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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 

 

Tässä työssä tarkastellaan skenaariomenetelmän ja uuden tiedon luomisen teoreettisia lähtökohtia. 

Tarkoituksena on selvittää, millaisia peruslähtökohtia ja malleja on olemassa. Ajatuksena on 

jatkossa empiirisessä tutkimuksessa yhdistää tietojohtamisen näkökulma skenaariomenetelmään. 

Sekä skenaariomenetelmää että tietojohtamisen näkemyksiä uuden tiedon luomisesta yhdistää se, 

että molemmissa tutkitaan jonkin uuden asian syntymistä. Miten tällaista uuden luomista voidaan 

edistää ja johtaa? 

 

Tieto on yrityksille elintärkeää pääomaa. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä vanhaan tietoon ja 

vanhentuneisiin toimintatapoihin tuudittautuminen voivat koitua kohtalokkaiksi. Uusi tieto 

liiketoimintaympäristöstä on yritykselle kilpailuetu. Tiedon jakaminen ja uuden tiedon luominen 

ovat kuitenkin suuria haasteita, sillä niitä vaikea johtaa.   

 

Strategiatyöskentelylle erityisesti tulevaisuustieto on merkityksellistä. Täytyy määritellä suunta, 

minne ollaan menossa, vaikka tulevaisuuspolun olosuhteita ja etenemistä valitulla reitillä on 

mahdotonta ennustaa täsmällisesti. Tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin mahdollista 

saada tietoa. Tässä työssä perehdytään juuri tulevaisuustiedon tuottamisen prosessiin. Pystytäänkö 

tietyin menetelmin edistämään uuden tiedon luomista? 

 

Skenaarioprosessissa analysoidaan yrityksen toimintaympäristön muutosvoimia ja epävarmuuksia. 

Se haastaa strategisen ajattelun. Todennäköisesti tapahtuvan selvittämiseksi tutkitaan nykytilaa ja 

megatrendejä, mahdollisuuksien kartoittamiseksi etsitään heikkoja signaaleja, ja yhteisen vision 

muodostamisella määritellään se mitä halutaan. (Kamppinen et al. 2003, 206-207.) 

 

Yrityksen joutuvat tänään tekemään nopeita päätöksiä samalla kun niiden pitäisi kyetä näkemään 

pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi tulevaisuuden vaatimia resursseja pitäisi rakentaa jo nyt. 

Skenaariotyöskentely on yksi keino ottaa haltuun tulevaisuuden epävarmuutta ja erilaisia 

mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Se mahdollistaa epävarmuuksien ajattelemisen strukturoidulla 

tavalla (Schoemaker 1991, 557).  
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1.2 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva uuden tiedon luomisen prosessista ja 

skenaariomenetelmän periaatteista. Myöhemmin on tarkoitus tutkia tulevaisuustiedon luomista 

skenaarioprosessissa tietojohtamisen lähtökohdista: miten tällä menetelmällä onnistutaan 

strukturoidusti tuottamaan uutta tietoa kyseisessä kontekstissa? Työssä käsitellään tiedon jakamista 

ja uuden, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvan tiedon luomista. Skenaariomenetelmä on yksi 

tulevaisuustutkimuksen käytetyimmistä metodeista. Työ kuuluukin paitsi tietojohtamisen alaan, 

osittain myös tulevaisuudentutkimukseen. 

 

Kiinnostavaa skenaariomenetelmässä on itse tiedon tuottamisen prosessi, tiedon jakaminen ja sen 

rikastuminen vuorovaikutuksessa. Skenaarioprosessi on erityisen kiinnostava tutkimuskohde tiedon 

jakamisen ja uuden tiedon luomisen kannalta, koska siinä tiivistyvät rajalliseen tilanteeseen 

monenlaiset tiedot ja kokemukset. Uutta tietoa luodaan vuorovaikutuksessa. Läsnä ovat 

eksplisiittinen ja hiljainen tieto, mutta myös potentiaalinen, oivallukseen perustuva tieto. 

Skenaariotyöskentelyä voidaankin lähestyä siltä kannalta, miten tämän menetelmän käyttö yhdistää 

erilaiset tiedot ja kokemukset, ja miten tästä prosessista realisoituu lopputuloksena uutta tietoa. 

 

Tietojohtamisen klassikkoteoria uuden tiedon luomisessa on Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin 

(1995) SECI-malli, jossa kuvataan hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon spiraali. Tiedon luomisen tilaa 

Nonaka ja Takeuchi kuvaavat termillä Ba. Yksi vaihtoehtoinen lähestymistapa tälle mallille on 

David Snowdenin (2002) kehittämä Cynefin, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, mitä on 

olemassa ennen hiljaista tietoa. Claus Otto Scharmer tuo tiedon luomisen tarkasteluun piilevän 

(self-transcending) tiedon käsitteen ja tarkastelee sen edistämistä erilaisten puhetapojen kautta. 

Georg von Krogh pitää huolenpitoa (care) uuden tiedon luomisen edistäjänä. Näitä tiedon luomisen 

malleja tarkastellaan tässä työssä siitä näkökulmasta, kuinka hyvin ne mahdollisesti voisivat kuvata 

tiedon luonnetta ja sen tuottamista skenaarioprosessin kontekstissa ts. kuinka hyvin 

skenaariomenetelmä toimisi näiden teorioiden kannalta tarkasteltuna uuden tiedon luomisen 

prosessina.  
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1.3 Eteneminen ja rakenne 

 

 

Työ koostuu tiedon luomista ja skenaarioprosessia käsittelevien teorioiden tarkastelusta. 

Seuraavassa kappaleessa pohditaan tulevaisuustiedon merkitystä visiolle ja strategialle. Sitten 

käydään läpi skenaariotyöskentelyn eri lähtökohtia ja malleja. Sen jälkeen perehdytään tiedon 

jakamisen ja uuden tiedon luomisen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. 
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2 TULEVAISUUSTIETO, VISIO JA STRATEGIA  

 

 

”Liian moni miettii ”Mitä liiketoimintamme oli eilen”, vaikka ylihuominen on ainoa, johon pitäisi 

pyrkiä vaikuttamaan tänään tehtävillä päätöksillä” (Meristö 1991, 4). 

 

Strategia tähtää tulevaisuuteen ja tulevaisuuteen katsottaessa tieto on kaikki kaikessa. Siksi 

skenaarioiden tavoitteena on tunnistaa mahdollisuudet, ongelmat ja päätoimijat sekä tarjota 

opetuksellinen ja operationaalinen pohja strategiselle johtamiselle. (Masini ja Vasquez 2000, 51.) 

Michel Godet huomauttaa, että vaikeinta strategiassa ei ole tehdä oikeita päätöksiä, vaan kysyä 

oikeat kysymykset. Hyvin muotoiltu ja kaikkien osapuolten ymmärtämä kysymys on jo puolet 

ratkaisua. (Godet 2000, 5; van der Heijden 2000, 32.) 

 

Pelkkä liiketoimintaympäristön uhkien ja mahdollisuuksien analysointi ei riitä päätöksenteon 

tueksi, sillä monet epävarmuudet riippuvat pitkällä tähtäimellä laajemmasta kontekstista (Godet 

2000, 5). Skenaarioita rakentamalla tuotetaan tietoa tulevaisuudesta, minkä ansiosta voidaan 

määritellä strategisen päätöksenteon mahdolliset vaihtoehdot (ibid; Meristö 1991; Schoemaker 

1991).  

