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In today’s rapidly changing business environment the value of knowledge 

and learning is crucial. As teamwork has become more and more common 

is team learning nowadays an important part of organizational learning. In 

this case study team learning is observed through concept of workplace 

learning. The case company of this study is a logistics company. The em-

pirical study war carried out by theme interviews. There were twelve per-

sons interviewed; production workers, office workers and managers. The 

results of this study indicate that role of managers is extremely important 

when an organization is aiming at improvement of team learning. Man-

agement can improve team learning by showing interest and trust on 

teams’ work and achievements, by committing to provide learning possi-

bilities and encouraging learning with management’s own behaviour.  



 
 

 
 

Alkusanat 
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toa ja tutkijatohtori Anna-Maija Nisulaa hyvistä neuvoista ja kannustukses-

ta. Erityiset kiitokset haluan lausua perheelleni kärsivällisyydestä ja tuesta, 

jota tämän tutkinnon loppuun saattaminen heiltä vaati. Kiitokset myös 

haastatteluihin osallistuneille, jotka mahdollistivat tämän tutkimuksen to-

teuttamisen. Arvostan sitä, että työkaverit jaksoivat säännöllisesti muistut-

taa minua pro gradun edistymisestä ja omalta osaltaan kannustivat tämän 

urakan suorittamisessa. 
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1 Johdanto 

 

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tiedon ja op-

pimisen merkitys korostuu. Jotta muuttuvaan ympäristöön pystytään so-

peutumaan ja menestyminen mahdollistuu, organisaatioilta vaaditaan jat-

kuvaa oppimista ja kehittymistä. Yritykset ovat alkaneet ymmärtää, että 

tarvitaan enemmän kuin arkista ja tiedostamatonta lähestymistapaa orga-

nisaation tietoon, jotta voidaan menestyä tämän päivän ja huomisen talo-

uselämässä (Davenport & Prusak, 1998). Organisaation oppiminen näh-

dään yleisesti tärkeänä yrityksen uudistumisen, kilpailukyvyn ja innovaati-

oiden lähteenä. Kirjallisuudessa on jo pitkään korostettu organisaation op-

pimisen ja oppimista tukevan työympäristön merkitystä.  

Tiimityön yleistyttyä nähdään tiimien oppiminen varsin huomattavana ja 

merkittävänä osana organisaation oppimista. Senge (1990) korostaa, että 

tiimien oppiminen on elintärkeää ja tiimit ovat yksilöitä tärkeämpiä oppi-

misyksiköitä moderneissa organisaatioissa. Hänen mukaansa organisaatio 

ei voi oppia ilman tiimien oppimista. Crossan et al. (1999) toteavat, että 

tiimien oppiminen toimii ajurina tiimien tehokkuudelle, organisaation oppi-

miselle ja innovaatioille.   

Tämän työn tarkoituksena on löytää keinoja tiedonvaihdon ja oppimisen 

tukemiseksi tiimeissä ja tiimien välillä tutkittavassa organisaatiossa. Tar-

koitus on selvittää millaista tiedonvaihtoa ja oppimista tiimeissä ja tiimien 

välillä tällä hetkellä tapahtuu, millaisia esteitä ja edistäjiä tiimien oppimisel-

le on havaittavissa. Tavoitteena on tunnistettujen keinojen avulla mahdol-

listaa tiimien oppimisen kautta organisaation oppimista antaen johdolle 

suosituksia tätä tavoitetta tukevista käytännöistä ja toimintatavoista. Kei-

noja tiedonvaihdon ja oppimisen tukemiseksi sekä toisaalta tiedonvaihdon 

ja oppimisen edistäjiä ja estäjiä pyritään löytämään sekä kirjallisuudesta 

että tutkimalla kiinnostuksen kohteena olevia aiheita kyseisessä organi-

saatiossa kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin. 
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Tässä työssä oppimista tarkastellaan työssäoppimisen näkökulmasta, jol-

loin oppimista tapahtuu työn lomassa ja oppiminen on vapaamuotoista. 

Erilaiset työtehtävät ja työtavat tarjoavat suuren määrän arvokkaita oppi-

mismahdollisuuksia. Tieto on sitoutunut yrityksen rutiineihin ja käytäntöi-

hin, jotka yritys jalostaa arvokkaiksi tuotteiksi ja palveluiksi (Davenport & 

Prusak, 1998). Myös tiedonvaihto tiimeissä ja tiimien välillä on kiinnostuk-

sen kohteena, koska ilman tehokasta tiedonvaihtoa oppiminen ei ole mah-

dollista. Laajemmin ajateltuna tiedonvaihto ja oppiminen käsitteinä voi-

daankin nähdä jopa synonyymeinä. Tietojohtamisen näkökulma on tärke-

ässä roolissa tämän työn taustalla tarkasteltaessa sekä tiedonvaihtoa että 

oppimista. 

 

1.1 Taustaa 

 

Tutkittavassa organisaatiossa ei ole aiemmin kartoitettu tiedonvaihtoon ja 

oppimiseen liittyviä tekijöitä. Ainoastaan vuosittain suoritettavassa henki-

löstön mielipidekyselyssä on muutamia kysymyksiä liittyen oppimismah-

dollisuuksiin työpaikalla. Mielipidekyselyn oppimiseen liittyvät kysymykset 

kartoittavat lähinnä koulutuspäivien ja erilaisten kurssien saatavuutta ja 

hyödyllisyyttä eli kartoituksen kohteena näissä vuosittaisissa kyselyissä on 

muodollinen oppiminen. 

Organisaation toiminnan kehittymisen, laadun ja tuottavuuden kannalta 

työssä tapahtuva oppiminen nähdään tärkeänä oppimisen muotona ylei-

sesti. Vapaamuotoinen työssäoppiminen on kyseisen organisaation me-

nestyksen kannalta elintärkeää, koska suurin osa tuotannon operatiivisista 

tehtävistä on opittavissa vain käytännön työn lomassa. Alalla vallitseva 

kova kilpailu asettaa organisaatiolle vaatimuksia toiminnan tehostamiseksi 

ja kustannusten säästämiseksi, joten työmenetelmien kehittäminen ja te-

hokkaampien työtapojen löytäminen on välttämätöntä. 
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1.2 Tutkittava organisaatio 

 

Tutkittava organisaatio on globaalin yrityksen liiketoimintayksikkö, joka 

koostuu kolmesta varastosta ja kahdesta toimistosta. Korkeatasoista, 

lämmintä varastotilaa on käytössä 65.000 m2. Yksikössä työskentelee va-

rastotyöntekijöitä, työnjohtajia, huolitsijoita, laskuttajia, kaksi myyntipäällik-

köä, kaksi asiakaspalvelupäällikköä, logistiikkapäällikkö ja yksikönjohtaja. 

Henkilöstöä kyseisessä yksikössä on yhteensä 45. Oman henkilöstön li-

säksi varastotyössä käytetään alihankintaa tasaamaan tuotannon ruuhka-

huippuja. Työntekijöiden työurat kyseisen yrityksen palveluksessa ovat 

pitkiä, jopa yli 20 vuotta työskennelleitä henkilöitä on useita. Asiakkaille 

tarjotaan räätälöityjä varastointi-, huolinta-, lisäarvo- ja kuljetuspalveluja, 

mutta tuotannon perusprosessi on samanlainen kaikissa varastoissa. Yri-

tyksellä on FIMEA:n lupa käsitellä ja varastoida lääkkeitä. Tähän lääketuk-

kukauppaan liittyvät palvelut poikkeavat jossain määrin yrityksen muiden 

asiakkuuksien prosesseista. 

Organisaation kolme varastoa ja kaksi toimistoa muodostavat yhteensä 

viisi operatiivista tiimiä. Näihin tiimeihin on oletettavasti varastoitunut suuri 

määrä tietoa ja osaamista, koska työntekijöiden työurat ovat pitkiä ja no-

peasti muuttunut ja muuttuva logistiikan ala on pakottanut tiimit löytämään 

ratkaisuja uusiin haasteisiin ja samalla kehittämään työmenetelmiä asiak-

kaiden vaatimusten mukaisiksi. Organisaation kehittymisen ja menestymi-

sen kannalta on tärkeää tukea tiedonvaihtoa ja oppimista tiimeissä, jotta 

jokaisen yksittäisen työntekijän arvokas osaaminen ja tieto saadaan kol-

lektiivisesti hyödynnettyä ja se on kaikkien saatavilla. Tiimeissä tapahtu-

van tiedonvaihdon ja oppimisen lisäksi tiimien välinen tiedonvaihto ja op-

piminen edistää organisaation oppimista ja siten mahdollistaa koko orga-

nisaation uudistumista ja menestystä. 
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1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen alatutkimusky-

symysten kautta: 

- Tutkimuskysymys: Miten johto voi edistää tiimien ja niiden välistä 

tiedonvaihtoa ja oppimista tutkittavassa organisaatiossa? 

- Alatutkimuskysymykset: Minkälaista tiedonvaihtoa tiimeissä ja tiimi-

en välillä tutkittavassa organisaatiossa tapahtuu? Millaisia esteitä 

tiedonvaihdolle ja oppimiselle on havaittavissa? Mitä keinoja on 

yleisesti tunnistettu tiimien tiedonvaihdon ja oppimisen tukemisek-

si? 

Tehokkaan tiedonvaihdon ja oppimisen avulla työtehtävät voidaan suorit-

taa mahdollisimman tehokkaasti työntekijöiden kuormitusta vähentäen, 

laatua ja työn mielekkyyttä lisäten. Organisaation oppimisen tehostuessa 

yksikön kilpailukyky paranee ja toiminnan kasvu on mahdollista resursseja 

lisäämättä. 

 

1.4 Rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää oppimisen ja tiedonvaih-

don tukemisen mahdollisuuksia yksilötasolla, vaan tiimien tasolla. Tarkoi-

tus on tunnistaa keinoja tiedonvaihdon ja oppimisen lisäämiseksi tiimien 

sisällä ja tiimien välillä, jolloin mahdollistetaan ja tuetaan tiimien oppimisen 

kautta lopulta myös organisaation oppimista. Oppimisella tarkoitetaan täs-

sä työssä työprosesseihin ja työtapoihin liittyvää oppimista, joka tapahtuu 

työpaikalla työnteon lomassa. Tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä tuo-

tannon (varasto, huolinta) tehtäviin. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan 

myynti ja markkinointi, tukitoiminnot kuten laskutus, taloushallinto ja IT-

tuki. 



12 
 

 
 

1.5 Keskeiset käsitteet 

 

Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentävää osaamista. Tii-

mi on sitoutunut yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja 

yhteiseen toimintamalliin. Tiimi kokee olevansa myös yhteisvastuussa suo-

rituksistaan. (Katzenbach & Smith, 1993.) 

Organisaatioiden tiedonvaihto (knowledge transfer) on prosessi, jonka 

kautta yksikkö esim. ryhmä tai osasto saa vaikutteita toisen yksikön koke-

muksesta. Tiedonvaihto organisaatioissa ilmenee muutoksina vastaanot-

tavan yksikön tiedossa tai suorituksessa ja tiedonvaihtoa voidaankin mita-

ta mittaamalla näiden muutoksia. (Argote & Ingram, 2000.) 

Oppiminen on muuttumista, uusiutumista, kehittymistä, kasvua ja kypsy-

mistä. Oppiminen on prosessi, jossa yksilö hankkii uusia tietoja, taitoja, 

asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka johtavat muutoksiin hänen toi-

minnassaan. (Sydänmaanlakka, 2000.) 

