimintaa verkoston jäsenten välille, vaikka maantieteellinen 

etäisyys onkin suuri. 

 

”Varmaan osittain koska nämä virtuaaliset, sähköiset ja digitaaliset 

työkalut ovat niin iso osa tätä meijän joka päivästä työtä, on Skypet, 
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Ymmerit ja omat digitaaliset työtilat. Tuolla omissa järjestelmissä. Ja 

kun on tehty kehittämistöitä hankkeen puitteissa niin kouluttajilla on 

ollut tällaisia sähköisiä palvelu- ja koulutusalustoitaan ja niissä sitten 

toimitaan. Kyllä se määrätyllä tavalla sitä kautta näyttäytyy 

virtuaalisena, sähköisenä, digitaalisena minkälaisena sen haluaa sitten 

mieltämään.” H: 3  

 

Virtuaalisuuden hyödyntämisen koettiin helpottavan ja nopeuttavan omaa työtä 

sekä tukevan verkoston jäsenten osaamisen ja ajantasaisen tiedon saatavuutta. 

 

”Pystytään lähettämään, vastaanottamaan nopeeta viestintää, 

pikaviestintää ja tekemään neuvontaa nopeeta kysymystä ihan 

kohdennettua tai kokoryhmälle kerralla. Niin se tietenkin tuo sitä ajan 

säästöä, kun ei tarvitse saada sitä ihmistä puhelimella kiinni. Myöskin 

pystytään laittamaan viesti ja kuka ehtii missäkin vaiheessa tai on 

viimeisimmän tiedon päällä ja pystyy siihen sitten vastaamaan, kun 

tietää vastauksen tai tulkinnan siihen kysymykseen pystyy siihen 

vastaamaan, kun itselle parhaiten sopii.” H: 3 

 

Nykyaikaisten virtuaalisten viestintä- ja yhteydenpitovälineiden olemassaolon 

koettiin myös omalta osaltaan lisäävän työkuormaa ja tunnetta, että tulee olla 

käytettävissä ja vastaamassa verkoston tiedontarpeisiin mahdollisimman nopeasti. 

Virtuaaliverkostona toimiminen koettiin kuitenkin vahvuudeksi. 

 

”Et kyllähän se siltä osin tehostaa ja kyllä ollaan virtuaalinen verkosto 

mutta toki kun ollaan hajautettu niin moneen suuntaan, niin että miten 

ehtii kiireisessä arjessa, joka ikistä sähköistä ja virtuaalista välinettä 

seurata ja niihin keskittyä että saa sen akuutin viestin sieltä 
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mahdollisimman nopeasti itse tai saa sen eteenpäin muiden 

vastattavaksi tai ehtii vastaamaan kollegoiden viesteihin.” H: 3  

 

Digitaalisten työtilojen ja muutosturva-asiantuntijoiden käyttöön osoitettujen 

työtilojen käyttöönottamisen jo muutosturva-asiantuntijaverkoston 

käynnistämisvaiheessa koettiin rakentavan yhteishenkeä ja mahdollisuutta jakaa ja 

vastaanottaa hyviä käytäntöjä sähköisillä alustoilla sekä luoda uutta tietoa 

yhteisissä tapaamisissa puolivuosittain. Virtuaalisten työtilojen käyttö koettiin 

hyödylliseksi jo muutosturva-asiantuntijaverkoston alkumetreiltä lähtien.  

 

”Yhteinen muutosturvafoorumimme vai mikä se olikaan, jonne 

kirjoitimme kysymyksiämme ja kaikki pystyivät kommentoimaan ja 

vastaamaan, oli toimiva kommunikoinnin väline. Paljon vaihdoimme 

ajatuksia puhelimitse ja vuosittaisissa sekä puolivuosittaisissa 

tapaamisissamme. Tunsimme, että voimme vaikuttaa, auttaa, tuoda 

positiivista fiilistä, uusia eväitä työpaikoille vaikeissa muutostilanteissa”. 

H: 6 

 

Haastateltavat kokivat muutosturva-asiantuntijaverkoston hyvin edistykselliseksi 

digitaalisten ja virtuaalisten työvälineiden käyttöönottamisessa ja käyttämisessä. 

”Virtuaaliverkostona on esimerkillinen, Ei kadunmies uskoisi miten 

edistyksellinen duuni on, muutosturva verkoston toiminta on 

virtuaalisessa mielessä.” H: 9 
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Kuva 10. Virtuaalitiiminä toimimisen merkitykseen liittyvät ala- ja yläteemat. 

 

Kuva kymmenen esittää tutkimuksesta esille nousseet ala- ja yläteemat 

virtuaalitiiminä toimimisen merkityksestä ala- ja yläteemojen muodossa. Yläteema 

on keskellä ja havaitut alateemat ympärillä Colaizzin (1978) fenomenologisen 

analysointimenetelmän mukaisesti kuvattuna. 

 

 

6.4 ITSENSÄ JOHTAMINEN 

 

 

Haastateltavat kokivat toimivansa omassa asiantuntijaroolissaan itseohjautuvasti. 

Itseohjautuvuutta nähtiin myös esimiesten olettavan vastuullisissa muutosturva-

asiantuntijatehtävässä toimivalta henkilöltä. 

 

”Asiantuntijaroolissa kaikki toimii itseohjautuvasti. Tietenkin oma 

asiantuntemus mukana. Sen takia se luottamus syntyy, kun luotetaan 
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siihen toisen asiantuntijan osaamiseen näiden asioiden hoidossa. 

Tämän päivän työelämässä avainasia, esimiehet ja johto edellyttää 

itseohjautuvuutta.” H: 9 

”Siihen asiantuntijan itseohjautuvuuteen, se on erittäin tärkeä” H: 1 

 

Muutosturva-asiantuntijat kokivat itsensä johtamisen suorastaan työn onnistumisen 

edellytykseksi. Esimiesten rooli nähtiin myös tärkeänä toimintaedellytysten ja 

resurssien turvaamisen näkökannalta. 