 

Tulevaisuustietoon kuuluvat trendit, megatrendit ja hiljaiset signaalit, jotka tuovat häiriöitä 

nykyhetkeen ja osoittavat uuden strategian tarpeen. Strategia on myös keino kyseenalaistaa 

mahdolliset valinnat ja kiinnittää huomiota peruuttamattomien päätösten vaaroihin. (Godet 2000, 8-

9.)  

 

Skenaariotyöskentelyssä tähdätään yhteiseen visioon eli näkemykseen tulevaisuuden mahdollisista 

ja halutuista tiloista. Niihin pyrkiminen edellyttää aktiivisuutta ja uuden oppimisen kautta 

tapahtuvaa toiminnan muuttamista. Reaktiivisesti toimiva yritys varautuu tulevaan etukäteen. 

Proaktiivisesti toimiva yritys sen sijaan pyrkii omalla toiminnallaan provosoimaan sellaisia asioita, 

jotka liittyvät strategiaan ja vaikuttavat yrityksen menestykseen. (Godet 2000.) Aaltonen (Fakta 

2003) mainitsee yhdeksi pitkän tähtäimen menestystekijäksi kyvyn ”rakentaa visio ja strategia niin, 

että megatrendit, trendit ja heikot signaalit saadaan toiminnaksi”. 

 

Arthur (1996, ref. Scharmer 2001, 137) vertaa johtamista tietointensiivisillä toimialoilla sarjaksi 

pelejä, joissa arvuutellaan seuraavaa teknologiavoittajaa. Hän kuvaa Bill Gatesia ei 
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teknologiamestariksi, vaan ennakoimisen mestariksi, joka aavistaa seuraavan pelin luonteen. Arthur 

vertaa uusien markkinoiden ja teknologioiden pelikenttää kasinoon, jossa osa peliä on sen valinta, 

mitä peliä pelaa. Etukäteen ei tiedä, ketkä muut ovat mukana samassa pelissä. Säännöt muotoutuvat 

pelin edetessä, eikä voittokerroin ole tiedossa. 

 

Tällaisessa tilanteessa johdon täytyy kehittää kyky ennakoida, aistia ja aktualisoida ilmaantuvat 

mahdollisuudet. Piilevät mahdollisuudet täytyy huomata, ennen kuin ne ovat ilmiselviä kaikille 

muillekin toimijoille markkinoilla. Tällaista tietoa voidaan kutsua self-transcending -tiedoksi eli 

piileväksi tiedoksi (käsitteestä lisää kappaleessa 4.2). Se on kykyä aistia vasta syntymäisillään 

olevia ilmiöitä. Siihen kuuluu myös kyky kristallisoida oleellinen ja karsia pois kaikki muu turha. 

(Scharmer 2001, 137-138.) 

 

Tarja Meristön (1991, ii) mukaan skenaariotyöskentely on keino irtaantua numerokeskeisyydestä 

kohti visionääristä johtamista. Skenaariotyöskentely poikkeaa perinteisestä strategisesta 

suunnittelusta, sillä skenaariotyöskentelyssä ei kysytä paljonko resursseja tarvitaan tavoitteiden 

saavuttamiseksi, vaan paljonko resursseja pitää jättää sitomatta tai olla irrotettavissa, jotta pystytään 

nopeasti reagoimaan johonkin uhkaan tai mahdollisuuteen. (ibid.) 

 

Skenaariot liittyvät Meristön (1991, ii) mukaan strategiaan kolmella tasolla: Aiheskenaarioissa 

määritellään mahdolliset maailmat. Missioskenaarioissa hahmotetaan kuka ja missä olemme. 

Toimintaskenaariot selventävät minne voidaan mennä. Tämä toimii ohjenuorana strategiselle 

päätöksenteolle, minne päätetään mennä. Meristön mallissa skenaariotyöskentely tapahtuu juuri 

toimintaskenaarioiden muodossa. Siinä ei esitetä todennäköisyyksiä, sillä tulevaisuuden 

ennustettavuus odotusarvon kaavalla on vastoin tulevaisuuden tutkimuksen periaatteita. 

(Meristö1991, 128.) 

 

Meristön mallissa skenaariotyöskentely alkaa yrityksen strategisen perustehtävän ja 

perususkomusten selvittämisellä. Muutosvoimien hahmottamisen jälkeen niitä verrataan 

perususkomuksiin. Skenaarioiden rakentamisen jälkeen strategista perustehtävää tarkastellaan 

valituissa skenaarioissa – onko se mahdollinen tietyn tulevaisuudenkuvan vallitessa? (Meristö 1991, 

iii-iv.) 

 

Schoemakerin (1991, 557) skenaariomallissa avainmenestystekijämatriisin tarkoitus on kehittää 

tulevaisuusvisiota. Siinä ristiintaulukoidaan mahdolliset skenaariot ja yrityksen strategiset 
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segmentit. Taulukon soluihin yrityksen johtoa pyydetään sijoittamaan avainmenestystekijät (core 

capabilities, competitive assets), jotka ovat välttämättömiä jotta ko. solussa menestytään. 

 

Skenaarioihin voidaan strategiatyöskentelyssä suhtautua monella tapaa:  

”Ennustaja – luottaa todennäköiseen. 

Riskinottaja – valitsee ”parhaan” lopputuloksen. 

Riskinkarttaja – muotoilee strategian, jolla selviää kaikissa eri vaihtoehdoissa. 

Realisti – kehittää joustavuutta siltä varalta, että joku muu kuin valittu skenaario toteutuu. 

Tulevaisuuden tekijä – vaikuttaa omilla teoilla niin, että haluama vaihtoehto toteutuu. 

Teuras – odottaa ja toivoo.” 

(Meristö&Kettunen, 2000) 
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3 SKENAARIOTYÖSKENTELYN LÄHTÖKOHTIA JA MALLEJA  

 

 

Skenaariot ovat päätöksenteon välineitä nopeiden muutosten ja monimutkaisten 

vuorovaikutussuhteiden vallitessa. Niillä pyritään pienentämään epävarmuuden ja virheiden määrää. 

Ne kuvaavat joukon tulevaisuuden vaihtoehtoja ja mahdollistavat ristikkäisten ongelmien 

analysoinnin sekä parantavat osallistujien tietämystä. Skenaarioiden rakentaminen toimii myös 

oppimistapahtumana, jossa osallistujat tulevat tietoisiksi odotettavissa olevista asioista. (Masini ja 

Vasquez 2000, 53.) Tyypillistä eri menetelmille on vaiheittaisuus (Meristö 1991, 95). 

 

Skenaarioita voidaan rakentaa lukemattomilla eri tavoilla, sama metodi ei käy joka tilanteeseen. 

Skenaariometodille tyypillistä on joustavuus. Toisaalta menetelmän metodologinen status onkin 

edelleen epävarma. Skenaarioiden tieteellisyys varmistetaan jälkikäteisarvioilla sekä skenaarioiden 

perustana olevan tiedon tieteellisyydellä. (Masini ja Vasquez 2000, 53, 63.) 

 

Lähestymistavoissa voidaan erottaa kolme eri koulukuntaa (Masini ja Vasquez 2000, 52): 

Intuitiivinen (esim. Ian Wilson, Peter Schwartz) – ei käytetä formaaleja malleja, vaan perustuu 

ennen kaikkea intuitiiviseen ajatteluun. 

Heuristinen (esim. Kees van der Heijden, Paul Schoemaker) – korostaa skenaariotyön 

prosessimaisuutta sekä osallistujien tietämystä ja luovuutta. 