Organisaatiot oppivat yksilöiden toimiessa agentteina (Argyris, 1992). 

Organisaation voidaan sanoa oppivan kun se hankkii mitä tahansa tietoa 

millä keinoin tahansa (Argyris & Schön, 1996). 

Organisaation oppiminen on olemassaolevia prosesseja, oppiva organi-

saatio on organisaation ihannemuoto (Örtenblad, 2001). 

Tiimin oppiminen tarkoittaa, että tiimin älykkyys ylittää tiimin jäsenten yksi-

löllisen älykkyyden ja tiimi kehittää erityisiä kykyjä toimia järjestäytyneesti. 

Kun tiimit oppivat, ne eivät ainoastaan saavuta erityisiä tuloksia, vaan 

myös niiden jäsenet yksilöinä kehittyvät nopeammin kuin muuten olisi 

mahdollista. (Senge, 1990.) 

Työssäoppiminen on oppimista, ohjeistamiskäytäntöjä ja olosuhteiden pa-

rantamista työympäristössä (Engeström & Kerosuo, 2007). 

Työssäoppiminen jaotellaan usein muodolliseen ja vapaamuotoiseen op-

pimiseen. Muodollinen oppiminen on institutionaalisesti tuettua oppimista 
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ja vapaamuotoinen oppiminen on kaikkea sitä oppimista mitä tapahtuu 

luokkahuoneen ulkopuolella. (Berg & Chyung, 2008.) 

 

1.6 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma koostuu viidestä pääluvusta alalukuineen. Ensimmäisessä lu-

vussa käydään johdannon jälkeen läpi tutkielman tavoitteet, tutkimusky-

symykst ja rajaukset. Toisessa luvussa määritellään tutkielman teoreetti-

nen viitekehys ja esitellään kirjallisuuskatsauksen muodossa tutkielman 

aiheeseen liittyvää teoriaa. Kolmas luku käsittelee tutkimuksen toteutusta. 

Siinä käydään läpi menetelmän valinta, aineiston keruu ja analysointi sekä 

pohditaan tutkimuksen laatua ja luotettavuutta. Neljännessä luvussa esitel-

lään tutkimuksen tulokset ja viides luku keskittyy empirian ja kirjallisuuden 

pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Lopuksi esitetään kehitysehdotuksia yri-

tykselle ja pohditaan jatkotutkimuksen aiheita. Kuvassa on esitelty tutkiel-

man rakenteen pääkohdat.  

  

Kuva 1. Tutkielman rakenne. 
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2 Tiimien tiedonvaihto ja vapaamuotoinen työssäoppiminen osana 

organisaation oppimista 

 

Tässä työssä tiimien oppiminen on keskeisenä tarkastelun kohteena ja 

sen rooli nähdään merkityksellisenä tavoiteltaessa yrityksen menestystä 

organisaation oppimisen kautta. Oppimisella tarkoitetaan tässä työssä 

toimintaa tai prosessia, joka tukee oppimista. Oppimisen tultua enemmän 

ja enemmän keskeiseksi tarkastelun kohteeksi kiinnostus myös työssäop-

pimiseen on lisääntynyt. Työpaikat ovat jo pitkään olleet tärkeä aikuisten 

oppimisympäristö. (Illeris, 2003.) Aiempien tutkimusten mukaan suuri osa 

työssäoppimisesta on vapaamuotoista oppimista (Marsick & Watkins, 

1990). Vapaamuotoinen työssäoppiminen on kiinnostuksen kohteena 

myös tässä työssä. 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi tiimien toimintaan, muodostamiseen ja 

menestykseen liittyviä tekijöitä. Tämän työn fokus on tiimien oppimisessa, 

mikä on oleellinen osa organisaation oppimista. Tämän vuoksi on tärkeää 

huomioida tiimien oppimisen lisäksi koko organisaation oppimiseen lähei-

sesti liittyviä ja vaikuttavia tekijöitä. Jotta tässä työssä syntyisi kattava käsi-

tys tiimien tiedonvaihdon ja oppimisen estäjistä ja edistäjistä, on hyödyllis-

tä tarkastella myös oppimista yleensä ja oppimisen muodoista tarkemmin 

vapaamuotoista työssäoppimista. Koska tämän työn tarkoituksena on kar-

toittaa johdon keinoja tiimien tiedonvaihdon ja oppimisen tukemiseksi, joh-

tamisen näkökulma on vahvasti läsnä myös aiheeseen liittyvää kirjallisuut-

ta esiteltäessä. Kuvassa on esitetty tutkielman teoreettinen viitekehys. 
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Kuva 2. Viitekehys. 

2.1 Tiimit 

 

Kirjallisuudessa on tunnistettu useita erilaisia tiimejä esim. itseohjautuvat 

työryhmät, johtoryhmät, eri toimintojen väliset yhteistyötiimit, ongelmanrat-

kaisuun liittyvät projektiluontoiset tiimit ja virtuaaliset tiimit (Chan, Pearson 

& Entrekin, 2003). Lawler (1990) tunnistaa kolmentyyppisiä työryhmiä: 

1. Rinnakkaistyöryhmät, jotka ovat olemassa normaalin organisaa-

tiorakenteen rinnalla ja suorittavat usein ongelmanratkaisu- ja kehi-

tystehtäviä. 

2. Projektityöryhmät, kuten tuotekehitystyöryhmät tai tietojärjestelmä-

työryhmät, kokoavat yksilöitä erilaisine tietoineen eri puolilta yhtiötä 

työskentelemään pitkäkestoisissa, erillisissä projekteissa. Osallistu-

jat työskentelevät täysipäiväisesti, kunnes tavoitteet on saavutettu 

ja työryhmä hajoaa. 

3. Työskentelytyöryhmät ovat itsehallinnollisia ja toisistaan riippuvaisia 

ja tuottavat tuotetta tai palvelua. Ne tunnetaan prosessityöryhminä, 

jäsenet ovat täysipäiväisiä ja työryhmän jäsenyys on pysyvä. 
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Kirjallisuudessa on tunnistettu kolme tehokkaan tiimin perusedellytystä; 

sitoutuminen, osaaminen ja yhteinen tavoite. Katzenbach & Smith (1993) 

mukaan tiimin ydin on omistautuminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitou-

tuminen syntyy tunteesta, että työryhmän tulokset jaetaan yhteisesti. Si-

toutuneisuus yleensä lisääntyy samanpaikkaisuuden myötä, kun jäsenet 

työskentelevät samalla maantieteellisellä alueella. Työryhmään sitoutumi-

nen yleensä heikkenee, kun ihmisten määrä tiimissä kasvaa. Yli kahden-

kymmenen hengen työryhmät ovat harvoin tehokkaita. Myös Yeatts & Hy-

ten (1998) kuvaavat kuinka suuremmat tiimit usein kohtaavat vaikeuksia 

pyrkimyksissään kehittää yhteistyötä, yhteisiä normeja ja yhtenäisyyttä. 

Donnellon (1996) mukaan ryhmän jäsenien käyttämää kieltä analysoimalla 

voidaan paljastaa, onko ryhmässä aitoa sitoutumista. Varoituksena voi-

daan pitää, jos jäsenet esimerkiksi käyttävät passiivista äänensävyä tai 

kolmatta persoonaa kertoessaan mitä tekevät. Toinen varoitusmerkki on 

erillisyys ihmisiä kuvailtaessa: ”Johto haluaa meidän tekevän tämän.” 

Donnellon (1996) toteaa myös, että väärinymmärrykset lisääntyvät, kun 

jäsenet eivät pysty keskustelemaan kasvotusten. 

Tehokkaan tiimin toisesta perusedellytyksestä osaamisesta puhuttaessa 

Katzenbach & Smith (1993) ehdottavat, että tiimiä suunniteltaessa tulisi 

etsiä kolmea erilaista osaamista; teknistä osaamista, ongelmanratkaisuky-

kyä ja ihmissuhdetaitoja. Kolmannen perusedellytyksen yhteisen tavoit-

teen he toteavat olevan eri kuin yhtiön missio tai yksilöiden työpäämäärien 

summa. Johto voi auttaa tiimiä alkuun antamalla suuntaviivoja siitä, mitä 

yritys tiimiltä haluaa. Tavoitteen tulee olla mitattavissa ja saavutettavissa. 

Tavoitteen tulisi vaatia suurin piirtein yhtä suuria ponnistuksia kaikilta työ-

ryhmän jäseniltä.      

Brower (1995) korostaa tiimien voimaannuttamisen ja voimaantuvien tiimi-

en merkitystä. Hän määrittelee voimaantuvien tiimien olevan tiimejä, jotka 

suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät työtään lisäten sen arvoa. (Brower, 

1995.) 
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Amabile (1995) tunnistaa kuusi tärkeää tekijää, jotka ilmenevät menesty-

neissä, luovissa tiimeissä. Nämä kuusi tekijää saattavat vaikuttaa itses-

täänselvyyksiltä, mutta onnistuminen niissä voi viedä kauan aikaa. Amabi-

len tutkimus esittää, että luovaa työympäristöä ei kannata yrittää suunnitel-

la yhdessä päivässä, sen kehittäminen voi kestää kuukausia. Menestyk-

sekkäät johtajat muokkaavat olosuhteita paremman työympäristön luomi-

seksi hiljalleen, hienovaraisesti ja johdonmukaisesti ajan myötä. 

1. Tiimiä kohtaan osoitettu luottamus. Jos tiimin johtaja ei ole tarpeek-

si luottavainen, tiimi yleensä huomaa sen ja reagoi tukahduttamalla 

oman intonsa työhön. Tämä ilmenee yleensä mielenkiinnon ja luo-

vuuden heikentymisenä ja vähentyneenä keskusteluna. 

2. Tiimin jäsenet keskustelevat avoimesti toistensa kanssa. Ryhmän 

sisällä pitäisi olla tarpeeksi mielipide- ja näkemyseroja, jotta jäsenil-

lä on jotain mielenkiintoista keskusteltavaa. Ideaalisessa tiimissä on 

eritaustaisia ihmisiä, joilla on erilaisia kykyjä ja jotka kuitenkin luot-

tavat toisiinsa tarpeeksi kyseenalaistaakseen toistensa työt osana 

avoimuutta uusille ideoille. Homogeeniset tiimit, joiden jäsenet eivät 

kyseenalaista toisiaan, eivät yleensä ole kovin luovia. 

3. Jäsenet saavat tarpeeksi vastuuta. Jos tiimin johtaja on liian hallit-

seva, tiimin kyky ajatella ja olla luova heikkenee. Vastuun antami-

nen ei kuitenkaan tarkoita, että tiimille annetaan kasapäin töitä il-

man ohjeita. On pyrittävä saavuttamaan tasapaino, jonka merkkinä 

on esimerkiksi se, että tiimin jäsenet kysyvät toisiltaan neuvoa, 

kuinka työssä tulisi edetä. 

4. Tiimille annetaan tarvittavat resurssit. Tiimin jäsenten on voitava 

käyttää aikansa luovasti miettien resurssien käyttöä sen sijaan, että 

olisi pohdittava, saavatko he resursseja ylipäätään käyttöönsä 

ideoidensa toteuttamiseen. 