 

”Itseohjautuvuus on edellytys toimia muutosturva-asiantuntijan 

tehtävässä. Muutostilanteet työpaikoilla ovat haastavia ja asiantuntijan 

on osattava toimia niin työnantaja- kuin työntekijäpuolen apuna ja 

tukena. Esimiesten kiinnostus ja tuki muutosturva-asiantuntijan työhön 

on välttämätöntä. Isoissa irtisanomistilanteissa riittävien resurssien 

turvaaminen edellyttää esimiesten ja johdon ymmärrystä 

palvelutarpeista työpaikoilla sekä työhallinnon mahdollisuuksista.” H: 6 

 

”Asiantuntija joutuu punnitsemaan itseohjautuvuuden merkitystä. 

Positiivisessa mielessähän se on sitä, että ottaa vastuun siitä omasta 

työstä, oma asiantuntijuus on siellä se olennainen asia. Ja vastuullisuus 

ja asiantuntijuus. Se itseohjautuvuus myös sitä mitä teen heijastuu 

myös tähän verkostoon. Ja kollegoihin ja sillä tavalla on nähtävä asiaa 

laaja-alaisemmin. Miettiä, sitä omaa toimintaa vähän laaja-alaisemmin, 

suhteessa siihen verkostoon.” H: 9 

 

”Monesti esimiehetkään ei tiedä tehtäväkenttää, sitä substanssia mitä 

muutosturva-asiantuntijat tekevät. Se itseohjautuvuus vertaistuki on 

erittäin tärkeää.” H: 1 

 

”Asiantuntijan itseohjautuvuutta, niin tuota verkostolla on siihen 

merkitystä, verkoston täytyy toimia nopeasti tai ainakin reagoida 



 63 

nopeasti. Mutta tuota mikä on koko verkoston itse ohjautuvuuden aste 

niin nin. ulottuuko se ainoastaan nopeaan reagointiin. Verkostohan on 

paljon muutakin.” H: 1 

 

 

 

 
 
Kuva 11. Itsensä johtamisen merkitykseen liittyvät ala- ja yläteemat. 

 

Kuva yksitoista esittää tutkimuksesta esille nousseet ala- ja yläteemat itsensä 

johtamisen merkityksestä ala- ja yläteemojen muodossa. Yläteema on keskellä ja 

havaitut alateemat ympärillä Colaizzin (1978) fenomenologisen 

analysointimenetelmän mukaisesti kuvattuna. 
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6.5 MUUTOSTURVA-ASIANTUNTIJAVERKOSTON TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT 

ASIAT 

   

 

Haastateltavat kokivat yhteisen kokoontumisen tärkeänä. Yhteiset 

verkostotapaamiset koettiin tärkeinä. Näistä yhteisistä tapaamisista tekivät erityisen 

hyödyllisiä jo alkuvuosina mukana olleet verkoston ulkopuoliset toimijat. 

 

”Kyllähän minä tunnistin ennen vanhaan verkoston myöskin vähän 

laajempana kuin pelkästään tämän TE-palveluasiantuntijat, 

muutosturva-asiantuntija verkosto. Että silloin alkujaan ensimmäisinä 

aikoina verkostoissa oli näitä työnantajajärjestöjen, 

työntekijäjärjestöjen ja maksajien tyyppejä oli vähän laajempi se 

verkosto mutta jos puhutaan tästä mutu asiantuntijaverkostosta hirveän 

hyvä, että on ollut sitä fyysistä tapaamista. ”H: 7 

 

Yhdessä tekeminen koettiin verkoston alkumetreillä hyvin tärkeäksi. Haastateltavat 

kokivat, että jokainen antoi omaa parastaan verkoston hyväksi ja se myös vahvisti 

verkoston toimintaa ja toimintaedellytyksiä. Yhteisen materiaalin tekemiseen 

käytettiin aikaa ja oltiin valmiita matkustamaan jopa yhteisiin työpajoihin. 

Haastateltavat nostivat esille myös sen, että jos ei ollut mahdollisuutta osallistua 

verkoston yhteisiin työpajoihin, se koettiin negatiivisena asiana siltäkin 

näkökannalta, että silloin ei tuotu yhteiseksi hyväksi omaa osaamista ja työpanosta. 

Verkoston yhteisestä tekemisestä pois jääminen nähtiin vaikeuttavan uuden tiedon 

luomisprosessin mukaisen SECI-mallin toteutumista.  

 

”joo kylä mä sen tällä tavalla näen, meillähän oli siinä alussa, vähän niin 

kuin nyttenkin, kun ei ollut nämä sähköiset vempaimet vielä tässä 

kunnossa, näin hyvin kuin nyt. Miehän muistan, että tänne esim. meille 

tuli Turusta, Tampereelta ja mistä tulikin ja sitten väänenettiin jotain 

silloisia kalvoja mitä ne oli nimeltään ei dioja. Hyvinkin tiivistä oli se 

yhteistyö semmosta niin kuin nimettyä eli oli hyvin vaikea pakoilla siitä 

verkostotyöstä.” H: 7 
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”Niin se vaati se asiantuntija työ sellaista, että jos ”yhden alueen” pois 

lukee, sellainen mielikuva että muut on hyvin osallistuivat, kukin antoi 

oman työpanoksen oman mielenkiintonsa pohjalta, oli siis sekä 

sellaista antavaa ja ottavaa. Mutta kukin antoi sen oman työpanoksen.” 

H: 7 

 

Haastateltavat kokivat, että muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminnassa oli 

paljon sellaisia myönteisiä innovatiivisia ja interaktiivisia piirteitä, joita pitäisi 

hyödyntää myös muussa TE-hallinnon toiminnassa. 