Statistinen (esim. Michel Godet) – perustuu matemaattisille menetelmille. 

Godet (2000, 4) huomauttaa, että eri lähestymistavat eivät ole vastakkaisia, vaan toisiaan 

täydentäviä.  

 

Tarja Meristön mukaan skenaario on ”hypoteettinen tulevaisuudenkuva, joka riittävän 

kokonaisvaltaisesti ja moniulotteisesti luonnostelee yrityksen tulevaisuuden toimintaympäristön 

sekä kuvaa kehityspolun nykyisyydestä tulevaisuuteen.” Skenaariotyöskentelyssä kehitetään 

vähintään kaksi vaihtoehtoista skenaariota yrityksen toimintaympäristöstä. Lisäksi kuvataan, mitä 

yritys on näissä ympäristöissä. Usein skenaarioiden informaation pohjalta muotoillaan yrityksen 

strategia. (Meristö 1991, 45.) 

 

Skenaario on loogisesti etenevä tapahtumasarja, jonka tavoitteena on osoittaa, miten mahdollinen, 

joko todennäköinen, tavoiteltava tai uhkaava tulevaisuudentila kehittyy askel askeleelta nykytilasta 

(Mannermaa 1999, 220). Skenaario on yksi näkemys siitä, mitä voi tapahtua. Se on tyypillisesti 
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jokin erityisen merkittävä toteutettavissa oleva maailma, johon halutaan kiinnittää erityistä 

huomiota (Kamppinen et al. 2003, 31). Skenaariota laadittaessa on koottu mahdollisimman kattavat 

pohjatiedot erilaisista skenaariossa käsitellyistä aiheista ja tarkan harkinnan perusteella on päätelty 

tapahtumasarjan mahdollinen kulku. Vaihtoehtoisia skenaarioita voi olla monia. Jonkin perustavaa 

laatua olevan muuttujan erilaiset vaihtoehdot voivat kääntää skenaarion lopputuloksen täysin 

toisista skenaarioista poikkeavaksi. Jokin merkittävä ennakoimaton innovaatio voi tehdä skenaarion 

epätodennäköiseksi. (Mannermaa 1999.) 

 

Skenaariot eivät ole ennusteita. Ne täydentävät perinteisiä ennusteita esimerkiksi niin, että ne 

esittelevät parhaimmat ja pahimmat vaihtoehdot. Tavoitteena on, että tulevaisuuden 

muotoutumiseen voidaan vaikuttaa omalla toiminnalla. Näin uhkaskenaarioitakin voidaan 

tarkastella mahdollisuuksien kannalta. (ks. esim. Meristö 1991.) 

 

 

3.1 Skenaariomenetelmän tyypillisiä piirteitä 

 

 

Schoemaker (1991, 550) esittelee kahdeksan seikkaa, jotka ovat erityisen suosiollisia skenaarioiden 

käytölle: 

1. Epävarmuus on suurta. 

2. Menneisyydessä on kohdattu kalliiksi tulleita yllätyksiä. 

3. Uusia mahdollisuuksia havaitaan ja hyödynnetään vain vähän. 

4. Strategisen ajattelun laatu on vaatimatonta, sillä suunnittelusta on tullut rutiinia. 

5. Toimiala on kokenut tai kokemassa suuria muutoksia. 

6. Yhteinen kieli ja kehys ovat tarpeen. 

7. Esiintyy voimakkaita mielipide-eroja. 

8. Kilpailijat käyttävät skenaariotyöskentelyä. 

 

Eurooppalaisten suuryritysten skenaariotyöskentelyä selvittäneessä tutkimuksessa (Meristö 1991, 

55-56) havaittiin seuraavia piirteitä: 

- Skenaariotyöskentelyn aikajänne ulottuu pidemmälle kuin tavallisessa strategisessa suunnittelussa, 

useimmiten se on 6–15 vuotta. 

- Skenaariot ovat mahdollisia tulevaisuuksia, mutta eivät välttämättä todennäköisiä. 
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- Skenaariot käsittelevät jollakin tavalla epävarmuutta. Niihin kuuluvat sellaiset tekijät, jotka voivat 

muuttaa yrityksen toimintaa radikaalisti, vaikka niiden toteutuminen nyt vaikuttaisikin hyvin 

epävarmalta. 

- Useimmiten skenaariotyöskentelyssä tuotetaan kaksi tai kolme skenaariota ja analysoidaan niiden 

vaikutuksia yrityksen toimintaan ja strategiaan. 

- Skenaarioita leimaa usein pikemminkin liika optimismi kuin pessimismi. 

- Ylimmän johdon hyväksyminen on avaintekijä skenaariotyöskentelyn läpiviemiseksi ja 

hyödyntämiseksi. 

 

Skenaarioita voidaan muodostaa monin eri tavoin. Hyvän ja uskottavan skenaarion laadinnassa 

tulee kuitenkin käyttää jotain metodia. Menetelmiä on useita, mutta skenaarioprosessin tyypilliset 

vaiheet voidaan tiivistää neljään osaan (Bergman et al. 2005, 31): 

1. Taustatutkimus, verkostoituminen 

2. Tiedon analysointi ja jatkotutkimus 

3. Skenaarioiden rakentaminen 

4. Skenaarioiden toteuttaminen: optiot, päätöksenteko, suunnitelmat, uudelleen arviointi 

 

Yksi paljon käytetty menetelmä on delfoi-tekniikka, jossa usealta asiantuntijalta kysytään heidän 

näkemystään siten, että he antavat vastaukset toisistaan riippumattomina. Tutkimuksessa on useita 

kierroksia, joiden aikana asiantuntijoilla on mahdollisuus korjata kannanottojaan. Kannanottojen 

korjaukset perustuvat toisilta asiantuntijoilta saatuun palautteeseen. Menetelmän tarkoituksena on 

tuottaa yksimielisyys asiantuntijaryhmän keskuudessa. (Kamppinen et al. 2003, 206–207.) 

 

Skenaarioita laadittaessa voidaan käyttää hyväksi tulevaisuuskarttoja, joissa erilaiset 

merkityksellisiksi katsotut asiat laitetaan kartalle tarkasteltaviksi, ja kartan avulla luodaan polkuja 

(skenaarioita), mitkä ovat todennäköisiä tai mahdollisia kulkuja. Kartan laadinnassa pyritään 

vastaamaan kolmeen tulevaisuudentutkimuksen perushaasteeseen: mikä on todennäköistä, mikä on 

mahdollista ja mikä on haluttavaa. Todennäköisen tapahtuvan selvittämiseksi tutkitaan nykytilaa ja 

megatrendejä, mahdollisuuksien kartoittamiseksi etsitään heikkoja signaaleja ja yhteisen vision 

muodostamisella eritellään se mitä halutaan. (Kamppinen et al. 2003, 206-207.) 

 

Schoemaker (1991, 556) esittää kymmenenkohtaisen rungon skenaarioanalyysiin. Siinä 

määritellään päätoimijat ja epävarmuustekijät. Sitten rakennetaan kaksi pakotettua skenaariota, 

joista toisessa on kaikki positiiviset epävarmuudet ja toisessa kaikki negatiiviset epävarmuudet. 
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Seuraavaksi arvioidaan näiden keinotekoisten skenaarioiden johdonmukaisuutta ja uskottavuutta. 