5. Jokaisella jäsenellä on haastava työ. Kun tiimin jäsenten työ on 

haastavaa, mutta ei liian vaativaa, he ovat luovempia kuin tehtävien 

ollessa liian helppoja tai ylitsepääsemättömän vaikeita. Tapoja, joil-

la tiimissä voidaan lisätä haasteita, ovat jäsenten oppiminen toinen 
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toisiltaan, uudenlaiset vastuualueet sekä asiantuntijuuden jakami-

nen uudella tavalla ja uusien ihmisten kanssa. 

6. Painetasoa tarkkaillaan. Sekä liian kovat että liian vähäiset paineet 

saattavat rajoittaa luovuutta. Jos tiimin jäsenet ovat liian kovan ai-

kataulupaineen alaisia tai jos heille on asetettu epärealistisia tulos-

tavoitteita, heidän luovuutensa lukkiutuu. Jos jäsenillä ei ole tar-

peeksi tekemistä tai aikatauluja, ideoiden ja motivaation taso saat-

taa laskea ja huomio kiinnittyy muihin tehtäviin. 

Useimat tiimit ovat aloittaessaan täynnä intoa ja energiaa, mutta myö-

hemmin tilanne voi olla toinen eikä tiimi ole läheskään niin tehokas kuin 

aluksi. Harrington-Mackin (1996) kirjoittaa, että johtajan mielenkiinnon 

puute voi olla kohtalokasta ja saada työryhmän jäsenet kyseenalaista-

maan työnsä tarkoituksen. Hän suosittaa, että tiimin tukija tiedottaa tiimin 

saavutuksista ja osallistuu tiimin tapaamisiin osoittaakseen tukeaan. Työ-

ryhmät saattavat myös yksinkertaisesti ”tasaantua”. Tällöin lisäkoulutuksen 

mahdollisuus, uusien tavoitteiden löytäminen ja tiimin jäsenten kierrättä-

minen tehtävästä ja toiminnosta toiseen saattavat elävöittää tiimiä.  

Teoriassa tiimin palkitseminen tulisi sitoa sen suoritukseen ja sen vaiku-

tukseen yhtiön tavoitteiden suhteen. Jos ihmisten halutaan toimivan tiimi-

nä, heitä tulee kohdella yhteisönä. Palkitsemismittareiden suunnittelu tii-

meillle on hankalaa ja riippuu monista tekijöistä. Vaikeus johtuu siitä, että 

palkkajärjestelmiä ei ole luotu tällaisille yrityksen sisäisille järjestelmille, 

jotka vastaavat aidosta työstä. Taitoihin perustuva palkkaus on korvannut 

työhön perustuvaa palkkausta yritysten suosimana palkitsemisjärjestelmä-

nä. Aivan kuten tietoihin tai osaamiseen perustuva palkkaus, myös taitoi-

hin perustuva palkkaus määrittelee palkan karkeasti ottaen työntekijän 

taitojen määrän  ja kyvykkyyden perusteella. Taitoihin perustuvan palkka-

uksen nähdään edistävän työn kiertoa ja poikkitoiminnollista koulutusta. 

(Lawler, 1990.) 

Tiimien johtamisesta Katzenbach & Smith (1993) toteavat, että johdon teh-

tävä on asettaa tiimille tuotannollinen haaste, selkeä päämärä ja tarkoitus, 
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mutta johdon on myös jätettävä tiimille tarpeeksi joustavuutta kehittää 

omaa sitoutumista, yksityiskohtaisia tavoitteita, ajan käyttöä ja toimintata-

poja. Parhaat tiimit käyttävät paljon aikaa ja näkevät vaivaa kehittääkseen, 

hioakseen ja testatakseen sekä kollektiivista että henkilökohtaista tarkoi-

tustaan. Väljän haasteen ja tavoitteen muuntaminen tarkoiksi, mitattaviksi 

päämääriksi on tiimin ensimmäinen askel kohti jäsenten yhteisen ja tarkoi-

tuksellisen tehtävän muodostamista. Senaratne & Malewana (2011) koros-

tavat kirjallisuuteen viitaten, että tiimin vetäjän suhde organisaatioon ja 

tiimin oppimiskulttuuri ovat oppimisen ja tiedon jakamisen avaintekijöitä. 

 

2.2 Organisaation oppiminen 

 

Senge (1990) on määritellyt, että oppiva organisaatio kehittää jatkuvasti 

kykyään luoda omaa tulevaisuuttaan. Oppimista tapahtuu nopeammin kuin 

kilpailijoilla. Ihmiset luovat itse todellisuutensa, tiedostavat tämän ja pysty-

vät muuttamaan sitä. Oppimisessa on kyse tiedon sisäistämisestä ja ky-

vystä soveltaa sitä, eikä vain tiedon mekaanisesta vastaanottamisesta. 

Senge nimeää viisi oppivan organisaation osatekijää tai taitoa, jotka hän 

näkee tärkeinä. Nämä viisi tekijää ovat systeemiajattelu, itsehallinta, sisäi-

set toimintamallit, yhteinen visio ja tiimioppiminen. Systeemiajattelu on 

kokonaisuuksien ja asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden näkemistä. 

Itsehallinta tarkoittaa, että yksilöt pystyvät vaikuttamaan omaan kehittymi-

seensä ja oppimiseensa ja yksilöiltä odotetaan kykyä itsenäiseen työsken-

telyyn. Sisäiset toimintamallit määräävät, miten näemme maailman ja toi-

mimme tietyissä tilanteissa. Nämä mallit ovat usein tiedostamattomia ja 

rutiineiksi muuttuneita ajattelu- ja toimintatapoja. Yhteinen visio varmistaa, 

että ollaan menossa samaan suuntaan. Vision tulee sisältää tietty tunnela-

taus ja koko organisaation on jaettava se. Tiimioppiminen auttaa löytä-

mään sellaisia oivalluksia, joita yksilöt eivät olisi keksineet omin neuvoin. 

Tiimit ovat oppimisen perusyksikköjä.    
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Moilanen (2001) tarkastelee organisaation oppimista erilaisten käsitysten 

kautta kokoamalla käytännön ihmisten, yritysjohtajien, kehittäjien ja kon-

suttien ajatuksia oppivasta organisaatiosta. Näiden yleisten käsitysten 

mukaan oppiva organisaatio on monitahoinen kokonaisuus. Tämä koko-

naisuus muodostuu arvoista, strategioista, periaatteista, toimintamalleista, 

kirjoittamattomista säännöistä, rakenteista ja järjestelmistä, jotka on otet-

tava huomioon kehitysprosessissa. Oppivan organisaation syntymiseen 

tarvitaan vahvaa arvopohjaa, joka tukee organisaation kehitystä ja yksilöi-

den oppimista. Tämä arvomaailma on rakennettava tietoisesti, mihin vai-

kuttaa johdon oma usko kehityksen voimaan ja asian jatkuva esillä pito. 

Oppivan organisaaation menestys perustuu sen kykyyn välittää kaikille 

tietoa strategian ja vision kannalta toivottavasta oppimisesta. Yksi oppivan 

organisaation perusedellytyksistä on, että muutoksesta ja oppimisesta 

hyötyvät kaikki, myös yksilöt eli oppijat. Oppivan organisaation ydin on 

oppimisen merkityksen tiedostaminen uuden tai jo olemassa olevan tiedon 

hyödyntämisessä tai edelleen kehittelyssä. 

Davenport & Prusak (1998) toteavat yrityksen menestyksen olevan sekoi-

tus oppimista ja tekemistä. Tiedon hankkimiseen ja johtamiseen ei pidä 

käyttää liikaa aikaa vain tiedon itsensä vuoksi. Tiedon ja oppimisen on ai-

na palveltava organisaation laajempia ja suurempia tavoitteita. Organisaa-

tioiden ei pitäisi ryhtyä mihinkään toimintaan tutkimatta mitä tästä toimin-

nasta voidaan oppia. Toisaalta meidän ei pitäisi oppia mitään soveltamatta 

oppimaamme käytäntöön. Sopiva jännite tiedon ja toiminnan välillä on 

avain organisaation menestykseen. 

DiBella, Nevis & Gould (1996) määrittelevät organisaation oppimisen ka-

pasiteetiksi tai prosesseiksi organisaatiossa, joiden avulla säilytetään tai 

parannetaan kokemukseen perustuvaa suorituskykyä. Organisaation op-

pimiseen liittyy tiedon hankintaa, tiedon jakamista ja tiedon hyödyntämistä. 

Organisaation oppimista voidaan edistää lisäämällä ja parantamalla jo 

saavutettuja taitoja tai kehittämällä uusia taitoja. Uusien taitojen kehittämi-

seksi tarvitaan kulttuurin muutosta. 
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Örtenblad (2001) määrittelee organisaation oppimisen olevan olemassa 

olevia prosesseja tai toimintaa organisaatiossa kun taas oppiva organisaa-

tio on ideaali muoto organisaatiolle. Oppivan organisaation muodostami-

nen vaatii ponnisteluja, mutta organisaation oppimista tapahtuu ilman 

ponnistelujakin. Voidaan ajatella, että organisaation oppiminen on proses-

seja, joita suoritetaan oppivassa organisaatioissa. Toisaalta voidaan myös 

ajatella, että organisaatioiden on opittava selviytyäkseen, mutta niiden ei 

välttämättä tarvitse olla oppivia organisaatioita. Kirjallisuuteen perustuen 

Örtenblad (2001) analysoi organisaation oppimisen vanhan organisaation 

oppimisen määritelmän mukaan olevan henkilöiden oppimista organisaa-

tiota varten ja tiedon sijaitsevan henkilöiden ulkopuolella, organisaation 

muistissa. Uuden määritelmän mukaan oppiminen nähdään kollektiivisena 

eikä tietoa voida säilöä, koska on kyse henkilöiden tietämisestä, proses-

sista.  

Kirjallisuuteen perustuen Wang & Ahmed (2003) tunnistavat viisi painopis-

tettä organisaation oppimisen käsitteelle: yksilön oppimisen kollektiivisuus, 

prosessi tai järjestelmä, kulttuuri, tietojohtaminen ja jatkuva parantaminen. 

Organisaation oppimisen käytäntöihin kuuluu monia tekijöitä. Organisaati-

on strategia, kulttuuri, rakenne, sisäistämiskyky, kyky ongelmanratkaisuun, 

työntekijöiden osallistuminen jne. määrittävät oppimisen tulokset. Carroll 

(1995) määrittelee, että organisaation kulttuurin voidaan nähdä syntyvän 

ryhmien jatkuvasta yrityksestä siirtää omat arvonsa ja identiteettinsä toisiin 

ryhmiin. Tämä perustuu näkemykseen, että yrityksen tehokkuuteen vaikut-

taa kaksi sisäistä kulttuurin voimaa, yhteistyön voima ja kilpailun voima. 

Organisaation tehokkuuden kannalta näiden voimien tasainen yhdistelmä 

lienee paras.   

Crossan, Lane & White (1999) määrittävät organisaation oppimisprosessin 

neljän prosessin (4I) kautta; aavistaminen (intuiting), tulkitseminen (inter-

preting), sisäistäminen (integrating) ja vakiinnuttaminen (institutionalizing). 

He tunnistavat neljä määritelmää tukevaa lähtökohtaa: 
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1. Organisaation oppimiseen liittyy jännite uuden omaksumisen ja ai-

emmin opitun välillä. 

2. Organisaation oppiminen on monitasoista. Sitä tapahtuu yksilön, 

ryhmän ja organisaation tasoilla. 