 

”Tässä on paljon sellaista mitä veisi moneen muuhunkin TE-hallinnon 

toimintoon mukanaan.” H: 8 

 

Haastateltavat kokivat eräänlaisen ekosysteemiajattelun esille nostamisen 

tärkeänä. Vastauksissa näkyi kaipausta entisenlaisiin työmarkkinajärjestöjä 

kuunteleviin työkokouskäytäntöihin. Haluttiin myös palata yhdessä tekemiseen 

entistä laajemmin nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa. 

 

”Enemmän pitäisi kiinnittyä ulospäin siellä omassa organisaatioissaan. 

eli tavallaan pitäis tehdä Elyn kanssa tehdä yhteistyötä. Enemmän 

yhteen sovittamista. Enemmän ekosysteemiajattelua. Mitä 

ministeriössä ajatellaan. On tärkeää auttaa niitä työnsä menettäneitä 

siinä muutoksessa; eteenpäin vieminen. Vähintään yhtä tärkeää 

Katsoa mikä sen alueen kokonaistillanne on ja miten siinä päästään 

parhaiten eteenpäin; paras mahdollinen tapa edetä löytää uusia töitä ja 

kouluttautua siellä.” H: 8 
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Verkoston vahvuudeksi koettiin halu kuulua ja leimautua muutosturva-

asiantuntijaksi ja tämän verkoston jäseneksi. Haastateltavat kokivat 

kehittämishakuisuuden ponnistavan juuri identifioitumisesta tähän ainutlaatuiseen 

verkostoon. 

 

”Mun mielestä mutu verkostossa on parasta, se tietynlainen avoimuus 

siellä hyvinkin vaikeitakin asioita nostetaan pöydälle. Samoin siellä 

tietystikin identifioidutaan verkostoon, mun ymmärtääkseni aika 

vahvastikin. Se verkoston on se totta kai he ovat TE-toimiston ja sen 

alueen TE-toimiston työntekijöitä mutta sen lisäksi, he identifioituvat 

hyvin vahvasti sen verkoston jäseniksi se on sellainen iso voimavara ja 

kun on sellainen henki, että me nyt kehitämme muutosturvaa ja 

muutosturva verkostoa silloin se luottamuskin alkaa kehittyä. H:8 

  

Haastateltavat kokivat, että työ- ja elinkeinoministeriön toimet mahdollistavat 

verkoston keskinäisen tiedon jakamisen ja verkostomaisen asiantuntijatoiminnan:  

 

”Nimenomaan TEM on edesauttanut siinä tiedon jakamisessa.” H: 2 

 

Haastateltavat kokivat, että yhteistyön tuli olla suunnitelmallista. Muuten saadut 

hyödyt ja kokonaisuuden hallinta sekä kehittämistoimet olisivat hetkeen sidottuja, 

jolloin pysyvät ja koordinoidun toiminnan hyödyt jäisivät pois. 

 

”Jos ei ole sovittu yhteisiä tavoitteita reaktiivisen ad hoc tyyppistä. Sitä 

kehittämistoimintaa ei synny ilman koordinointia. Verkosto tarvitsee 

vaihtuvan koordinaattorin roolin. Kuukausittain verkostopalaveri, 

jollakin kokonaiskuva.” H: 1 

 

 

Haastateltavat näkivät työ- ja elinkeinoministeriön roolin valtakunnallisen 

muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminnan koordinoinnissa onnistuneen 

parhaiten muihin toimintoihin verrattuna. 
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”No se Toimii harvinaisen hyvin muihin toimintoihin verrattuna, mistä 

mullaa on kokemusta. Ja muutoksista.  mitä mulla on kokemuksia. On 

ainoa toiminto missä TEMMI on näin näkyvästi mukana. Koen 

tarpeellisena, olen sen verran vanhan koulukunnan ihminen.” H: 2 

 

 

 

Kuva 12. Muutosturva-asiantuntijaverkoston toimintaa tukevien asioiden 

merkitykseen liittyvät ala- ja yläteemat.  

 

Kuva kaksitoista esittää tutkimuksesta esille nousseet ala- ja yläteemat 

muutosturva-asiantuntijaverkoston toimintaa tukevien asioiden merkityksestä ala- ja 

yläteemojen muodossa. Yläteema on keskellä ja havaitut alateemat ympärillä 

Colaizzin (1978) fenomenologisen analysointimenetelmän mukaisesti kuvattuna. 
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7. TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTA JA PÄÄTELMÄT 

SEKÄ JATKOTUTKIMUS 

 

 

Tutkimuksen tavoitteeksi tutkija määritti niiden tekijöiden löytämisen ja 

selvittämisen, jotka vaikuttavat valtakunnallisen muutosturva-asiantuntijaverkoston 

vuosia jatkuneeseen onnistuneeseen yhteistyöhön, tiedonjakamiseen, 

luottamukseen sekä yhteisten käytäntöjen jakamiseen, vaikka verkosto toimii eri 

alueilla ja eri johdon alaisuudessa. Tutkimus sijoittuu valtakunnallisesti toimivan 

muutosturva-asiantuntijaverkoston kontekstiin, koska sen tavoitteena ja ajatuksena 

on generoida uutta perspektiiviä tutkimuksen viitekehyksessä esillä oleviin teorioihin 

luottamuksen merkityksestä ja kehittymisestä verkoston toiminnassa, 

itseohjautuvuuden merkityksestä sekä tiedon jakamisen ja virtuaalisen toiminnan 

merkityksestä. 