Näin ne toimivat oppimisskenaarioina. Vasta tämän jälkeen muodostetaan luotettavat ja mahdolliset 

uudet skenaariot, jotka ovat sisäisesti johdonmukaisia ja jotka kattavat tarpeeksi suuren määrän 

epävarmuustekijöitä.  

 

Skenaariotyöskentelyssä käytetään usein PESTE-analyysiä, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon 

koko toimintaympäristö. PESTE tulee sanoista poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, tekniset ja 

ekologiset tekijät. Tämä laaja toimintaympäristön analyysi on tarpeen, jotta ”emme yhtäkkiä 

huomaisi olevamme esimerkiksi kokonaan väärällä alalla, tai alalla, jota kohtaan tulee valtavasti 

muutospaineita suunnista, joihin ei perinteisesti osata kiinnittää huomiota” (Meristö 1991, 119).  

 

Suurimpia yllätyksiä ovat tapahtumat, jotka vaikuttavat lähes mahdottomilta, mutta joilla on 

toteutuessaan merkittävät seuraukset. Esimerkiksi tästä käy Rautaruukissa perestroikan aikana 

toteutettu skenaarioanalyysi, jossa ei pystytty edes kuvittelemaan vaihtoehtoa, että Neuvostoliitto 

hajoaisi (ks. Meristö 1991). 

 

Triggerit (käytetään myös nimityksiä reimarit, leading indicators tai signposts) ovat tekijöitä, jotka 

ovat epävarmoja, mutta jotka voivat saada aikaan kokonaan erilaisia kehityskulkuja. Triggereistä 

voidaan tunnistaa, että tietty skenaario on kehittymässä. (Meristö 1991, Bergman et al. 2005.) 

 

Bergmanin (2005) mallissa kerätään mahdollisimman kattavasti tietoa tulevaisuuteen vaikuttavista 

tekijöistä ja näiden pohjalta määritellään päädriverit. Niistä valitaan kaksi sellaista, jotka 

määrittävät ja rajaavat tulevia kehityskulkuja kaikkein voimakkaimmin. Näille päädrivereille on 

tunnusomaista suuri vaikuttavuus ja suuri epävarmuus. Asettamalla nämä kaksi dimensiota ja niiden 

ääriarvot samaan taulukkoon saadaan nelikenttä, josta muodostuu neljä erilaista skenaariota. 

 

 

3.2 Megatrendit ja heikot signaalit 

 

 

Tulevaan kehitykseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa heikkoihin signaaleihin, trendeihin ja 

megatrendeihin. Heikot signaalit ovat kummajaisia, outoja ilmiöitä, jotka tulevat vallitsevien 

järjestelmien ja viisauksien ulkopuolelta. Niillä ei ole historiaa, trendiä tai menneisyyttä, ne eivät 
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ole mallinnettavissa. Heikkoja signaaleja on vaikea tunnistaa. Heikko signaali voi olla jälkikäteen 

katsottuna itsestäänselvyys, mutta sen alkaessa ilmetä ei sen merkitystä helposti pysty 

ymmärtämään. Monet heikoiksi signaaleiksi mielletyt asiat eivät olekaan merkityksellisiä, mikä 

aiheuttaa epävarmuutta heikkoihin signaaleihin reagoitaessa. Oikea-aikainen reagointi oikeaan 

osuneeseen arviointiin heikosta signaalista luo kilpailuetua ilmiön hyödyntäjälle. (Mannermaa 

1999, 87-88.) 

 

Heikkojen signaaleiden tarkkailu ja niihin reagointi on vaikeampaa mutta kohdalle osuessaan 

todennäköisesti tuottavampaa kuin trendien seurantaan perustuva päättely. Tulevaisuutta 

hahmotettaessa mekaaninen trendiextrapoloiminen tulevaisuuteen johtaa todennäköisesti harhaan. 

Kehityksessä tapahtuu murroksia, ja näiden havaitsemiseksi tulisi kiinnittää huomiota heikkoihin 

signaaleihin – erityisesti sellaisiin, jotka ovat outoja, epämääräisiä ja kehittymättömiä. (Mannermaa 

1999, 33.) 

 

Megatrendit taasen ovat trendejä, jotka yhdistävät useita pieniä ja vähäisiä lainomaisuuksia ja 

joiden voidaan olettaa kertovan tulevista mahdollisista maailmoista enemmän kuin niitä 

konstituoivat trendit. Megatrendien suuntaan on helppo edetä, ja niitä vastaan on vaikea taistella. 

Matkalla saatetaan kohdata yllätyksiä joihin voidaan varautua, kun tarkkaillaan heikkoja signaaleja. 

(Kamppinen et al. 2003, 33 ja 134.)  

 

Megatrendit ovat kehityksen suuria aaltoja, joilla on tunnistettava suunta ja jotka uskottavasti 

jatkuvat samansuuntaisina myös tulevaisuudessa. Ne voivat itsessään sisältää erilaisia ilmiöitä, 

vaihtoehtoisia suuntautumisia ja yllätyksiä, kuitenkin muodostaen riittävän samansuuntaisen 

kokonaisuuden. Megatrendi pitää sisällään heikkoja signaaleja ja se on ikään kuin kehys, joka 

auttaa hahmottamaan tapahtumia ja niiden merkityksiä. Jotkin asiat tapahtuvat siksi, että suunta on 

tämä, tai toisaalta suunta on tämä, koska nämä asiat tapahtuvat. (Mannermaa 1999, 218.) 
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4 TIEDON JAKAMINEN JA UUDEN TIEDON LUOMINEN 

 

 

4.1 SECI-malli ja Ban käsite 

 

 

Ikujiro Nonakan (Nonaka ja Takeuchi 1995) tietospiraali ja Ba-käsite muuttivat 1990-luvulla 

käsityksiä tiedon luomisesta. Niiden ansiosta tietoa on alettu käsitellä entistä kokonaisvaltaisemmin. 

Aiemmin tietoa oli lähestytty pääasiassa siltä kannalta, kuinka organisaatiot sopeutuvat muutoksiin 

ja käsittelevät jo olemassa olevaa tietoa. Nonakan malli kuvaa, kuinka uutta tietoa luodaan 

aktiivisesti ja näin vaikutetaan ympäristöön. Nonaka yhdisti ajattelussaan länsimaisen 

kartesiolaisuuden ja japanilaisen filosofian. Tieto määriteltiin dynaamiseksi inhimilliseksi 

prosessiksi, jossa on mukana toiminta. Tämä lähestymistapa mahdollisti tiedon luomisen ja 

innovaatioiden ymmärtämisen uudella tavalla. 

 

Nonaka jakaa Michael Polanyin (1966) ajattelun mukaisesti tiedon eksplisiittiseen ja hiljaiseen 

tacit-tietoon. Eksplisiittinen tieto on yleistä, helposti tallennettavissa, siirrettävissä ja esitettävissä. 

Se on järkiperäistä ja voidaan irrottaa kontekstista. Eksplisiittinen tieto voidaan esittää sanallisesti 

tai numeraalisesti. Suurin osa tiedosta on kuitenkin hiljaista tietoa. Se on kokemuksellista, 

henkilökohtaista, kontekstisidonnaista ja vaikeaa jakaa tai ilmaista. Sitä voidaan kuitenkin jakaa 

kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Hiljaisen tiedon kautta avautuu ymmärrys tiedon luomiseen. 