3. Organisaation oppimisen kolme tasoa linkittyvät sosiaalisten ja psy-

kologisten prosessien kautta: 4I – intuiting, interpreting, integrating, 

institutionalizing. 

4. Kognitio vaikuttaa toimintaan ja päinvastoin. 

4I –prosessit liittyvät toisiinsa feed-forward ja feedback prosesseissa taso-

jen yli. Näistä prosesseista aavistamista ja tulkitsemista ilmenee yksilön 

tasolla, tulkitsemista ja sisäistämistä ryhmän tasolla, sisäistämistä ja va-

kiinnuttamista organisaation tasolla. Organisaation oppiminen on dynaa-

minen prosessi. Uuden omaksumisen ja aiemmin opitun välille muodostu-

vat feed-forward ja feed-back prosessit synnyttävät kilpailevan luonteensa 

vuoksi jännitteen. 

 

Kuva 3. Organisaation oppiminen dynaamisena prosessina (Crossan, et 

al. 1999, 532).  
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Kirjallisuudessa yleisesti tunnistetaan organisaation oppimisen olevan dy-

naamista. Jashapara (2003) toteaa, että yritysten kyky linjata oppimisensa 

kilpailuympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti on avain menes-

tyksen lisäämiseen. Kilpailu voidaan nähdä työntekijöiden arkisen oppimi-

sen ja ulkoisen ympäristön muutokseen vastaamaan linjatun oppimisen 

prosessina. Koska kilpailu on aina epävakaata ja ennustamatonta, oppimi-

sen painopiste ei voi olla staattinen vastatakseen kilpailuympäristöön. 

Johto nähdään organisaation oppimisen ajurina. Johdolla on visio ja mis-

sio organisaation oppimisen implementointiin. Organisaation tarve ja halu 

edistää oppimista ja johdon tahto ovat kriittisimmät tekijät organisaation 

oppimisen tukemisen kannalta. Johdon halu voi esiintyä mahdollistavan 

johtajuuden muodossa yhdessä strategisen ajattelun ja vision kanssa. 

Johdon on saatava sitoutettua organisaation kaikki tasot, jotta oppiminen 

olisi menestyksekästä. Selkeä johdon sitoutuminen ja tuki on välttämätön-

tä, mutta ei riitä takaamaan onnistunutta organisaation oppimista ilman 

henkilöstön ja organisaation kulttuurin vaikutusta oppimisprosessiin. (Law 

& Gunasekaran, 2009.) 

Moilasen (2001) mukaan esimiesten työ oppivassa organisaatiossa on 

nousemassa arvoonsa. Oppivan organisaation ihmisiä ei tarvitsisi johtaa, 

jos he tietäisivät, osaisivat ja olisivat tottuneet oppimaan. Niin kauan kuin 

ihmiset opettelevat uutta toimintatapaa eli jatkuvaa muutoksista selviämis-

tä, oppimista ja kehittymistä, yhtä kauan tarvitaan esimiehiä, jotka pystyvät 

tukemaan ja kannustamaan yksilöitä heidän oppimisessaan. Johdon teh-

tävänä on rakentaa puitteet ja tukea organisaation oppimista. Oppiva or-

ganisaatio ei rakennu, kehity tai toimi ilman johdon tietoista työtä. Johdon 

arvoilla, asenteilla ja omalla esimerkillä on arvaamattoman suuri merkitys 

muille yrityksen työntekijöille. 

Senge (1990) painottaa johtamisen muutoksen merkitystä organisaation 

oppimisen tukemiseksi. Hän kuvailee organisaation oppimista luovien joh-

tajien rooleiksi perinteisten karismaattisen sankarin, suunnan näyttäjän ja 

päättäjän roolien sijaan suunnittelijan, opettajan ja palvelijan rooleja. Hä-
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nen mukaansa organisaation oppimisen johtaminen alkaa luovan jännit-

teen (creative tension) periaatteesta. Luova jännite syntyy visiosta, mitä ja 

missä haluamme olla ja nykyisen todellisuuden tilasta, mitä ja missä 

olemme. Näiden kahden tilan välinen aukko, välimatka luo luonnollisen 

jännitteen. Luovan jännitteen kautta johtaminen eroaa ongelman ratkai-

susta. Ongelman ratkaisussa energia muutokseen tulee yrityksestä päästä 

pois nykyisestä, ei-halutusta todellisuudesta. Luovassa jännitteessä ener-

gia muutokseen tulee visiosta, halutusta tilasta rinnastettuna nykyiseen 

todellisuuteen. 

Moilanen (2001) määrittelee johdon ja esimiesten roolit oppivassa organi-

saatiossa oppivan organisaation timantti –käsitteistön pohjalta. Hänen 

mukaansa johdon roolit ja tehtävät voidaan määritellä kymmenen eri ulot-

tuvuuden kautta: Oppivan organisaation rakentaja, suunnan näyttäjä, ky-

seenalaistaja, edellytysten luoja, kokonaisuuden arvioija, oppijoiden ja op-

pimisen johtaja, innostaja, herättäjä, keinojen osoittaja, oppimisen arvioija. 

Näistä viisi ensimmäistä ovat johdon organisaatiotason rooleja ja viisi jäl-

kimmäistä ovat johdon yksilötason rooleja. Oppivassa organisaatiossa 

johdon rooli ja tehtävät monipuolistuvat, koska johdetaan sekä organisaa-

tiota että ihmisiä. Johtajat ovat tarpeellisia, sillä he vaikuttavat esimerkil-

lään, puheillaan ja teoillaan. 
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Kuva 4. Oppivan organisaation johtamisen ulottuvuudet (Moilanen, 2001, 

167).  

Moilasen (2001) kuvaamista organisaatiotason rooleista oppivan organi-

saation rakentajan rooli on organisaatiotason kokonaisrooli. Ylimmän joh-

don pitäisi hallita oppivan organisaation rakentajan kokonaisrooli kaikista 

muista rooleista parhaiten. Vain hallitsemalla koko kokonaisuutta voidaan 

varmistaa muiden oppivan organisaation johtamisen osa-alueiden hoitu-

minen. Tällöin muilla esimiehillä on todellinen omaa toimintaa ohjaava 

esimerkki, selkeä valtuutus ja realistinen, tulokset mahdollistava resurs-

sointi omien johtamistehtäviensä hoidossa. Ylimmän johdon vastuulla on 

oppivan organisaation kehittämisen kokonaisvastuu, kehittämismyönteis-

ten arvojen vahvistaminen ja yleensäkin kokonaisuuden hahmottaminen. 

Johdon aktiivisuus omassa oppimisessaan on merkittävä erityisesti siksi, 

että johto toimii aina esimerkkinä muille. Ylimmän johdon on pystyttävä 

viestimään muille, että oppiminen ja kehittyminen ovat kaiken lähtökohta 

oman organisaation menestyksessä. 

Suunnan näyttäjän rooliin kuuluu erilaisia liiketoiminnan kehittymiseen, 

yhteiseen visioon ja strategiaan sekä näiden ja oppimisen yhdistämiseen 

liityviä tehtäviä. Johdon ja esimiesten tehtävänä on olla koko ajan selvillä 

organisaatioon kohdistuvista muutospaineista ja niiden vaikutuksista orga-
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nisaation oppimiseen. Kyseenalaistajan roolia tarvitaan perinteiden ja 

olemassa olevan toiminnan kyseenalaistamiseksi, koska rutinoituminen on 

yksi pahimpia esteitä oppivan organisaation ja sen ihmisten kehittymises-

sä. Edellytysten luojan rooli on laaja kokonaisuus, joka koostuu toisaalta 

rakenteellisten esteiden poistamisesta tai muuttamisesta ja toisaalta uusi-

en oppimista tukevien järjestelmien kehittämisestä. Koska arviointi kuuluu 

osana oppivan organisaation johtamiseen, tarvitaan myös kokonaisuuden 

arvioijan roolia. Samoin kuin johto seuraa monia muita tunnuslukuja selvi-

täkseen omasta johtamistyöstään on oppivan organisaation kehittyminen 

tai yksilöiden oppiminen saatava arvioinnin tai mittaamisen kohteeksi. 

(Moilanen, 2001.) 

 

2.2.1 Tiedonvaihto 

 

Organisaatioiden tiedonvaihto (knowledge transfer) on prosessi, jonka 

kautta yksikkö esim. ryhmä tai osasto saa vaikutteita toisen yksikön koke-

muksesta. Tiedonvaihto organisaatioissa ilmenee muutoksina vastaanot-

tavan yksikön tiedossa tai suorituksessa ja tiedonvaihtoa voidaankin mita-

ta mittaamalla näiden muutoksia. Tiedonvaihtoa tapahtuu eksplisiittisesti 

esimerkiksi silloin, kun yksikkö kommunikoi toisen yksikön kanssa käytän-

nöstä, jonka on todettu parantavan suoritusta. Tiedonvaihtoa voi tapahtua 

myös implisiittisesti ilman, että vastaanottava yksikkö pystyy määrittele-

mään tiedon hankintaa. (Argote & Ingram, 2000.) 

Davenport & Prusak (1998) korostavat, että paras tapa tehostaa organi-

saation tiedonvaihtoa on palkata älykkäitä ihmisiä ja antaa heidän keskus-

tella toistensa kanssa. Yritykset usein joko eristävät palkkaamansa älyk-

käät ihmiset toisistaan tai kuormittavat heitä niin, ettei heillä ole aikaa kes-

kustella keskenään. Tiedonvaihtoa tapahtuu organisaatioissa sekä johta-

malla että ilman johtamista, sillä tiedonvaihto on osa päivittäistä organi-

saation toimintaa. Vaikka tietojohtaminen käsitteenä viittaa muodolliseen 
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tiedonvaihtoon, yksi sen oleellisista elementeistä on spontaanin tiedon-

vaihdon kehittäminen ja tukeminen.    

 Walsh & Ungson (1991) esittivät, että organisaatioissa on viisi tietovaras-

toa: Yksittäiset henkilöt, roolit ja organisaation rakenteet, vakiintuneet me-

nettelytavat ja käytännöt, organisaation kulttuuri, työpaikan fyysinen ra-

kenne. Argote & McGrath (1993) puolestaan toteavat, että tieto on sijoittu-

nut organisaatioiden kolmeen peruselementtiin; jäseniin, työkaluihin ja teh-

täviin. Lisäksi näitä kolmea peruselementtiä yhdistäen muodostuneet eri-

laiset alaverkostot toimivat tietovarantoina. Jäsenet ovat organisaation 

henkilökomponentti, työkalut ovat teknologinen komponentti. Tehtävät hei-

jastavat organisaation tavoitteita, aikomuksia ja tarkoitusta. 

 Argote & Ingram (2000) toteavat, että yleisesti ajatellen tietoa voidaan 

siirtää siirtämällä tietovaranto yksiköstä toiseen tai muuttamalla vastaanot-

tavan yksikön tietovarantoa. Henkilöitä voidaan siirtää yksiköstä toiseen. 