 

Tutkimuksen pääkysymykseksi ja tutkimusongelmaksi tutkija asetti sen 

selvittämisen, mitkä tekijät edesauttavat valtakunnallisesti toimivan muutosturva-

asiantuntijaverkoston onnistunutta toimintaa. Päätutkimuskysymykseen 

vastaamiseksi tutkija asetti alakysymyksiä: Miten luottamus vaikuttaa Suomen 

laajuisella toiminta-alueella toimivan valtakunnallisen verkoston onnistuneeseen 

yhteistyöhön? Millä lailla tiedon ja hyvien käytänteiden jakaminen auttaa 

muutosturva-asiantuntijaverkoston toiminnassa? Miten tiedon ja käytänteiden 

jakaminen auttaa valtakunnallisen verkoston toiminnassa juuri muutosturva-

asiantuntijoiden työssä? Miten digitalisuuden ja virtuaalisten työvälineiden 

hyödyntäminen kautta aikojen on hyödyttänyt muutosturva-asiantuntijaverkoston 

toimintaa? Myös itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen olemassaoloa ja tärkeyttä 

tutkija selvitti valtakunnallisten asiakasryhmien kanssa työskentelyn 

onnistumisessa. Vastauksia näihin tutkimuksen kannalta olennaisiin kysymyksiin 

tutkija etsi asiantuntijaverkoston kokemuksia tutkimalla. 

 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkija kehitti teoreettisen viitekehyksen, joka 

kuvataan sivulla 26. Tässä viitekehyksessä tutkija haastatteli valtakunnalliseen 

muutosturva-asiantuntijaverkostoon kuuluvia asiantuntijoita ja työ- ja 
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elinkeinoministeriön virkamiehiä, jotka ovat olleet vastuuvirkamiehinä kehittämässä 

muutosturva-asiantuntijaverkostoon liittyvää lainsäädäntöä, sekä muutosturvaa 

kehittävää ESR-hankkeen henkilöä. Haastateltavia tutkimuksessa oli yhteensä 

kymmenen. Tutkija kirjoitti haastattelujen aikana kerätyn aineiston kunkin 

haastatellun kokemuksen huomioiden ja kuvaten. Tutkimuksensa kautta tutkija 

pystyi tekemään tavoitteisiinsa liittyviä merkittäviä havaintoja ja näin vastaamaan 

empiirisen tutkimusosuuden kautta tutkimusongelmassaan esittämiinsä 

kysymyksiin. Seuraavaksi tutkija tarkasteli tutkimuskysymysten kautta esille tulleita 

huomioita ja niiden kautta vastauksia tutkimuskysymyksiinsä. 

 
 

7.1 LÄHTÖKOHTA JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMISELLE 

 

 

Tutkimusongelmaan vastaamisen tutkija aloitti asettamiensa alakysymysten 

tarkastelulla. Näiden alakysymyksien kautta muodostuu tutkijan näkemys 

pääkysymykseen ja kokemuksen kautta hermeneuttisen kehän kiertyminen yhä 

syvällisempään tutkimusongelman ymmärtämiseen. Tutkija päätyi selvittämään 

luottamuksen, tiedonjakamisen, itseohjautuvuuden ja siihen liittyvän johtajuuden 

sekä virtuaalisen työskentelyn vaikutuksia päätutkimuskysymykseen. 

 

7.2 TIEDON JAKAMISEN MERKITYS 

 
 
Andreeva et al. (2011) kuvaama tiedon jakaminen organisaation sisällä 

mahdollistaa tehokkaan tavan siirtää jo olemassa olevaa osaamista ja käytäntöjä 

muutosturva-asiantuntijoiden keskuudessa. Andreeva et al. (2011) näkemys 

resurssien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä mahdollistaa muutosturva-

asiantuntijaverkoston optimaalisen ja tehokkaan toiminnan kun sitä hyödynnetään 

yhteistyössä ja tiedon jakamisessa. Tämän prosessin soveltaminen muutosturva-

asiantuntijaverkoston toiminnassa mahdollistaa olemassa olevien resurssien 

käyttämisen optimaalisella tavalla suurissa muutostilanteissa, joissa 

valtakunnallisesti muutosturva-asiantuntijaverkosto on mukana eri alueilla 

tasalaatuisella materiaalilla sekä osaamisella. Tutkimus osoitti selkeästi, että 
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verkosto tekee yhteistyötä ja kokee sen hyödylliseksi. Se osoitti myös, että näin 

voidaan käyttää olemassa olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti kautta 

valtakunnan ja säästää työpanoksia uusien käytäntöjen ja materiaalien luomiseen. 

 

Tutkimus on osoittanut Polanyin (1966) näkemyksellä tiedon olemuksesta 

eksplisiittisenä ja hiljaisena tietona olevan merkitystä, kun selvitetään muutosturva-

asiantuntijoiden toimintaa verkostona ja heidän yhteistyönsä onnistumista, koska 

yhteistyö vaatii tiedon jakamista verkoston jäsenten kesken, vaikka he ovatkin 

maantieteellisesti erillään. Nonaka et al. (2000, 7) mukaan tiedon voidaan sanoa 

olevan dynaamista, koska se luodaan yksilöiden ja organisaatioiden 

vuorovaikutuksissa kuten muutosturva-asiantuntijoiden verkostokeskusteluissa. 

Tiedosta tulee myös kontekstisidonnaista, koska tiedon syntyminen riippuu ajasta 

ja tilasta sekä esimerkiksi muutosturva-asiantuntijoiden yhteisestä tarpeesta hoitaa 

yhteisiä asiakastapauksia yhteisillä materiaaleilla, joita on kehitetty yhteisissä 

palavereissa ja keskinäisissä puhelinkeskusteluissa, kuukausikokouksissa tai työ- 

ja elinkeinoministeriön järjestämissä tapaamisissa. Hiljaisessa tiedossa ja sen 

siirtämisessä on kysymys analogisesta prosessista, joka edellyttää läheistä 

samanaikaista prosessointia. On vaikeaa kommunikoida hiljaista tietoa muille, 

koska kyseessä on analoginen prosessi, joka edellyttää eräänlaista samanaikaista 

käsittelyä. (Nonaka et al. 2000, 7) Muutosturva-asiantuntijaverkostossa tämä 

ongelma on kokemuksien mukaan pyritty ratkaisemaan ottamalla käyttöön 

nykyaikaista viestintäteknologiaa Teams-kuukausikokouksissa, joissa on voitu 

käydä avointa reaaliaikaista vuoropuhelua kollegoiden kanssa hyödyntäen myös 

visualisoinnin mahdollisuus keskustelun ja kommunikoinnin tukena. 