Uusi tieto syntyy hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksessa. SECI-mallin tietospiraali 

kuvaa tätä uuden tiedon luomisen prosessia. (Nonaka ja Takeuchi 1995.) 
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Kuvio 1: Nonakan SECI-malli. (Nonaka ja Takeuchi 1995) 

 

Sosialisaatio on yksilöllisen hiljaisen tiedon muuntamista kollektiiviseksi. Jakaminen on 

mahdollista yhteisten kokemusten ja yhdessä tekemisen kautta. Tällainen tiedon siirtäminen vaatii 

läheistä ja kasvokkaista vuorovaikutusta. Oppipoikajärjestelmät ja epämuodolliset tapaamiset ovat 

tyypillistä sosialisaatiota. (Nonaka et al. 2001, 14-16.) 

 

Ulkoistamisessa tieto kristallisoituu sen muuttuessa hiljaisesta eksplisiittiseksi. Tarkoituksena on 

ilmaista hiljainen tieto sellaisessa muodossa, että toiset voivat ymmärtää sen. Niin muut voivat 

jakaa tietoa ja tästä siitä tulee uuden tiedon perusta. Tällainen tiedo siirtäminen tapahtuu ryhmän 

sisällä. Tietoa voidaan esittää esimerkiksi käsitteinä, malleina ja hypoteeseina. Dialogi edistää 

ulkoistamista, samoin ilmaisua edistävät tekniikat, kuten analogiat ja metoforat. (Nonaka et al. 

2001, 16.) 

 

Yhdistämällä ekplisiittistä tietoa muunnetaan entistä monimutkaisempaan ja systemaattiseen 

muotoon. Näin yhdistämällä olemassa olevaa tietoa uusilla tavoilla syntyy uutta tietoa. Tätä 
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ekplisiittistä tietoa siirretään esimerkiksi dokumenteissa, kokouksissa, puhelimessa ja tietotekniikan 

avulla. Tämä yhdistäminen tapahtuu eri ryhmien välillä. (Nonaka et al. 2001, 16-17.) 

 

Sisäistämisessä ekplisiittinen tieto muuttuu hiljaiseksi. Se liittyy läheisesti tekemällä oppimiseen. 

Luotu tieto jaetaan läpi organisaation. Yksilöt sisäistävät hiljaisen tiedon mentaalisina malleina tai 

teknisenä knowhow’na. Sisäistämisellä on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin ekplisiittinen tieto täytyy 

ilmaista käytännössä ja toiminnassa, jolloin abstraktista tulee konkreettista. Toiseksi tietoa voidaan 

soveltaa uusissa tilanteissa simulaatioina ja kokeiluina. (Nonaka et al. 2001, 17-18.) 

 

Ba-malli kuvaa tiedon luomisen sosiaalista kontekstia. Se on yhteinen tila, jossa tietoa jaetaan, 

luodaan ja käytetään. Tila voi olla paitsi fyysinen, myös virtuaalinen tai henkinen. Ba on sekä 

paikka että energia. Ba on alusta tiedon luomiselle, se vaihtelee eri tasoilla ja tilanteissa ja sen 

sisältö riippuu myös yrityksen strategiasta. Bahan liittyy oleellisesti vuorovaikutus, sitoutuminen ja 

osallistuminen. Bata on olemassa neljä eri tyyppiä, jotka vastaavat tietospiraalin vaiheita. (Nonaka 

& Konno 1998, Nonaka et al. 2001.) 

 

 
Kuvio 2: Neljä Ba:n tyyppiä. (Nonaka et al. 2000) 
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Alkuperä-Bassa yksilöt jakavat tunteita, kokemuksia ja mentaalisia malleja. Tähän kuuluvat 

organisaation arvot, visio ja kulttuuri. Tyypillistä on empaattinen suhtautuminen toisiin. Alkuperä-

Ba synnyttää huolenpitoa, rakkautta, luottamusta, sitoutumista, vapautta ja turvallisuutta. (Nonaka 

ja Takeuchi 1995, Nonaka et al. 2001.) 

 

Dialogi-Ba on alkuperä-Bata tietoisemmin rakennettu. Siihen valitaan sopiva sekoitus erilaisilla 

tiedoilla ja kyvyillä varustettuja ihmisiä. Dialogissa ihmisten mentaaliset mallit ja taidot 

muunnetaan yleisiksi käsitteiksi ja termeiksi. Yksilöt sekä jakavat muiden mentaaliset mallit että 

reflektoivat ja analysoivat omiaan. Dialogi-Bassa hiljaisesta tiedosta tehdään eksplisiittistä. 

(Nonaka ja Takeuchi 1995, Nonaka et al. 2001.) 

 

Systematisointi-Bassa vuorovaikutus on virtuaalista. Eksplisiittisen tiedon yhdistelemistä edistetään 

tietoteknisillä työkaluilla. Uuden eksplisiittisen tiedon yhdistäminen olemassa olevaan systematisoi 

tietoa koko organisaatiolle. (Nonaka ja Takeuchi 1995, Nonaka et al. 2001.) 

 

Toimeenpano-Bassa eksplisiittinen tieto sisäistetään eli muunnetaan hiljaiseksi. Tätä edistetään 

muun muassa harjoittelulla, mentoroinnilla ja osallistumisella. Toimeenpano-Bassa reflektio 

saavutetaan toiminnalla, kun dialogi-Bassa se saavutetaan ajattelulla. (Nonaka ja Takeuchi 1995, 

Nonaka et al. 2001.) 

 

Ba voidaan luoda organisatorisesti. Tärkeää on valita siihen sopiva sekoitus erilaisia ihmisiä. Bat 

voivat muodostua myös spontaanisti, jolloin tärkeää on niiden havaitseminen ja hyödyntäminen. Eri 

Bat voivat myös olla vuorovaikutuksessa. Bata voidaan energisoida eri keinoin. Välttämättömiin 

olosuhteisiin kuuluvat: autonomia, luova kaaos, informaation runsaus, valinnanvara, huolenpito, 

luottamus ja sitoutuminen. (Nonaka et al. 2001.) 

 

 

4.2 Piilevän tiedon luomisen spiraali ja eri puhetavat 

 

 

Kaikki eivät kuitenkaan jaa varauksessa Nokakan ajatuksia. SECI-mallia on kritisoitu siitä, että se 

on luotu Japanissa ja kulttuurisidonnainen, joten sen universaaliin luonteeseen pitäisi suhtautua 

varauksella (ks. esim. Glisby ja Holden 2003; Li ja Gao 2003).  
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Nonakan malli voidaan suhteuttaa tietojohtamisen kolmeen vaiheeseen (ks. esim. Scharmer 2001). 

Ensimmäistä vaihetta hallitsi eksplisiittinen tietokäsitys, jolloin keskityttiin tietoteknisiin 

ratkaisuihin tiedon säilyttämisessä ja siirtämisessä. Tietoa käsiteltiin esineellisesti, tiedolla 

tarkoitettiin informaatiota. Toista vaihetta hallitsi nonakalainen tiedon luominen ja hiljaisen ja 

eksplisiittisen tiedon vuorovaikutus. Scharmerin mielestä Nonaka ja Takeuchi jättivät vastaamatta 

yhteen kysymykseen: Mikä voima ajaa itse tietospiraalia? Tietojohtamisen kolmas vaihe 

keskittyykin niihin olosuhteisiin, jotka mahdollistavat hiljaisen tiedon muodostumisen.  