Samoin teknologiaa voidaan siirtää ja rutiineja kuljettaa organisaatiosta 

toiseen. Ihmiset pystyvät siirtämään sekä hiljaista että eksplisiittistä tietoa 

mukanaan ja soveltamaan tietoaan uuteen kontekstiin. Sosiaalinen ver-

kosto vaikuttaa tiedon siirtämiseen jäsenten välillä. Lisäksi organisaatiois-

sa, joissa jäsenet ovat vahvasti samastuneet työryhmiin, on vaikeampaa 

siirtää tietoa työryhmien välillä kuin organisaatioissa, joissa jäsenet ovat 

samastuneet laajempaan organisaatioon. Työkalujen avulla pystytään siir-

tämään suuressa määrin tietoa ilman henkilöiden negatiivisia ominaispiir-

teitä ja vaikutusta, mutta henkilöiden tuoma joustavuus ja herkkyys puut-

tuu. Tehtävien kautta siirtyvän tiedon vaikutus on verrattavissa työkalujen 

kautta siirtyvään, mutta tehtävät yleensä vaativat henkilöitä tehtävien to-

teuttajiksi toisin kuin vain vähän ihmisten osallistumista vaativat työkalut. 

Zander ja Kogut (1995) mukaan eksplisiittinen, kodifioitu tieto, joka on si-

doksissa teknologiaan, on havaittu helpommin siirrettäväksi kuin teknolo-

giaan sitoutumaton tieto. Galbraith (1990) on todennut myös teknologian 

siirtämisen olevan tehokkaampaa, jos mukana siirtyy henkilö. 
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2.2.2 0ppiminen 

 

Piaget (1954) uskoi kehityksen tapahtuvan oppimisen kautta, muutumme 

oppiessamme. Cell (1945) taas ehdotti, että oppiminen on käyttäytymisen, 

tunteiden, ajatusten ja tietoisuuden muutoksen tulos. Tästä johtuen yksilöt 

voivat oppia kokemuksistaan jos he voivat selkeästi nähdä muutokset ja 

miten ne saavutettiin. Kokemuksesta oppiminen sisältää sekä tekemisen 

että ajattelun muutoksen. Kolb (1984) määritteli oppimisen prossessiksi, 

jossa kehittyminen tapahtuu.  

Yleisesti oppimista nähdään esiintyvän neljänä eri tyyppinä; reagoiva op-

piminen, ennakoiva oppiminen, toiminta-oppiminen ja kyseenalaistava op-

piminen. Nämä tyypit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä voi esiintyä 

yhdessä. Reagoiva oppiminen tarkoittaa, että yksilö tai organisaatio oppii 

kokemuksesta ja sen arvioinnista. Tiettyyn ilmiöön reagoidaan tietyllä ta-

valla ja toiminnan tulosta arvioiden tehdään johtopäätöksiä, miten tulevai-

suudessa toimitaan. Ajattelu- ja toimintatapamme mahdollisesti muuttuvat. 

Ennakoivalla oppimisella tarkoitetaan, että yritetään ennakoida tulevai-

suutta ja oppia. Tämän jälkeen pyritään valitsemaan parempia toimintata-

poja. Lähtökohtana on tietty visio tai skenaario, jota arvioidaan ensin. 

Kolmas oppimistyyppi on Reg Revansin kehittämä toimintaoppiminen (ac-

tion learning). Revansin mukaan ei ole oppimista ilman toimintaa, eikä 

toimintaa ilman oppimista. Tässä oppimistyypissä lähdetään käytännön 

ongelmasta. Ryhmä henkilöitä arvioi ongelmaa hankkien siihen liittyvää 

tietoa ja esittää lopulta oman ratkaisuehdotuksensa. Neljäs oppimistyyppi 

on kyseenalaistava oppiminen. Tässä tyypissä ei enää arvioida yksittäistä 

toimintatapaa, vaan asetetaan kyseenalaiseksi koko toimintamalli. Arvi-

oinnin lopputuloksena saatetaan muuttaa ratkaisevasti vanhaa toiminta-

mallia ja taustalla olevia ajattelumalleja. Yhden palautekytkennän oppimi-

nen (single-loop learning) korjaa toimenpiteitä vain olemassa olevan toi-

mintamallin puitteissa. Kaksinkertaista palautekytkennän oppimista (doub-

le-loop learning) tapahtuu, kun arviointi ei kohdistu itse toimintaan, vaan 

toimintamalliin. (Sydänmaanlakka, 2000.) 
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Oppiminen on prosessi, jossa tieto luodaan muokkaamalla kokemuksia. 

Yksi tunnetuimmista oppimisprosessin perusmalleista on Kolbin malli. Sii-

nä oppiminen liitetään kiinteästi käytännön kokemuksiin ja oletetaan, että 

oppijalla on jo työ- tai toimintakokemusta, hän pystyy arvioimaan omaa 

toimintaansa ja hän on motivoitunut kehittämään itseään. Kolb (1984) esit-

tää mallissaan kaiken lähtevän liikkeelle kokemuksista ja siitä, että meillä 

on halu oppia kokemuksistamme. Tämän jälkeen on annettava aikaa arvi-

oinnille, pohdiskella ja hankkia kokemukseen liittyvää tietoa. Sitten tiedot 

pyritään sisäistämään ja ymmärtämään. Usein syntyy ahaa-elämys ja tun-

ne, että asia on ymmärretty. Seuraava vaihe on soveltaminen, jolloin si-

säistettyä tietoa sovelletaan käytäntöön ja kokeillaan erilaisissa yhteyksis-

sä. Soveltamisen yhteydessä tieto voi myös laajentua ja syventyä. Oppi-

misprosessia vahvistavia tekijöitä on neljä. Ensiksi tarvitaan halu oppia 

uusia asioita, oppimismotivaatio. Tämän jälkeen olisi hyvä kokea ahaa-

elämyksiä, kokea ymmärtäneensä jotain. Seuraavaksi olisi hyvä kokeilla ja 

lopuksi kannattaa dokumentoida oppiminen jollain tavoin. On tärkeää ym-

märtää myös, että oppiminen on hyvin monimuotoinen luova prosessi ja 

siihen vaikuttavat olennaisesti aikaisemmat kokemukset ja asenteet. 

Oppimisen keinoja voivat olla mm. sisäinen tai ulkoinen koulutus, erilaiset 

uudet työtehtävät tai projektit, kokemuksesta oppiminen, tekemällä oppi-

minen, erehdyksistä oppiminen, toisilta oppiminen ja itsenäinen opiskelu. 

Erilaisten mahdollisuuksien ymmärtämisellä ja hyödyntämisellä on tärkeä 

osa työssä oppimisessa. Työssä oppimista voidaan kehittää parhaiten, jos 

organisaation arvot korostavat kehittymistä ja pitkäjänteiselle kehittämisel-

le ja oppimiselle annetaan mahdollisuuksia. (Moilanen, 2001.) 

Kontaktit muiden kanssa tarjoavat hyviä oppimisen mahdollisuuksia. Ihmi-

nen voi hyödyntää kaikkea vuorovaikutusta omassa oppimisessaan ja ke-

hittymisessään. Oppiminen muilta ja muiden kanssa ei kuitenkaan ole it-

sestäänselvyys, sillä se edellyttää oppijalta nöyryyttä, oman rajallisuutensa 

tunnustamista ja muiden asiantuntemuksen ja osaamisen arvostamista. 

Itsellä täytyy olla jonkin puute, jotta pystyy ottamaan vaikutteita ja oppia 

muilta ihmisiltä. Hyvin yksinkertainen, mutta liian vähän käytetty keino on 
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toisilta kyseleminen ja avun pyytäminen. Jos yksilöt pystyvät aktiiviseen ja 

kehittävään vuorovaikutukseen työyhteisössään, niin tieto ja osaaminen 

leviävät tehokkaasti. Ihmiset saavat nopeasti ajantasaisen tiedon parhaal-

ta saatavilla olevalta asiantuntijalta, jos he vain osaavat kysyä oikealta 

henkilöltä. Toisilta oppiminen pitää sisällään paljon muutakin kuin tarpeel-

listen tietojen kyselyä. Se voi parhaimmillaan olla molemminpuolista aktii-

vista vuorovaikutusta, jossa yhdistetään kahden tai useamman ihmisen 

tiedot sellaiseksi kokonaisuudeksi, jota yksikään työntekijä ei pysty yksin 

hallitsemaan. Tällöin jokainen oppii hieman paremmin hallitsemaan laa-

jempia kokonaisuuksia ja pystyy mahdollisesti korvaamaan toisen työ-

panoksen tarvittaessa. (Moilanen, 2001.) 

Toisten tekemistä virheistä ja erehdyksistä ja yleensäkin toisten kokemuk-

sista voidaan oppia. Hukataan aikaa turhaan, jos kaikki tekevät samoja 

virheitä. Virheistä, kokemuksista ja myös onnistumisista oppimista voidaan 

kehittää systemaattiseen suuntaan siten, että näiden asioiden pohtimiselle 

varataan aikaa erilaisissa tapaamisissa ja palavereissa. Näin mahdolliste-

taan todella tehokasta työyhteisön sisäistä oppimista. Myös erilaisten toi-

mintatapamuutosten yhteydessä asioida voidaan analysoida systemaatti-

sesti ja oppia toisten kokemuksista. Muutosprosessin eri vaiheissa järjes-

tetään tapaamisia, joissa pohditaan omaa toimintaa ja verrataan koke-

muksia muiden kehittämisprosessien kokemuksiin. Näin voidaan välttyä 

virheiltä, jotka saattavat toistua prosessin sisällöstä riippumatta. (Moila-

nen, 2001.) 

 

2.2.3 Työssäoppiminen 

 

Työtehtävät, työpaikka, työtoverit, havainnointi ja kuunteleminen ovat am-

matillisen työssäoppimisen lähteet. Ei voida erottaa osallistumista työhön 

ja oppimiseen. Työtehtävät jalostavat, vahvistavat ja generoivat tietoa. 

(Billett, 2001.) Marsick & Watkins (1990) toteavat, että noin 80 prosenttia 
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työntekijöiden oppimista asioista opitaan kyselemällä, kuuntelemalla ja 

tarkkailemalla työympäristössä. 

Tannenbaum (1997) toteaa tutkimuksensa perusteella, että oppimiseen ei 

riitä ainoastaan koulutus. Koulutuksen osuus oppimisesta on vain murto-

osa. Oppimista tapahtuu koko ajan työssä vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa, erilaisissa kehittämishankkeissa ja monenlaisissa eri tilanteissa. 

Työssäoppimista voi tapahtua oppijan tiedostamana tai oppijan tiedosta-

matta ja ilman aikomusta oppia. Oppiminen jaotellaankin usein muodolli-

seen ja vapaamuotoiseen oppimiseen. Muodollinen oppiminen on tyypilli-

sesti suunniteltua, organisoitua, oppiluokassa tapahtuvaa, institutionaali-

sesti tuettua ja palkittua esim. tutkinnon tai pätevyyden muodossa. Va-

paamuotoinen oppiminen puolestaan on vähemmän suunniteltua, sattu-

manvaraista, kokemuksiin perustuvaa ja sisältää oppimista työtovereilta. 

Oppija voi olla tiimi ja yksittäinen tiimin jäsen. Tutkimusten mukaan suurin 

osa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta on vapaamuotoista oppimista. 

(Marsick & Watkins, 1990.) Sorohan (1993) arvioi, että lähes 90 prosenttia 

työssäoppimisesta tapahtuu vapaamuotoisen oppimisen keinoin. 