 

Tutkimuksessa nousi esille, että Nonaka et al. (1995, 8) mainitsema subjektiivisten 

oivallusten hyödyntäminen mahdollistettiin juuri tapaamisissa eli konkreettisissa 

työkokouksissa ja niissä käydyillä keskusteluilla sekä yhteisten materiaalityöpajojen 

kautta. Tutkimus osoitti myös niin sanottujen live-tapaamisten tärkeyden. Hiljaisen 

tiedon jakamiseen liittyy subjektiivisten oivallusten jakaminen kollegoille, ja se vaatii 

aktiivista vuorovaikutusta, jonka koettiin mahdollistuvan juuri live-tapaamisissa, 

jollaisia työ- ja elinkeinoministeriö järjesti työkokouksien muodossa 
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verkostotoiminnan alkuaikoina kaksi kertaa vuodessa ja myöhemmin ainakin kerran 

vuodessa. 

 
Tutkimus osoitti haastateltujen kokeneen, että muutosturva-asiantuntijat 

työskentelivät käytännössä verkostona jo muutosturvan toimintamallin alusta 

saakka. Toiminnan kannalta verkoston jäsenet pitivät kunnia-asiana tuottaa 

palveluita yrityksen muutostilanteisiin kautta valtakunnan tasalaatuisella ja 

yhtenevällä muutosturvan informointi- ja neuvottelumateriaalilla. Erilaisten 

tiedotustilaisuuksien materiaalin valmistaminen on vaatinut tiedon jakamista ja 

uuden tiedon luomista, mikä on edellyttänyt verkoston jäsenten kokoontumista niin 

virtuaalisesti kuin kasvokkainkin samassa tilassa, jolloin uuden tiedon luominen on 

onnistunut. 

 

 

7.3 LUOTTAMUKSEN MERKITYS JA KOKEMINEN: JOHTOPÄÄTELMÄT  

 

 

Luottamuksen rakentuminen on vaatinut muutosturva-asiantuntijoiden vuosia 

jatkunutta pitkäjänteistä yhteistä tekemistä. Tämän yhteisen tekemisen ja yhteisten 

asiakastilanteiden kautta on avautunut mahdollisuus havainnoida kollegan 

taipumusta toimia luotettavasti. Kokemus toisen asiantuntijan luotettavuudesta on 

kasvattanut luottamusta häneen (Blomqvist 2002, 160). 

 

Tutkimus osoitti todeksi Mayerin et al. (1995) teorian. Muutosturva-

asiantuntijaverkoston jäsenet ilmaisivat luottavansa kollegaansa ja kollegan kanssa 

yhdessä läpikäytyihin ratkaisuvaihtoehtoihin kriittisissä asiakaspalvelutilanteissa. 

Luottamuksen ilmaistiin olevan jopa niin syvällä tasolla, että tulenaroista ja 

”lööppikamaa” olevista asiakastilanteista uskallettiin keskustella kollegan kanssa ja 

jakaa hyviä käytänteitä haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa 

selvisi myös, että kollegan kykyihin ja osaamiseen luotettiin niin paljon, että 

uskallettiin ratkaista ongelmallisia asiakastilanteita toiselta saatujen ohjeiden 

perusteella, vaikka niiden ohjeiden alkuperää ja luotettavuutta ei erikseen voitu juuri 

siinä tilanteessa tarkistaa. Kollega koettiin sellaiseksi, jolla on Mayerin et al. (1995) 
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mukaista rehellisyyttä, kykyjä sekä taitoja hoitaa oma tehtäväkenttänsä. Tämän 

koettiin estävän jopa virheellisiä tulkintoja ja niistä suoranaisesti aiheutuvia vääriä 

toimintatapoja ja virheellistä asiakasinformaatiota.  

 

Muutosturva-asiantuntijaverkostossa rehellisyys heijastaa yksittäisen alueellisen 

muutosturva-asiantuntijan toimintaa yhdessä sovittujen ja määriteltyjen tavoitteiden 

ja yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Valtakunnallisen verkoston 

yksittäisen toimijan uskotaan ja luotetaan toimivan luottamusta osoittaen toisia 

valtakunnalliseen verkostoon kuuluvia jäseniä ja valtuutettuja kohtaan.  

 

Tutkimus osoitti selkeästi sen, että verkoston keskinäinen luottamus myötävaikutti 

yhteistyön tuloksellisuuteen. Verkoston ja sen jäsenten väliseen yhteistyöhön 

haluttiin sitoutua koska verkoston jäsenet kokivat olonsa luottavaiseksi tehdessään 

yhteistyötä oman muutosturva-asiantuntijaverkoston muiden jäsenten kanssa. 

Luottamus johti sitoutumiseen tämän muutosturva-asiantuntijaverkoston jäsenten 

väliseen yhteistyöhön. Verkoston jäsenet kokivat myös käytänteiden jakamisesta 

saatavan konkreettisen hyödyn luottamuksen vallitessa. Tässä tutkimuksessa 

kerätyt havainnot saavat tukea Blomqvistin (2018) havainnoista, joiden mukaan 

luottamus myötävaikuttaa yhteistyön, sitoutumisen ja kommunikaation 

tuloksellisuuteen. 

 

Tutkimuksessa esille noussut proaktiivinen yhteistyö tukee Dasin et al. (1998) 

yhteistyötä vahvistavan luottamuksen mekanismia. Muutosturva-asiantuntijoiden 

vilkas ja säännöllinen vuorovaikutus ja yhteisten materiaalien luominen sekä 

päivittäminen lainsäädännön vaihtuessa ajantasaiseksi on omiaan luomaan 

luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. Myös kuukausikokousten käyttöön ottaminen 

havaittiin luottamusta vahvistavana toimintana.  