 

Tällaista tietämistä (knowing) Claus Scharmer kuvaa not-yet-embodied tai self-transcending –

tietokäsitteellä, suomeksi voisi käyttää käsitettä piilevä tieto. Sillä tarkoitetaan hiljaista tietoa, joka 

ei ole vielä muotoutunut, ottanut hahmoa. Scharmerin mielestä muita käsitteitä, jotka kuvaavat 

hiljaisen tiedon muotoutumisen mahdollistumista ovat Nonakan ja Konnon originating ba, Kroghin 

care, Sengen personal mastery ja Kapplerin presencing. (Scharmer 2001, 139.) Eksplisiittinen tieto 

on tietoa asioista, hiljainen tieto on tietoa tekemisestä ja piilevä tieto on tietoa ajatusten ja toiminnan 

lähteistä (ibid, 141). 

 

Scharmer esittelee oman piilevän tiedon luomisen spiraalin, joka muodostuu kolmesta elementistä: 

Shared praxis, yhteinen kokemus – kaikki mitä ihmiset tekevät yhdessä. (Vrt. Communities of 

practice, Wenger 1998). 

Shared reflection, yhteinen pohdinta – jaetut kokemukset ja niiden ilmaiseminen, mitä ihmiset 

reflektoivat ja pohtivat yhdessä. 

Shared will, yhteinen tahto – harvinaisin ja aineettomin, tapahtuu keskustelussa, kun osallistujat 

muodostavat ja ilmaisevat yhteisen tarkoituksen. 

Yhteisen tahdon muodostaminen alkaa yksilön kokemusten ilmaisemisella ja jatkuu erilaisten 

kokemusten reflektoinnilla ja todellisten tarkoitusten pohdinnalla sekä loppuu yhteisten asioiden 

määrittämiseen ja toimintaan sitoutumiseen. (Scharmer 2001, 146.) 
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Kuvio 3: Piilevän tiedon luomisen spiraali. (Scharmer 2001) 

 

Kriittinen tekijä tiedon tuottamiselle kommunikaatiossa on Scharmerin mielestä keskustelun riittävä 

kompleksisuus, jotta päästään käsiksi tiedon eri lajeihin. Esimerkiksi dialogissa tulevat esiin piilevät 

käsitykset todellisuudesta. Keskustelutapaa voidaan käsitellä kahdella dimensioilla: itse-reflektoiva 

ja ei-reflektoiva sekä kokonaisuus ja osat – onko kommunikaation fokus yhtenäisyydessä vai 

eroissa. Erilaisissa keskusteluissa voidaan kommunikoida tiedon ja tietämisen eri kerroksia. 

(Scharmer 2001, 146-147.) 
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Kuva: Neljä puhetapaa. (Scharmer 2001)  

 

 

4.3 Cynefin-malli 

 

 

Myös David Snowden (2002, 5-6) kritisoi SECI-mallia sen tietokäsityksestä. Hänen mielestään 

mallia ei tarvitse hylätä, mutta sen rajoitukset täytyy tunnustaa. Snowdenin mukaan SECI-mallin 
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esimerkit liittyvät valmistavaan teollisuuteen, jossa tiedon muuntuminen kaikkien neljän vaiheen 

kautta on välttämätöntä, jotta voidaan edetä tutkimuksesta valmistukseen. (Snowden 2000). 

Snowdenin kritiikki tiivistyy neljään kohtaan: 

1. SECI-mallia käytetään erillään sitä tukevasta materiaalista. Vaikka malli on hyödyllinen, 

sitä ei voida soveltaa universaalisti. 

2. Mallissa oletetaan implisiittisesti, että tieto on asia tai kokonaisuus, jonka ydin pysyy 

muuttumattomana muodonmuutoksissa. Tietoa pidetään omaisuutena, jota voidaan luoda ja 

johtaa. Ongelmana on, että muuttuessaan eri vaiheissa hiljainen ja eksplisiittinen tieto 

muuttavat täysin luonnettaan. 

3. Malli johtaa sekaannukseen kantajassa ja kannettavassa asiassa. Hiljainen tieto on 

yksilöiden ja yhteisöjen päässä, eksplisiittinen tieto dokumenteissa ja muissa artefakteissa. 

Käytännössä valtaosassa hyödyllisestä tietodosta on mukana sekä hiljaisia että eksplisiittisiä 

elementtejä ja tietoa pitää johtaa kokonaisvaltaisesti. 

4. Mallissa oletetaan implisiittisesti, että hiljainen tieto pitäisi muuttaa eksplisiittiseksi. Nämä 

tiedon lajit ovat kuitenkin erillisiä asioita, joita ei voida muuntaa menettämättä jotain 

oleellista. (Snowden 2000.) 

 

Snowden huomauttaa, että  

a) tiedon käyttäminen on aina vapaaehtoista 

b) tiedämme aina enemmän kuin voimme kertoa, ja voimme aina kertoa enemmän kuin 

voimme kirjoittaa 

c) tiedämme vain mitä tiedämme, silloin kun tarvitsee tietää (Snowden 2002, 5-6). 

 

Snowden näkee tiedon sekä asiana että virtana ja korostaa sen kontekstuaalisuutta ja 

kulttuurisidonnaisuutta. Hän jakaa tiedon lajit kaaokseen, kompleksiseen, tiedettävissä olevaan ja 

tiedettyyn. Snowdenin mielestä SECI-malli kattaa vain tiedettävissä olevan ja tiedetyn tiedon lajit. 

Snowdenin Cynefin-malli perustuu edellä mainituille neljälle eri tiedon lajille.  

 

Tiedetty tieto on parhaiden käytäntöjen (best practices) aluetta. Tietyin rajoituksin käyttäytymistä 

voidaan tällä tiedon alueella ennustaa ja kuvata. Ihmiset pystyvät muuttamaan systeemejä, jotka 

muutoin olisivat kaoottisia tai monimutkaisia, tiedetyiksi. Luomme järjestystä lailla ja säännöillä. 

Negatiivinen puoli on se, että jäykät rakenteet voivat muodostua rajoitteiksi, jos ne elävät yli 

aikansa. (Snowden 2002.) 

 



 21

Tiedettävissä oleva tieto on hyvien käytäntöjen (good practice) alaa. Emme tunne kaikkia linkkejä, 

mutta ne voidaan löytää. Tämä alue on eksperttien erikoisalaa. Ihmisen luoma järjestys on 

olemassa, mutta se on häilyvämpää kuin tiedetyssä tilassa. Merkittävin kysymys on ajattelun 

rajoittuneisuus ja uusien ajatusten kieltäminen. Johtamisessa tärkeää on oletetun viisauden 

kyseenalaistaminen. Asiantuntijuus on sekä mahdollistaja että estäjä tiedon luomiselle. Ajoittain 

täytyy irrottautua kontekstista, jotta uudet merkitykset voivat ilmetä. (Snowden 2002.) 

 

Kompleksinen alue on mallien johtamista: täytyy tunnistaa muodostumassa olevat mallit ja kaavat, 

vahvistaa ne mitä halutaan ja rikkoa ne mitä ei haluta. Tiedon virtausta lisäämällä voidaan hajottaa 

olemassa olevia malleja ja luoda olosuhteet uusien mallien hahmottumiselle, vaikka niiden 

ilmenemisen luonnetta ei voida ennustaa. Kompleksisella alueella vallitsevat yhteiset kokemukset, 

arvot ja uskomukset sekä keskinäinen riippuvuus. Luottamusta ilmenee luonnostaan, sillä yhteistyö 

on vapaaehtoista. (Snowden 2002.) 