Kirjallisuuteen viitaten Karakowsky & McBey (1999) toteavat, että ihmiset 

ovat työssä suuren osan elämästään ja heidän kokemuksillaan työpaikalla 

on suuri vaikutus heidän kasvuunsa ja kehitykseensä. Aikuisten oppiminen 

jatkuu koko heidän elämänsä ajan ja heidän menneet kokemuksensa edis-

tävät tai estävät oppimista. Ympäristön asettamilla haasteilla on merkittävä 

vaikutus oppimiseen ja kehitykseen. Yksilöitä haastavat kokemukset tai 

ympäristö auttavat kehitystä. Työpaikka nähdään tärkeänä elementtinä 

aikuisten kehityksessä ja työympäristön vaikutus joko lisää tai haittaa työn-

tekijöiden kehitystä. Esimerkiksi itsearviointiin ja tiedon hankintaan kan-

nustavat organisaatiot mahdollistavat yksilöiden kasvua ja kehitystä. Työ-

paikka tarjoaa mahdollisuuksia yksilöiden kehitykseen asettamalla haas-

teita myös uusien tehtävien ja vastuiden muodossa. 

Organisaation kulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen millä asteella työn-

tekijöiden oppiminen ja kehittyminen ovat työpaikalla. Erityisesti ne organi-
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saatiot, jotka rohkaisevat työntekijöitään nykytilan kyseenalaistamiseen, 

motivoivat organisaation jäseniä oppimaan ja kehittymään toisin kuin or-

ganisaatiot, jotka eivät hyväksy kritiikkiä olemassa olevia työtapoja koh-

taan. Työpaikalla kehittymiseen ja oppimiseen vaikuttaa positiivisesti työn-

tekijöiden henkisen läsnäolon korkea taso. Voimakkaalla rutiineihin ja ta-

poihin luottamisella on negatiivinen suhde työssäoppimisen mahdollisuuk-

siin. Rutiinit ovat usein tärkeitä ja hyödyllisiä johdon työn tukena, mutta 

toisaalta ne estävät työntekijöitä käyttämästä kapasiteettiaan työtapojen 

kriittiseen arvioimiseen ja kehittämiseen. Työntekijän persoonan ja identi-

teetin alistaminen organisaation rooleihin ja identiteettiin heikentää työs-

säoppimista ja kehittymistä. Samoin organisaation roolit ja niiden väliset 

konfliktit luovat haasteita oppimiselle. Myös työntekijöiden uskollisuus va-

kiintuneille rakenteille vähentää työssäoppimisen mahdollisuuksia ja kehit-

tymistä työpaikalla. (Karakowsky & McBey, 1999.)      

Sydänmaanlakka (2000) esittää Kolbin mallia soveltaen työssä oppimisen 

perusmallin. Tämä malli tarjoaa yksinkertaisen prosessin, miten työtehtä-

vät ja päivittäiset ongelmat tai mahdollisuudet voidaan kääntää oppimisko-

kemuksiksi. 
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Kuva 5. Työssä oppimisen perusmalli (Sydänmaanlakka, 2000, 71).   

Työpaikan käytäntöjä tutkittaessa on havaittu, että ihmiset työskentelevät 

oleellisesti eri tavalla kuin organisaation kirjallisissa ohjeissa, organisaa-

tiokaavioissa ja työnkuvauksissa on määritelty. Kuitenkin organisaatiot 

luottavat kirjallisiin kuvauksiin ja ohjeisiin yrittäessään ymmärtää ja kehit-

tää työkäytäntöjä. Tutkimukset osoittavat, että työssäoppiminen on amma-

tillinen välttämättömyys. Ei-sääntöjen mukaisia käytäntöjä opitaan työssä 

mm. kertomusten, yhteistyön ja sosiaalisten rakenteiden kautta. Työssä-

oppimisen keskeinen ominaisuus on oppiminen päätyen ammattilaiseksi - 

ei ammatista ja käytännöistä oppiminen. Työyhteisössä oppiminen edellyt-

tää pääsemistä yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi ja yhteisön ammatilli-

sen kielen ymmärtämistä. (Brown & Duguid, 1991.) 

Brown & Duguid (1991) korostavat, että työyhteisöissä oppimista voidaan 

parhaiten tukea takaamalla oppijalle pääsy yhteisöön ja yhteisön jäsenek-

si. Jos harjoittelu on järjestetty niin, ettei oppija voi tarkkailla ammattilais-

ten työskentelyä, oppiminen on tehotonta. Organisaation tulisi nähdä it-

sensä yhteisöjen yhteisönä (community-of-communities) tunnistaen ei-



34 
 

 
 

sääntöjen mukaiset työyhteisöt ympärillään. Sen tulisi nähdä ohi sääntöjen 

mukaisten työtapojen ja arvostaa käytännön aktiviteetteja. 

Edistääkseen vapaamuotoista työssäoppimista työpaikoilla organisaatioi-

den pitäisi suunnitella työalueet ja aikataulut niin, että ne antavat mahdolli-

suuksia ja aikaa työntekijöiden kokoontumiselle, kommunikoinnille ja tie-

donvaihdolle (Lohman, 2006). Eraut (2004) painottaa organisaation riittä-

vän tuen tärkeyttä työntekijöiden oppimiseen sitoutumisen ja uskomisen 

kannalta. Johdon tuki ja  oppimiseen sitoutunut organisaation kulttuuri ovat 

tärkeitä vapaamuotoiseen oppimiseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä.   

Yritysten sisällä on suunnaton määrä tietoa, tieto-taitoa ja parhaita käytän-

töjä. Sisäinen benchmarking on prosessi tiedon ja käytäntöjen identifioimi-

seen ja jakamiseen. Ulkoista benchmarking käytäntöä on arvostettu 

enemmän kuin sisäistä, vaikka valtava määrä tietoa ja parhaita käytäntöjä 

olisi löydettävissä oman organisaation sisältä. (O’Dell & Grayson, 1998.) 

 

 2.2.4 Tiimien oppiminen tärkeänä osana organisaation oppimista 

 

Toiminta organisaatiossa tapahtuu yhä enemmän tiimitasolla. Myös oppi-

minen tapahtuu entistä useammin tiimissä, joka voidaan nähdä oppivan 

organisaation perusyksiköksi. Voidaan määritellä, että tiimioppiminen on 

prosessi, jossa tiimi hankkii uusia tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja 

kontakteja, jotka johtavat muutoksiin tiimin toiminnassa. Tiimin oppimisen 

edellytykset ovat, että tiimillä on yhteiset tavoitteet ja toimintamallit sekä 

jaettu vastuu. Olennaista on tietenkin myös hyvä tiimihenki. Tiimillä täytyy 

olla yhteinen kieli ja valmius keskustella. Tiedon ja osaamisen jakaminen 

on tärkeää. Tiimin oppiminen tarkoittaa sitä, miten hyvin tiimi kykenee yh-

distämään yksittäisten jäseniensä osaamista. Tiimin osaaminen ei ole sen 

jäsenien osaamisen summa, vaan jotain enemmän. (Sydänmaanlakka, 

2000.) 
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Tiimiä voidaan kuvata seuraavien ominaisuuksien mukaisesti: 

- Tiimi on pysyvä ryhmä, johon kuuluu rajoitettu määrä jäseniä noin 5 

– 12 jäsentä. 

- Tiimillä on kollektiivinen vastuu työtehtävistä ja yhteistyö tiimin sisäl-

lä on aktiivista. 

- Tiimillä on vastuu ja valtuutus suunnitella, toteuttaa ja arvioida tiimin 

työn tuloksia. 

- Tiimi työskentelee saavuttaakseen asettamansa päämäärät ja tiimin 

jäsenet osallistuvat päämäärien asettamiseen. 

- Tiimin työ tukee kokemusten ja osaamisen vaihtoa sekä tiimin sisäl-

lä että tiimien välillä. 

Tiimit, jotka täyttävät kattavasti yllä kuvatut ominaisuudet, voidaan määri-

tellä kehittyneiksi tiimeiksi ja niiden työympäristö tarjoaa suotuisat olosuh-

teet oppimiselle. Tiimit, joilla näitä ominaisuuksia on niukasti, voidaan 

nähdä vähemmän oppimista tukevina ryhminä. (Yeatts & Hyten, 1998.) 

Tietty aste erilaisuutta tiimissä esim. sukupuolen, iän ja etnisen taustan 

suhteen  arvioidaan tiimin oppimista ja kehittymistä tukevaksi tekijäksi 

(Moore, 1999). Tiimin homogeenisuus taas on vähemmän suotuisaa op-

pimisen ja kehittymisen kannalta ja se lisää riskiä ryhmäajatteluun (Janis, 

1972). 

Senge (1990) määrittelee tiimien oppimisen prosessiksi, jossa linjataan ja 

kehitetään tiimin osaamista sen jäsenten haluamien tulosten saavuttami-

seksi. Tiimit ovat Sengen mukaan yksilöitäkin tärkeämpiä oppivassa orga-

nisaatiossa, sillä vasta tiimien kyky oppia mahdollistaa koko organisaation 

oppimisen. Hänen mukaansa onnistunut tiimin oppiminen perustuu kol-

meen kriittiseen tekijään: tiimin kyky ajatella yksilötason ulkopuolella, luo-

vuuden ja innovatiivisuuden varmistaminen säilyttäen tiimin fokus, tiimien 

oppimisen siirtäminen organisaation muihin tiimeihin. Nämä kolme ulottu-

vuutta luovat pohjan tiimin oppimiselle niin, että yksilötason oppiminen 

vaikuttaa tiimin oppimiseen ja tiimin oppiminen vaikuttaa organisaation 

oppimiseen. 
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Senge (1990) tunnistaa tiimin oppimisprosessissa seuraavat vaiheet: 

- Kokemusten arviointi tapahtuu tiimissä. 

- Syntyy yhteinen ymmärrys, visio ja yhteiset arvot sekä tiimin jäsen-

ten yhteistä ajattelua ja toimintaa ohjaava sisäinen malli. 

- Yhdessä tapahtuvassa toimenpiteiden suunnittelussa päätetään mi-

tä ja miten asia toteutetaan, kuka tekee mitäkin, missä ja miten. 

Suunnitelmaan kuuluu myös analyysi siitä, mitä osaamista tarvi-

taan, missä vaiheessa, miten osaaminen hankitaan ja kuka vastaa 

oppimisen johtamisesta. 

- Varsinainen toiminta voi tapahtua kunkin jäsenen kohdalla erik-

seen, vaikka kaukana toisistaan, kunhan toimintaa koordinoidaan. 

Yhdessä tapahtuvan ajattelumallin kehittäminen ja toimenpide-

suunnitelman laatiminen antaa niin vankan pohjan tiimin toiminnal-

le, että monina erillisinä toimenpiteinäkin toteutettuna tiimin oppimi-

sen lopputulos on yhteisen tavoitteen mukainen. 

Myös Sydänmaanlakka (2000) korostaa tiimien osuutta organisaation op-

pimisessa. Hänen mukaansa tiimit mahdollistavat osaamisen jakamisen ja 

yhdessä oppimisen. Organisaation yhteinen visio ja arvot ohjaavat oppi-

mista. Organisaatio valtuuttaa ja antaa haasteita tiimeille ja yksilöille. Or-

ganisaatio luo myös oppimista tukevat rakenteet ja palkitsee osaamisen 

kehittämisestä. Tiimit toimivat tavallaan välittäjinä. Tiimistä tulee oppimisen 

perusyksikkö, jossa yksilöiden osaaminen ja tiimin osaaminen jalostetaan 

organisaation osaamiseksi, mistä myös muut tiimit voivat hyötyä. Olen-

naista on osaamisen jakaminen tiimien sisällä ja välillä. Tiimissä oppimi-

nen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. 
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Kuva 6. Organisaation, tiimin ja yksilön oppiminen (Sydänmaanlakka, 

2000, 46). 