 

Luottamuksen ajatellaan olevan verkostossa suorastaan sisäänrakennettua. 

Vaikeista asioista puhuminen ja niiden jakaminen olisi verkostomaisen yhteistyön 

kannalta hyvin vaikeaa, elleivät muutosturva-asiantuntijaverkoston jäsenet kokisi 

luottamuksen olevan sisäänrakennettua yhteistyössä. Mahdollisuus tarkistaa 

verkoston jäseniltä työhön liittyviä asioita vaatii luottamusta, koska ihmisen sisään 
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on rakennettu ajatus, ettei ”tyhmiä asioita tai itsestäänselvyyksiä” viitsitä kysyä. 

Kuitenkin verkostossa, jossa vallitsee luottamuksen ilmapiiri, kysytään ja 

kyseenalaistetaan asioita, joita ei ehkä muuten edes otettaisi keskusteluissa esille. 

 

 

7.4 VIRTUAALITIIMINÄ TOIMIMISEN HYÖDYNTÄMINEN  

 

 

Tutkimus osoitti, että muutosturva-asiantuntijat ohjattiin jo verkoston alkumetreiltä 

lähtien pitämään yhteyttä sähköisten alustoiden ja työkalujen kautta. Määrätietoinen 

työ- ja elinkeinoministeriön ohjaus verkostoitumiseen tuotti tulosta ja verkosto 

hyödyntää virtuaalisia työkaluja osana päivittäistä työtään. Muutosturva-

asiantuntijaverkostoa voidaan hyvästä syystä pitää virtuaalisena tiiminä.  Dulebohn 

et al. (2017) määrittelevät virtuaalisen ryhmän työjärjestelyksi, joissa tiimin jäsenet 

ovat maantieteellisesti hajallaan, heillä on rajallinen mahdollisuus henkilökohtaiseen 

yhteyteen muiden tiimin jäsenten kanssa ja he työskentelevät toisistaan riippuvasti 

käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

 

 Muutosturva-asiantuntijat huolehtivat yhteisistä digitaalisista työtiloista ja siellä 

tarvittavien työhön liittyvien asiakirjojen yhteisestä päivittämisestä. Verkoston 

jäsenet arvostavat tätä järjestelyä suuresti, koska yhteinen tekeminen ja digitaaliset 

alustat helpottavat ja nopeuttavat yksittäisen muutosturva-asiantuntijan työtä. Bell 

et al. (2002) toteavat, että virtuaalitiimillä on monia etuja. Virtuaalitiimimuoto antaa 

organisaatioille mahdollisuuden käyttää pätevintä työvoimaa työntekijöiden 

maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tämä antaa myös mahdollisuuden 

reagoida nopeasti joustavalla tavalla. Virtuaalitiimit ovat avainasemassa 

organisaatioiden kehittämisessä tulevaisuudessa. Bell et al. (2002, 15.)  

 

Muutosturva-asiantuntijat jakavat mielellään omaa osaamistaan ja antavat vinkkejä 

yhteisten valtakunnallisten tilanteiden hoidossa kollegaverkostolle. Tämä soveltuu 

hyvin niihin kokemuksiin, joita muutosturva-asiantuntijoilla on omasta 
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verkostotyöstään ja sen tuomasta lisäarvosta. Blomqvist (2018) kuvaa teknologisen 

kehityksen mahdollistavan eri puolilla olevan osaamisen yhdistämisen nopeiksi 

tiimeiksi, jotka pystyvät reagoimaan erilaisten haasteellisten ongelmien 

ratkaisemiseksi ja tarttumaan samalla uusiin mahdollisuuksiin digitaalisilla alustoilla. 

Uudet teknologiavälitteiset organisaatiomuodot tarjoavat uudenlaisia 

mahdollisuuksia. Teknologia mahdollistaa uudenlaisen arvonluomisen, joka 

edellyttää inhimillistä ymmärrystä, luottamusta ja syvällistä yhteistyötä, jonka avulla 

asiantuntijat voivat luoda uutta tietoa. (Blomqvist 2018, 40, 42.) Muutosturva-

asiantuntijaverkosto jakaa kokemuksia luottaen kollegan toimintaan verkoston 

yhteisissä asioissa sekä nopeaa reagointia vaativissa muutosturvan toimintamallin 

asiakastapauksissa. Verkoston jäseniksi on valikoitunut ja sen jäseninä on pysynyt 

henkilöitä, joilla on valmiuksia toimia vaativaan yhteistyöhön liittyvissä tehtävissä ja 

mahdollistaa arvonluomisen nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen. 

 

 

7.5 JOHTAMISEN JA ITSENSÄ JOHTAMISEN MERKITYS    

 
 
Muutosturva-asiantuntijat työskentelivät käytännössä verkostona jo muutosturvan 

toimintamallin alusta saakka. Toiminnan kannalta verkoston jäsenet pitivät kunnia-

asiana tuottaa palveluita yrityksen muutostilanteisiin kautta valtakunnan 

tasalaatuisella ja yhtenevällä muutosturvan informointi- ja neuvottelumateriaalilla. 

Erilaisten tiedotustilaisuuksien materiaalin valmistaminen tehtiin yhteistyössä 

verkoston jäsenten kanssa. 