 

Kaaos on seurausta liiallisesta järjestyksestä tai massiivisesta muutoksesta. Se vaatii 

kriisijohtamista, eikä ole mikään haluttu tila. Se on kuitenkin hyödyllinen tila, jota pitää johtaa 

aktiivisesti. Se tarjoaa välineitä, joilla ajattelun rajoittuneisuus voidaan murtaa kyseenalaistamalla 

asiantuntijuuden perusteet. Tilanteet ovat aidosti uusia. Tämä on todellinen oppimisympäristö. 

(Snowden 2002.) 

 

Inhimilliset järjestelmät ovat kompleksisia, syyt ja seuraukset ovat yhteen kietoutuneita. Tätä 

kuvastaa se, että nykytilanne näyttää loogiselta, mutta vain jälkikäteen katsottuna. Myös moni muu 

tapahtumaketju olisi ollut looginen, mutta vain tämä toteutui. Sen sijaan kaoottisessa ympäristössä 

mitään tällaisia yhteyksiä tai kuvioita ei voida tunnistaa. Tiedettävissä olevalla alueella ei vielä 

tunneta kaikkia linkkejä, mutta ne voidaan löytää. Tiedetyllä alueella käyttäytymistä voidaan tietyin 

rajoituksin ennustaa ja kuvata. (Snowden 2002, 13.) 

 



 22

 
 

Kuvio 4: Mukaelma Cynefin-mallista (Snowden 2002, 10;15) 

 

Snowdenin mielestä Nonakan malli kuvaa huonosti kaaosta ja kompleksisuutta. Tarvitaan malleja, 

joiden avulla epäviralliset organisaatiot voivat itse organisoida ja johtaa tietoa niin, että 

kompleksisesta tiedosta tulee tiedettyä. Keinoja tähän ovat esimerkiksi sosiaalisten verkostojen 

stimulointi ja siirtyminen välillä hetkellisesti kaaoksen tilaan. (Snowden 2002, 21-23.) 

 

 

4.4. Care – huolenpidon käsite 

 

 

Georg von Kroghin (1998) mukaan ensimmäiset askeleet tiedon luomisessa ovat hiljaisen tiedon 

jakaminen ja uusien käsitteiden luominen. Nämä vaativat yksilöiltä aitoa omien uskomusten 

jakamista muiden kanssa. Prosessissa yksilön pitää perustella uskomuksensa ryhmälle (justification 

becomes public). Tämä tekee tiedon luomisesta erittäin herkän prosessin. (ibid, 135-136.) 
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Tälle omien uskomusten julkisesti puolustamiselle on organisaatiossa neljä estettä (von Krogh 

1998, 135-136) : 

1. Legitiimi kieli. Omat uskomukset täytyy perustella kielellä, joka on tunnettu ja 

hyväksytty. Kuitenkin osa henkilökohtaisesta tiedosta on sellaista, jota voi ilmaista vain 

tuntemattomalla kielellä. Uusien bisnesmahdollisuuksien tunnistaminen voi vaatia 

innovatiivista uutta sanastoa. 

2. Tarina ja tavat. Varoittavat esimerkit epäonnistumisista. Rutiinit, ”näin meillä on 

aina tehty”. 

3. Muodolliset käytännöt. Kaksiteräinen miekka. Toisaalta nämä edustavat kokemusta 

ja toimivia ratkaisuja, toisaalta rajoittaa ja kontrolloi. 

4. Yrityksen paradigma. Strategia, missio tai visio, arvot. Yksilön on vaikeaa puolustaa 

uskomuksiaan, jos ne ovat ristiriidassa hallitsevan paradigman kanssa. 

 

Jos yksilö kokee nämä neljä estettä liian painostaviksi, hän lopettaa antamasta panostaan yrityksen 

tiedon luomiseen ja osa jättää yrityksen. (von Krogh 1998, 135-136) 

 

Tiedon luominen on von Kroghin milestä suuri haaste johtamiselle. Täytyy luoda olosuhteet, joissa 

tietoa voi luoda. Keskeistä on, miten ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa organisaatiossa. 

Epäluotettava käyttäytyminen, jatkuva kilpaileminen, tiedon jakamisen ja saamisen epätasapaino ja 

”ei kuulu minun hommiini” –asenne vaarantavat tehokkaan tiedon luomisen. Rakentavat ja avuliaat 

suhteet nopeuttavat kommunikaatiota. Kun hyvät suhteet on kerran luotu, jäsenillä on varmuus ja 

vapaus tyydyttää tarpeensa ja halunsa tutkia tuntemattomia alueita, kuten uudet markkinat, uudet 

teknologiat ja uudet asiakkaat. (von Krogh 1998, 136.) 

 

Von Krogh tuo tiedon luomiseen care-käsitteen, eli sen, miten ihmiset huolehtivat toisistaan monin 

tavoin elämässään. Care eli huolehtiminen tarkoittaa huomiota, kiinnostusta ja välittämistä. 

Käsitteellä on viisi dimensiota:  

1. Molemminpuolinen luottamus. Kompensoi tiedon puutetta toisesta ja hänen motiiveistaan. 

2. Aktiivinen empatia. Toisen kenkiin asettuminen, sen  ymmärtäminen, mitä toinen tarvitsee. 

3. Apu. 

4.   Lempeys tuomitsemisessa. Otetaan huomioon lieventävät asianhaarat. 

5.   Rohkeus. Kokeilemisen salliminen. 

Huolehtimisen ja välittämisen vastakohtia ovat epäluottamus, epäempatiaa, jyrkkä tuomitseminen, 

pelkuruus ja avunannosta kieltäytyminen. (von Krogh 1998, 136-138.) 
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Organisaation suhteissa huolehtimisen taso vaihtelee, millä on merkitystä tiedon luomisen kannalta. 

Jos huolehtimista on vähän, yksilö haluaa mieluummin pitää tiedon itsellään kuin jakaa sitä 

vapaaehtoisesti. Tämä on luonnollista, koska hänet on jätetty oman onnensa nojaan. Jos 

organisaation jäsenen tulevaisuus riippuu hänen osoittamastaan asiantuntijuudesta eikä toisten 

auttamisesta, hän puolustaa omaa tietämistään. Tieto on vaihdon väline: jos sitä jaetaan muille, 

odotetaan jotain vastapalvelukseksi. Hiljaista tietoa on vaikea tällä tavoin vaihtaa. (von Krogh 1998, 

139-140.) 

 

Jos huolehtimista on paljon, yksilöt voivat lahjoittaa tietoa toisilleen. Yksilö on osa tiimiä ja 

tavoitteet nähdään yhteisinä. Tietoa voidaan ilmaista uudenlaisella, odottamattomalla kielellä. 

Ryhmätasolla tieto voi ilmetä spontaanisti. Tämä on tärkeää hiljaisen tiedon jakamisen ja uusien 

käsitteiden luomisen kannalta. Yksilöiden näkemykset laajenevat, kun he vaihtavat näkökulmaa 

toisilta saadun tiedon perusteella. Yksilön tieto nähdään menestystekijänä koko tiimille. (von Krogh 

1998, 140-141.) 