Huber (1999) määrittelee tiimin omaksumiskyvyn vaikuttavan olennaisesti 

tiimin oppimiseen samoin kuin se vaikuttaa yksilöiden ja organisaation op-

pimiseen. Tiimin oppimiseen vaikuttaa ensisijaisesti tiimin tieto, mikä hei-

jastaa tiimin aiempaa oppimista. Organisaation oppimisolosuhteet ja orga-

nisaation kulttuuri ovat avaintekijöitä oppimisen siirtämisessä organisaati-

on tasolta tiimin tasolle samoin kuin organisaation tasolta yksilötasolle. 

Tiimien oppiminen nähdään yhä tärkeämpänä strategiana yrityksen kilpai-

luetua tavoiteltaessa. Monet yritykset ovat huomanneet tiimien panoksen 

potentiaalin jatkuvaan laadun parantamiseen, innovaatioihin ja asiakastyy-

tyväisyyteen. On kuitenkin huomioitava, että tiimien oppimisen onnistumi-

nen riippuu suuressa määrin kaikkien organisaation tasojen yhteistyöstä. 

(Chan, Pearson & Entrekin, 2003.) Katzenbach & Smith (1993) korostavat, 

että toimiakseen tiimit tarvitsevat itsekuria ja sitoutumista. Ilman sitoutu-

mista ryhmän jäsenet tuottavat vain yksilöinä, mutta sitoutuneet ryhmän 

jäsenet muodostavat voimakkaan kollektiivisen tuottavuuden yksikön. Tii-

mi on enemmän kuin jäsentensä summa, koska se tuottaa yksittäiset tuo-

tokset jäsenten yhteisen panostuksen kautta vaatien sekä henkilökohtaista 

että yhteistä vastuuta. 
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2.3 Tiedonvaihdon ja oppimisen esteitä 

 

Moilasen (2001) mukaan organisaatiotasolla oppimista hidastavia tai estä-

viä tekijöitä ovat mm. perinteiset ajattelu- ja toimintamallit, toisenlaista toi-

mintaa tukevat rakenteet, tiedonkulun rajoitteet ja vääränlaiset arviointi- ja 

palkkausjärjestelmät. Keino muutoksen parempaan hyväksymiseen ja sitä 

kautta uuden oppimiseen löytyy, kun selvitetään totuttujen ajattelu- ja toi-

mintamallien luopumisen yhteydessä syntyneet epäluulot, pelot ja muut 

muutoksen hallintaan liittyvät tekijät. Vasta kun vanhasta ollaan suosiolla 

valmiit luopumaan, voidaan päästä käsiksi uuteen. Uuden oppiminen vaatii 

vanhan hautaamisen ja siihen liittyvän surutyön. Tämä jää usein tekemättä 

ja ihmiset jäävät kiinni vanhoihin rutiineihinsa. 

Kiire, omaan työhön keskittyminen, oman yksikön tulokseen panostami-

nen, omien asiakkaiden asettaminen etusijalle ja monet muut tekijät vä-

hentävät työyhteisöjen vuorovaikutusta. Kiire on usein näennäistä ja no-

peilla suunnitelmilla saavutetut hyödyt saattavat muuttua hidasteiksi tai 

rajoitteksi prosessin myöhemmissä vaiheissa. Onnistuneen tiedon jakami-

sen ja osaamisen lisääntymisen lähtökohta on, että ihmiset tuntevat toi-

sensa tai ainakin tietävät millaisia työtehtäviä ja niihin liittyviä haasteita 

muilla on. (Moilanen, 2001.) 

Tiimien oppimisen esteiksi on yleisesti tunnistettu esimerkiksi; tietoa ja 

osaamista ei jaeta tiimissä, yhteiset tavoitteet puuttuvat, yhteinen kieli ja 

valmius keskustella puuttuvat, huonot henkilösuhteet ja heikot vuorovaiku-

tustaidot, epämääräiset toimintatavat. Oppimisen esteitä organisaatiota-

solla ovat esimerkiksi: muistinmenetys (organisaation muisti puuttuu tai 

toimii tehottomasti), taikauskoisuus (vääristyneet tulkinnat todellisuudes-

ta), skitsofrenia (koordinaation puute organisaation eri osien välillä), opittu 

avuttomuus (organisaation jäsenet eivät usko, että asioita voidaan muut-

taa), tunnelinäkö (nähdään asiat hyvin yksipuolisesti), tietotukos (tietoa 

salaillaan ja pihdataan), maanisuus (paljon suunnitelematonta toimintaa 

eikä kukaan tiedä mihin se johtaa), burnout (organisaatio väsyy eikä pysty 
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enää uudistumaan), tulehdus (henkilösuhteet ovat niin tulehtuneita ettei 

järkevä toiminta ole enää mahdollista). (Sydänmaanlakka, 2000.)  

Johto syyttää helposti motivaation puutetta joko oppivassa yksikössä tai 

tietoa jakavassa yksikössä, tai molemmissa, jos organisaation sisäinen 

tiedonvaihto on puutteellista. Yksi keino motivaation lisäämiseen on orga-

nisaation kulttuurin kehittäminen niin, että tiedonvaihto on merkitsevä osa 

työtä. Motivaatiota voidaan helposti ruokkia varsin vaatimattomilla kustan-

nuksilla ”juhlimalla” onnistunutta tiedonvaihtoa ja kiittämällä julkisesti työn-

tekijöitä ja esimiehiä, jotka mahdollistivat tiedonvaihdon. Toinen tapa on 

uudelleen arvioida työntekijöitä ja heidän tietojaan muutaman vuoden vä-

lein. Tietopohjaisia esteitä tiedonvaihdolle ovat tiimien omaksumiskyvyn 

puute, kausaaliset epäselvyydet ja vaivalloiset suhteet. (Huber, 1999.) 

Viitaten kirjallisuuteen O’Dell & Grayson (1998) tunnistavat tiedon vaihdon 

ja parhaiden käytäntöjen siirtymisen esteiksi tietämättömyyden, omaksu-

miskyvyn puutteen ja suhteiden puuttumisen. Useimmilla ihmisillä kuiten-

kin on halu oppia ja jakaa tietoa. Esteitä sisäiselle benchmarking käytän-

nölle ovat: Halu maksimoida oman tiimin tai ryhmän tuotto eikä jakaa tie-

toa muille, teknisen tiedon hankkiminen ja luominen ohittavat tiedonvaih-

don muille, kontaktien puute, eksplisiittinen tieto ohittaa hiljaisen tiedon, 

ajan puute. 

 

2.4 Tiedonvaihdon ja oppimisen edistäjiä 

 

Kirjallisuudessa korostetaan työntekijöiden ja ryhmien kehitystä edistävän 

ja tukevan johtajuuden merkitystä. Työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus 

johtaa itse itseään ja lähiesimiesten pitäisi pystyä delegoimaan tiettyjä työ-

tehtäviä työntekijöille. Esimiesten tehtävä on pyrkiä edistämään hyviä suh-

teita tiimin sisällä ja luoda motivaatiota tukemalla tiimejä. Tärkeintä on 

ymmärtää tehtävänsä ja vastuunsa itseään johtavien johtajana. Kock 

(2007) tunnistaa case-tutkimuksensa perusteella tiimien oppimista edistä-

viksi tekijöiksi korostuvan seuraavat viisi tekijää: Haasteelliset työtehtävät, 
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johtajuuden kehittäminen, organisaation ilmapiiri, tiimien suunnittelu ja 

muodostaminen, kyvykkyyksien kehittäminen ja oppimisen tukeminen. 

Kock (2007) toteaa horisontaalisen työnkierron ja vastuuroolien tarjoavan 

tukea oppimiselle tiimeissä. On myös huomioitava, että jatkuva paranta-

minen ja ongelman ratkaisu tarvitsevat tukea jotta tasapaino tuotannon 

tehokkuusvaatimusten ja oppimisvaatimusten välillä säilyy. Tiimin suotui-

sat oppimisolosuhteet ovat suuressa määrin riippuvaisia kehitystä edistä-

vän tiimin johdon tuesta sekä uusien, vaihtoehtoisten metodien ja proses-

sien kehityksestä. Organisaation ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi uusien, 

vaihtoehtoisten metodien ja prosessien kehitykseen. Jotta organisaation  

ilmapiiri kehittyisi oppimista tukevaksi, tiimit olisi valtuutettava vaikutta-

maan tiimin kokoonpanoon, työtehtävien jakamiseen ja vastuuroolien ke-

hittämiseen. Tiimien muodostuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota tiimin 

jäsenten kykyjen monipuolisuuteen, vaihtelevuuteen, erilaisiin taustoihin ja 

kokemuksiin. On löydettävä tasapaino ryhmän koon ja riittävän hetero-

geenisyyden välillä.   

Käytännön keinoja johdolle organisaation oppimisen, tiedonvaihdon ja 

parhaiden käytäntöjen tukemiseksi voidaan listata seuraavasti: Sido aloit-

teet visioon, kerro menestystarinoita, poista edistyksen esteet, vahvista ja 

palkitse positiivista käytöstä, ylennä oikeita ihmisiä, johda esimerkillä, ker-

ro työntekijöille parhaiden käytäntöjen jakamisen ja hyödyntämisen tär-

keydestä ja noudata näitä ohjeita koko yritykseen. (O’Dell & Grayson, 

1998.) Crossan et al. (1996) korostavat improvisaation merkitystä johtami-

sessa. Organisaatio voi pidentää elinkaartaan muodostamalla tiimejä, jot-

ka improvisoivat enemmän. Tällöin organisaation on kuitenkin kyettävä 

sietämään epäjärjestystä, häiriöitä ja satunnaisia virheitä. 

Käytännössä organisaation oppimisen edistäminen tarkoittaa organisaati-

on oppimista tukevien työkalujen ja prosessien luomista. Organisaation 

oppimista voidaan tukea suorituksen, osaamisen ja tiedon johtamisen 

avulla. Suorituksen johtaminen yhdistää tavoitteista sopimisen, ohjauksen, 

tulosten arvioinnin ja kehittämisen toisiinsa liittyviksi elementeiksi jatku-
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vassa prosessissa, jolla pyritään parantamaan orgisaation suorituksia yk-

silöitä ja tiimejä kehittämällä. Suorituksen johtamisella tarkoitetaan yksin-

kertaisesti, että kaikki henkilöt tietävät, mikä on heidän tehtävänsä, mitkä 

ovat heidän henkilökohtaiset tavoitteensa, mitä osaamista heiltä edellyte-

tään ja että he saavat riittävästi ohjausta ja palautetta tehtäviensä hoitami-

seen. Osaamisen johtaminen tarkoittaa, että yrityksen visiosta ja strategi-

asta lähtien määritellään organisaation ydinosaaminen. On arvioitava mikä 

on osaamisen nykytaso verrattuna tavoitetasoon ja laadittava tarvittavat 

kehityssuunnitelmat. Osaamisen johtamisen lähtökohta on organisaation 

visio ja strategia. Tiedon johtamisen tavoitteena on jatkuva uuden tiedon 

nopea soveltaminen. Tiedon johtaminen tarkoittaa, että osataan syste-

maattisesti luoda, ottaa vastaan, varastoida, jakaa ja soveltaa tietoa. Tie-

don johtamisen lähtökohta on organisaatiossa oleva tieto ja kokemus, jot-

ka yritetään saada koko organisaation käyttöön. (Sydänmaanlakka, 2000.) 