 
 
Johtamisella voi olla suuri merkitys mahdollistajana. Muutosturva-asiantuntijat 

toimivat valtakunnallisessa verkostossa työ- ja elinkeinoministeriön kiinnostuksen 

kohteena ja koordinoimana. Kuinka paikallinen johto eri alueilla Suomessa antaa 

alaisenaan olevalle muutosturva-asiantuntijalle mahdollisuuksia osallistua 

verkostomaiseen työhön ja samalla mahdollistaa yksittäisen asiantuntijan 

onnistumista omassa työssään? Johtamiseen vaikuttavat uudet suuntaukset 

johtamisen alalla sekä globalisaatio. Seikkoja, jotka vaikuttavat organisaatioihin ja 

niiden johtamiseen haluttiin sitä tai ei, ovat itsensä johtaminen, virtuaalitiimit ja 
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niiden johtaminen, tilojen merkitys ja vaikutus työntekijöiden sijoittumiseen ja 

liikkumiseen alueella sekä maakunnassa ja valtakunnallisella tasolla. Näillä seikoilla 

on vaikutusta myös siihen, kuinka yksittäinen muutosturva-asiantuntija voi osallistua 

oman valtakunnallisen verkostonsa toimintaan ja sen kehittämiseen. Tutkimuksesta 

voidaan havaita, että muutosturva-asiantuntijaverkostoon kuuluvat pitivät hyvin 

tärkeänä sitä, että johto mahdollisti valtakunnallisen muutosturva-

asiantuntijaverkoston toiminnan jokaisen alueen yksittäisen muutosturva-

asiantuntijan osalta. 

 

Verkoston valtakunnalliseen toimintaan osallistumisen salliminen loi 

yhteenkuuluvuutta ja tunteen, että materiaalit sekä yhteiset mallit, joilla asioita 

valtakunnallisena verkostona hoidetaan, olivat yhdenmukaisia. Myös sitä 

arvostettiin, että jokainen toi oman verkoston toimintaan oman osaamisensa ja omat 

vahvuutensa. Kaikkien haluttiin osallistuvan ja jakavan vastuuta yhteisestä 

tekemisestä. Kritiikkiä aiheutti se, jos jonkun alueen muutosturva-asiantuntija ei olisi 

voinut osallistua yhteiseen tekemiseen ja materiaalien tuottamiseen omalla 

työpanoksellaan.  

 

Tutkimus osoitti, että vaikka esimiehet ovat kiinnostuneita muutosturva-

asiantuntijoiden onnistumisesta omissa nopeaa reagointia ja proaktiivista toimintaa 

vaativissa tehtävissään, he eivät välttämättä tiedosta ja tunnista kaikkia 

onnistumiseen ja työstä selviytymiseen liittyviä käytännön keinoja ja yksityiskohtia. 

Muutosturva-asiantuntijaverkoston jäsenet luovat suotuisaa työympäristöä 

keskinäisissä kuukausikokouksissaan, työkokouksissaan sekä muissa 

tapaamisissaan parantaakseen suorituskykyään ja motivaatiotaan suoriutua 

vaativista tehtävistä. Breevaart et al. (2014) kuvaavat itseohjautuvuuden 

parantavan työmotivaatiota ja työsuoritusta. Tästä itseohjautuvuuden sallimisesta ja 

käyttämisestä työtehtävissä hyötyy koko työyhteisö säästyvinä kustannuksina ja 

tehokkuutena Breevaar et al. (2014, 32.) Työ vaatii nopeaa reagoimista ja tehtävistä 

selviytyminen helpottuu mahdollistavalla johtamisella sekä itseohjautuvuuden 

käyttämisellä vaativissa valtakunnallisissa asiakastilanteissa. 
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Kollegaverkoston tuki ja mielipiteet kannustavat käyttämään itsensä johtamisen 

strategioita. Jaetut kokemukset ja niistä oppiminen, työtovereiden kontrolli ja 

vertaispaine voivat olla itsensä johtamisessa myös esimiehen korvike (Breevaart et 

al. 2014, 32). Verkoston jäsenet keskustelevat ”tulenaroista” yhteisistä työtehtävistä 

jakaakseen hyviä käytäntöjä vaativista tilanteista selviämiseksi. Kun työntekijät 

saavat johtaa itseään, he voivat onnistua työtehtävissään niin valtakunnallisena 

verkostona kuin yksittäisinä muutosturva-asiantuntijoinakin parhaalla mahdollisella 

tavalla. Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan huomata, että muutosturva-

asiantuntijat toimivat itseohjautuvasti ja hyötyvät niin yksittäisenä asiantuntijana 

kuin verkostonakin tästä. 

 

7.6 TUTKIMUKSESSA ESILLE NOUSSEET HAVAINNOT  

 
 
Tutkimus tuotti lisätietoa työ- ja elinkeinoministeriön roolista muutosturva-

asiantuntijaverkoston toiminnan alkuvaiheessa sekä verkoston toiminnan 

käynnistymisestä tehokkaasti ja niin että käynnistymisvaiheeseen investoidut 

uhraukset ja työpanos tuottavat vielä viidentoista vuoden kuluttuakin hyvää 

verkostomaista yhteistyötä Suomen eri osissa tapahtuvissa muutosturvatilanteissa. 

 

Tutkija havaitsi, että muutosturva-asiantuntijat muodostavat verkostossa 

toimiessaan tietynlaisen valtakunnallisen ekosysteemin, joka palvelee kaikkia eri 

puolilla Suomea työskenteleviä muutosturva-asiantuntijoita yksilöinä ja ryhmänä. 

Ekosysteemiin kuuluvat haastattelujen perusteella työ- ja elinkinoministeriö, 

työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, muutosturvan oma valtakunnallinen ESR-hanke 

sekä paikalliset toimijat, kouluttajat ja viranomaiset. Verkostomaisen toiminnan 

hyvin hoidettu alkuvaihe ja tiedostamaton ekosysteemin luominen ovat auttaneet 

niin yksittäistä muutosturva-asiantuntijaa kuin koko verkostoakin toimimaan entistä 

yhtenäisemmin. Tämä hyödyllinen ekosysteemityyppinen toimintaympäristö kantaa 

hedelmää vielä 2020 – luvulla.  