 

 
Kuvio 5. Tiedon luomisen prosessi. (von Krogh 1998, 139) 

 

 

 
 
Kaappaaminen  Vaihtaminen 
 
 
 
 
 
 
Lahjoittaminen  Ilmeneminen 
 
 

Tieto

Yksilöllinen Sosiaalinen 

M
at

al
a 

K
or

ke
a 

C
ar

e 



 25

4.5 Skenaarionäkökulma 

 

Kees van der Heijden (2000, 33) puhuu ryhmän intuitiivisesta tiedosta. Päämääränä on haastaa 

ihmisten mentaaliset mallit tulevaisuudesta. Näitä malleja voidaan kutsua bisnestä tavalliseen 

tapaan –tulevaisuudeksi. Skenaariotyöskentelyssä systeemiä ohjaavat muuttujat viedään 

uskottavuuden äärirajoille. Ryhmä yrittää luoda mahdollisia tulevaisuuksia, jotka ovat uskottavia, 

mutta myös mahdollisimman kaukana business as usual –maailmasta. Näistä maailmoista tehdään 

ymmärrettäviä kehittämällä tarinoita, joissa kerrotaan miten päädyttiin nykyisyydestä skenaarion 

lopputilaan. Tarinan yksityiskohtia pohtiessa osallistujien täytyy ilmaista nykyinen ymmärryksensä, 

jolloin tietoaukot tulevat näkyviksi. Näin nähdään uuden tiedon tarve, joka voi muokata vanhoja 

mentaalisia malleja. Ennustettavuus kasvaa, mutta myös ennustettavuuden rajat hahmottuvat 

paremmin. (van der Heijden 2000, 33.) 

 

Tulevaisuustieto on myös vuorovaikutusta. Tieto on sosiaalisen oppimisen, toiminnan ja omien 

kokemusten reflektoinnin tulosta. Päätöksentekoon liittyvät myös institutionaaliset ja ryhmätekijät. 

Tärkeäksi tältä kannalta katsottuna nousee se, miten ryhmää voidaan auttaa reagoimaan 

odottamattomiin tapahtumiin. Institutionaalinen keskustelu vaikuttaa siihen, mihin jäsenten huomio 

kiinnittyy. (van der Heijden 2000, 33.)  

 

Päätöksenteon valppauteen liittyy perustavanlaatuinen dilemma. Toimiakseen ryhmä tarvitsee tietyn 

määrän konsensusta. Toisaalta konsensuksessa business as usual –mentaalinen malli hallitsee. Tämä 

johtaa tunnelinäköön. Köyhät mentaaliset mallit voivat johtaa ryhmäajatteluun. Kuitenkin 

ympäristön muutoksen täytyy olla jollakin tavalla käsitteenä olemassa ryhmässä, jotta se voidaan 

havaita. Jotta voidaan sopeutua muutoksiin jatkuvasti ja sujuvasti, mentaalisten mallien pitää 

vastata monipuolisuudeltaan ympäristön monipuolisuutta. (van der Heijden 2000, 35.)  

 

Täytyy siis valita kultainen keskitie: sopivasti pirstaleisuutta ja sopivasti ryhmäajattelua. Tässä 

skenaariot astuvat kuvaan: ne luovat strategista keskustelua, joka mahdollistaa ja reflektoi erilaisia 

havaintoja tilanteesta niin, että on tilaa erilaisten ihmisten argumenttien kuuntelemiselle ja erilaisten 

mielipiteiden mielekkäälle vertailulle. Skenaarioissa saadaan esiin riittävä kirjo erilaisia ideoita, 

joista vähitellen selkeytyy, mitä uusi tilanne tarkoittaa ryhmälle ja miten siihen pitäisi reagoida. 

(van der Heijden 2000, 36) 
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Hamel ja Prahalad (1996) toteavat, että jotkut tiimit ovat kaukonäköisempiä kuin toiset. Jotkut 

pystyvät kuvittelemaan tuotteita, palveluita ja kokonaisia taloussektoreita ennen kuin niitä on edes 

olemassa ja kiihdyttämään niiden kehittymistä. Nämä ryhmät eivät tuhlaa aikaa yrityksen nykyisen 

markkina-aseman pohtimiseen, sillä ne luovat jo uusia ympäristöjä. Toiset yritykset taasen 

huolehtivat enemmän menneen säilyttämisestä kuin tulevaisuuden valloittamisesta. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä työssä käytiin läpi uuden tiedon luomisen eri malleja. Liikkeelle lähdettiin tietojohtamisen 

klassikosta, josta koko nykytutkimus on ponnistanut, Nonakan SECI-mallista eli tietospiraalista ja 

tiedon luomisen tilan käsitteestä, Basta. Sitten esiteltiin tälle mallille joitakin vaihtoehtoja, jotka 

osin kritisoivat, osin täydentävät Nonakan työtä.  

 

Scharmer kiinnittää huomiota erityisesti siihen, mitä on ennen hiljaista tietoa, mistä se syntyy. 

Hänen oma piilevän tiedon spiraalinsa käsittää yhteisen kokemuksen, yhteisen pohdinnan ja 

yhteisen tahdon muodostamisen. Uuden tiedon syntyminen edellyttää myös keskustelun riittävää 

kompleksisuutta, sen täytyy liikkua erityyppisillä osa-alueilla. 

 

Von Krogh kiinnittää huomiota niihin olosuhteisiin, jotka edistävät tai estävät uuden tiedon 

luomista. Hän kuvaa näitä olosuhteita huolenpidon (care) käsitteellä. Organisaatiossa, jossa on 

korkea huolenpidon taso, tietoa jaetaan aktiivisesti ja uuden tiedon syntyminen on näin mahdollista. 

 

Snowdenin Cynefin-malli jakaa tiedon neljään eri osa-alueeseen: tiedettyyn, tiedettävissä olevaan, 

kompleksiseen ja kaaokseen. Snowdenin mielestä SECI-malli kuvaa vain kahta ensin mainittua 

tiedon lajia. Hänen mukaansa mallin avulla voidaan edistää tiedon virtaamista kohti tiedettyä tilaa. 

 

Nämä eri tiedon luomisen mallit liittyvät skenaarioihin siinä, että skenaariomenetelmällä pyritään 

luomaan uutta tietoa erityisesti tulevaisuudesta. Se on jotakin sellaista, mikä ei vielä ole olemassa. 

Strategian ja tulevan menestyksen kannalta tällainen tieto on yritykselle elintärkeää, erityisesti 

nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 

Skenaariomenetelmässä kootaan yhteen erilaisia tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä, megatrendejä ja 

heikkoja signaaleja. Näin pyritään ennakoimaan yllättäviä, mutta tulevaisuuden suuntaan 

radikaalisti vaikuttavia kehityskulkuja. Skenaarioprosessi edellyttää osallistujien vuorovaikutusta. 

Siinä reflektoidaan omia ajatuksia ja kokemuksia keskustelussa toisten kanssa. Näin tulevaisuutta 

koskevat mentaaliset mallit muuttuvat ja täydentyvät. 

 

Teorioita tarkastelemalla voitiin nähdä, että tietojohtamisen uuden tiedon luomisen malleilla ja 

skenaariomenetelmällä on tiettyjä yhtymäkohtia. Molemmissa on kyse niistä edellytyksistä, miten 
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uutta tietoa voi syntyä. Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia, miten skenaariomenetelmän toteutuksessa 

nämä uuden tiedon luomisen mallit ovat tunnistettavissa ja miten niiden kautta voidaan tarkastella 

uuden tiedon luomisen prosessia, sen edellytyksiä sekä edistäviä että estäviä tekijöitä.  

 

Esimerkiksi Bergman (2005) on tarkastellut skenaariomenetelmää uuden tiedon luomisen 

prosessina. Työssä käytettiin lähinnä Nonakan SECI-mallia. Jatkossa olisi kiinnostavaa tarkastella 

skenaariomenetelmää myös muiden mallien avaamien näkökulmien kautta. 
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