 
Tutkimuksen kautta nousi esille verkoston tiivis yhteistyö, joka alkoi jo vuonna 2005 

ja joka on jatkunut tähän päivään saakka. Verkosto jakaa mielellään omaa 
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osaamistaan oman muutosturva-asiantuntijaverkoston kesken ja tämä on 

tutkimuksen mukaan tapahtunut hyvin oma-aloitteisesti esimerkiksi erilaisten 

asiantuntijamateriaalien valmistamisena ja niistä sopimisena. Verkoston jäsenet 

ovat pitäneet suuressa arvossa keskinäistä luottamusta, mikä on näkynyt tiedon 

jakamisena hyvinkin arkaluontoisissa asioissa. Tutkimuksen aikana on tullut 

todistettua, että verkosto hyödyntää virtuaalisia työvälineitä sekä itsensä johtamisen 

strategioita. Virtuaalisten mahdollisuuksien, itsensä johtamisen ja uuden tiedon 

luomisen luottamuksen vallitessa voidaan tutkimuksen tulosten mukaan sanoa 

olevan kulmakiviä ekosysteemissä, jossa vallitsee verkoston jäsenten välinen 

yhdessä oppimisen ja tekemisen henki. Verkosto on hyötynyt kuvan kolmetoista 

mukaisesta vallitsevasta ympäröivästä ekosysteemistä sekä käyttänyt hyväkseen 

siitä tulleita sysäyksiä omassa tekemisessään ja toimintansa kehittämisessä. 
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Kuva 13. Asiat, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti muutosturva-

asiantuntijaverkoston onnistumiseen, verkoston keskinäisen synergian lisäksi. 

 

Motivaatio yhteisten materiaalien omatoimiseen tekemiseen verkoston 
jäsenten vahvalla ammattitaidolla ja yhteisellä osaamisella 

 
Motivoituneet verkoston jäsenet 

 
ESR-hanke 

 
Kouluttajat ESR-hankkeen aikana 

 

Työ- ja elinkinoministeriön rooli 
 

Kehittämishankkeiden rooli 
 

Yhteistyö etujärjestöjen kanssa (EK, SAK jne.) 
 

Yhteistyö työttömyyskassojen kanssa 
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Tutkimus vahvisti luottamuksen, tiedon jakamisen, itsensä johtamisen ja 

johtamisella mahdollistamisen merkityksen muutosturva-asiantuntijaverkoston 

onnistuneelle toiminnalle. Muutosturva-asiantuntijaverkosto on hyötynyt 

ympäröivästä myönteisestä ekosysteemistä, vaikka sen olemassaoloa ei ehkä ole 

täysin ymmärretty eikä sen merkitystä hyödynnetty. 

 
 

7.7 JATKOTUTKIMUS  

 

 

Jatkotutkimuksen aiheena selvityksen arvoista on, kuinka muutosturva-

asiantuntijaverkosto jatkaa toimintaansa onnistuneesti valtakunnallisella 

toimintakentällä, jos työ- ja elinkeinoministeriön ja muutosturvan omien hankkeiden 

roolit hiipuvat ja suuntaus on entistä enemmän vain kunnan tai maakunnan 

laajuiseen ajattelumalliin pois valtakunnallisen verkoston tuomasta synergiaedusta. 

Kuinka työstä työhön -toimintamalli toimii pienellä alueella, vaikka tosiasiallinen 

toiminta-alue muodostuu koko Suomen laajuisesta yrityskannasta ja näiden 

yritysten työntekijöistä? Kuinka yhtenäisten käytäntöjen ja tiedon jakaminen 

onnistuisi silloin? Muutosturva-asiantuntijaverkosto on voittanut korona-ajan 

tuoman haasteen organisoitua nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä 

tuottaa ja jakaa tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sekä ministerien nopeasti 

muuttuvaan tiedontarpeeseen. Tuleva tutkimus auttaisi varmasti kehittämään 

valtakunnallista verkostomaista toimintaa entisestään. 

 
 

7.8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 
 

Perttula (1995) kuvaa tutkimuksen lähtökohtien ja etenemisen yksityiskohtaisen 

reflektoinnin sekä kuvaamisen assosioituvan keskeisesti kokemuksen tutkimisen 

luotettavuuteen. Tutkimuksen onnistumisen edellytyksenä on tutkijan kriittinen 

suhtautuminen tutkimuksen jokaiseen vaiheeseen. (Perttula 1995, 108.) Tutkija 

pyrki tavoittamaan tutkittavan ilmiön juuri sellaisena, kuin se tutkimuksessa 

haastatelluille ilmeni (Perttula 1995, 104). Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, 
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koska tutkija on seurannut Colaizzin (1979) analyysi menetelmää tarkasti. Tutkija 

on myös suorittanut Colaizzin (1979) tutkimusportaan seitsemännen vaiheen, jossa 

nimenomaan käydään tutkimukseen osallistuneiden haastateltujen kanssa läpi 

tutkijan kuvaamat tutkimustulokset ja näin tutkija on varmistanut tutkimuskyselyyn 

osallistuneiden näkemyksen lopputuloksista. Haastatellut ovat olleet tutkijan 

tulkintojen kanssa yhtä mieltä. Colaizzin (1979) seitsemännen tutkimusportaan 

haastattelut tutkija suoritti kuudelle haastatellulle; haastatellut hyväksyivät tutkijan 

tulkinnat ja tutkimustulokset.   
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LIITTEET 
 

Liite 1. Suostumus-lomake 
 

  Suostumus 

 
 
 
 
 
Opinnäytetyön nimi ja tekijät:  
Muutosturva-asiantuntijaverkosto sekä sen toiminta (nimi voi vaihtua). 
 
 
 
 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään 

tutkimukseen.  

 

Lisäksi annan suostumukseni henkilötietojeni keräämiseen opinnäytetyöhön 

laadinnassa syntyvään tutkimusrekisteriin. Minua on informoitu henkilötietojen 

käsittelystä tutkimuksen yhteydessä.  

 
 
 
_______________________________   

Aika ja paikka       

 
 
 
 
_______________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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