 

2.5 Kirjallisuuden yhteenveto 

 

Kirjallisuuskatsauksesta voidaan yhteenvetona poimia tiimien toiminnan 

kannalta kolme tärkeää perusedellytystä; sitoutuminen, osaaminen ja yh-

teinen tavoite. Tiimien sitoutumista edistävät mm. samanpaikkaisuus ja 

tulosten tasapuolinen jakaminen. Osaamisen kannalta on tärkeää, että 

tiimin jäsenillä monipuolista ja toisistaan poikkeavaa osaamista. Johto voi 

ohjata tiimin tavoitetta, mutta tiimin on voitava itse määritellä tavoitteensa. 

Johdon on osoitettava luottamusta tiimiä kohtaan, annettava tiimin jäsenil-

le riittävästi vastuuta ja haastavia tehtäviä, järjestettävä tarvittavat resurssit 

ja tarkkailtava tiimin painetasoa. Tiimin sisällä pitäisi syntyä keskustelua ja 

näkemyseroja eikä tiimi saisi olla liian homogeeninen. Pitkään kasassa 

olleilla tiimeillä on vaarana tasaantua, mistä seuraa energiatason lasku 

eikä kehittymistä tapahdu. 

Tunnetun Kolbin mallin mukaan oppimisprosessissa kaikki lähtee liikkeelle 

kokemuksista ja halusta oppia kokemuksista. Tärkeää on myös tietynlais-
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ten ahaa-elämysten syntyminen ja ymmärrys. Lisäksi opittuja asioita on 

voitava kokeilla ja oppitut asiat kannattaa dokumentoida. Oppimiseen vai-

kuttavat voimakkaasti kokemukset ja asenteet. Työssäoppimisessa ei voi-

da erottaa osallistumista työhön ja oppimista. Työssäoppimisessa erilais-

ten mahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen on tärkeää. Kon-

taktit muiden kanssa tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen. Yksinkertai-

nen, joskin liian vähän käytetty keino oppia on kyseleminen ja avun pyy-

täminen. Myös virheistä ja toisten kokemuksista voidaan oppia. Vahva ru-

tiineihin ja tapoihin luottaminen vaikuttaa negatiivisesti työssäoppimiseen. 

Sisäistä benchmarking käytäntöä hyödynnetään vähemmän kuin ulkoista, 

vaikka omasta organisaatiosta löytyy paljon tietoa ja parhaita käytäntöjä. 

Parhaimmillaan oppiminen on työtekijöiden aktiivista vuorovaikutusta, jol-

loin opitaan hallitsemaan laajoja konaisuuksia ja voidaan korvata tarvitta-

essa toisen työpanos. 

Organisaatioiden tiedonvaihto nähdään prosessina, jonka kautta yksikkö 

esim. ryhmä tai osasto saa vaikutteita toisen yksikön kokemuksesta. Tii-

mioppiminen on Sengen mukaan yksi viidestä tärkeästä oppivan organi-

saation osatekijästä ja hän näkee tiimit oppimisen perusyksikköinä. Moila-

nen tulkitsee oppivan organisaation ytimen olevan oppimisen merkityksen 

tiedostaminen uuden  tai jo olemassa olevan tiedon hyödyntämisessä tai 

edelleen kehittelyssä. Crossan et al. määrittelevät organisaation oppimi-

sen dynaamiseksi prosessiksi, jossa uuden omaksumisen ja aiemmin opi-

tun välille syntyy jännite. Johto nähdään yleisesti organisaation oppimisen 

ajurina. Organisaation tarve ja halu edistää oppimista ja johdon tahto ovat 

kriittisimmät tekijät organisaation oppimisen tukemisen kannalta. Johdon 

sitoutuminen ja tukeminen on välttämätöntä, mutta ei takaa onnistunutta 

organisaation oppimista. Oppimisprosessiin tarvitaan henkilöstön ja orga-

nisaation kulttuurin myönteistä vaikutusta. Johdon rooli ja tehtävät ovat 

oppivassa organisaatiossa monipuolisia, koska johdettavina ovat sekä or-

ganisaatio että ihmiset. Johto vaikuttaa esimerkillään, puheillaan ja teoil-

laan. 
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Tiimin oppiminen edellyttää, että tiimillä yhteiset tavoitteet, toimintamallit ja 

jaettu vastuu. Tiimin on pystyttävä keskustelemaan ja sillä on oltava yhtei-

nen kieli. Tärkeää on myös, että tiimin työ tukee kokemusten ja osaamisen 

vaihtoa sekä tiimin sisällä että tiimien välillä. Tiimin homogeenisuus on 

vähemmän suotuisaa oppimisen ja kehittymisen kannalta. Tiimit ovat Sen-

gen mukaan yksilöitäkin tärkeämpiä oppivassa organisaatiossa, sillä tiimi-

en kyky oppia mahdollistaa koko organisaation oppimisen. Sydänmaan-

lakka määrittelee tiimit oppimisen perusyksiköksi, jossa yksilöiden osaa-

minen ja tiimin osaaminen jalostetaan organisaation osaamiseksi. 

Tiedonvaihdon ja oppimisen yleisimmiksi tunnistettuja esteitä ovat mm. 

tiedonkulun rajoitteet, vääränlaiset arviointi- ja palkkausjärjestelmät, perin-

teiset ajattelu- ja toimintamallit, toisenlaista toimintaa tukevat rakenteet, 

epäluulot, pelot ja muut muutoksen hallintaan liittyvät seikat. Tiedonvaih-

toa ja oppimista haittaavat myös kiire, omiin töihin ja asiakkaisiin keskitty-

minen, ihmiset eivät tunne toisiaan eivätkä toistensa työtehtäviä ja niihin 

liittyviä haasteita, huonot henkilösuhteet, heikot vuorovaikutustaidot, yhtei-

sen kielen ja keskustelukyvyn puuttuminen ja monet muut vuorovaikutusta 

vähentävät seikat. Edistävänä tekijänä kirjallisuudessa korostetaan työn-

tekijöiden ja ryhmien kehitystä edistävän ja tukevan johtajuuden merkitys-

tä. Työntekijöille tulisi luoda mahdollisuus johtaa itse itseään. Esimiesten 

tulisi edistää hyviä suhteita tiimien sisällä ja luoda motivaatiota. Kock mää-

rittelee tiimien oppimista edistäviksi tekijöiksi haasteelliset työtehtävät, joh-

tajuuden kehittämisen, organisaation ilmapiirin, tiimien suunnittelun ja 

muodostamisen, kyvykkyyksien kehittämisen ja oppimisen tukemisen. 

Työnkierron ja vastuuroolien nähdään tarjoavan tukea tiimien oppimiselle. 

Käytännössä organisaation oppimisen edistäminen tarkoittaa oppimista 

tukevien työkalujen ja prosessien luomista.  
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tässä luvussa selvitän miten toteutin tutkimuksen. Kuvailen aluksi tutkitta-

van yrityksen ja sen toimintaympäristön. Tämän jälkeen käyn läpi tutki-

muksen tavoitteet, tutkimusmenetelmän valinnan ja miten aineisto kerä-

tään. Kuvailen haastateltavien valinnan, haastattelun teemojen laadinnan, 

haastattelujen suorittamisen ja aineiston analysoinnin. Lisäksi pohdin ja 

arvioin tutkimuksen laatua ja luotettavuutta peilaten tutkimustani laadulli-

sen tutkimuksen kriteereihin. 

 

3.1 Tutkimuksen kohteena oleva yritys 

 

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin globaalin logistiikkayri-

tyksen yksikössä, joka koostuu kolmesta varastosta ja kahdesta toimistos-

ta. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevia tuotannon tiimejä on siis 

viisi. Kyseisen yksikön organisaatiossa ylimpänä on yksikön johtaja. Hä-

nelle raportoi kaksi myyntipäällikköä, kaksi asiakaspalvelupäällikköä ja 

logistiikkapäällikkö. Toimiston henkilöstö kuuluu toisen asiakaspalvelu-

päällikön alaisuuteen ja varaston henkilöstö logistiikkapäällikön alaisuu-

teen. Tutkimuksen yhteydessä yritystä nimitetään kohdeyritykseksi.  Alla 

on esitelty yksikön organisaatiokaavio. Tämän tutkimuksen kohteena ole-

vat toiminnot kaaviossa ovat tuotannon toiminnot, huolinnan ja varaston 

tuotanto esimiehineen. 
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Kuva 7. Kohdeyrityksen organisaatiokaavio. 

3.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämän empiirisen tutkimuksen tavoitteena on tutkielman teoriaosuuteen 

peilaten kartoittaa kohdeyrityksen tiimien ja niiden välisen tiedonvaihdon ja 

oppimisen edistäjiä ja estäjiä sekä tunnistaa johdon keinoja tiedonvaihdon 

ja oppimisen tukemiseksi. Kiinnostuksen kohteena on myös se millaiseksi 

tiimien jäsenet ja heidän esimiehensä kokevat tämän hetkisen tiedonvaih-

don ja oppimisen mahdollisuudet ja toisaalta tarpeet kohdeyrityksessä. 

Tutkimuksessa pyritään huomioimaan tiimien tiedonvaihtoon ja oppimi-

seen liittyviä tekijöitä tiimityöskentelyn, työssäoppimisen ja organisaation 

oppimisen kannalta. Oppiminen ja tiedonvaihto ovat toisiaan lähellä olevia 

käsitteitä ja kirjallisuudessa ne näyttävät esiintyvän toisinaan jopa syno-

nyymeina. Mikäli tiedonvaihdon ja oppimisen käsitteet empiirisen tutki-

muksen yhteydessä esiintyvät limittäin, niitä ei välttämättä pyritä käsittele-

mään erikseen. Koska tässä tutkimuksessa  käsitellään tiimien välistä tie-

donvaihtoa ja oppimista organisaation oppimisen muotona, tarkastellaan 

tutkimuksen yhteydessä myös kirjallisuudessa esiintyviä organisaation 

oppimiseen liittyviä tekijöitä yleisellä tasolla.       
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3.3 Menetelmät ja aineisto 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin metodologiana kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusta ja tiedonhankinnan strategiana tapaustutkimusta. Metsämuuro-

sen (2008) mukaan yleisimmät kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhankinnan 

strategiat ovat tapaustutkimus, fenomenologia, etnografia, fenomenogra-

fia, grounded theory –metodi, toimintatutkimus ja diskurssianalyysi. Ta-

paustutkimus eli case study voidaan määritellä empiiriseksi tutkimukseksi, 

joka monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyis-

tä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Toisaalta ta-

paustutkimus on määritelty myös yksinkertaisesti toiminnassa olevan ta-

pahtuman tutkimukseksi. Tapaus voi olla lähes mikä vain: yksilö, ryhmä, 

koulut, potilas/asiakas, potilas/asiakasryhmä, sairaala, osasto jne. Ta-

paustutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että tutkittavasta tapauksesta 

pyritään kokoamaan monipuolisesti ja monella tavalla tietoja. Pyrkimykse-

nä on ymmärtää ilmiötä entistä syvällisemmin. Monipuolinen tiedon han-

kinta ei sulje pois myöskään tapausta valottavan tilastollisen aineiston 

käyttöä. Tapaustutkimus voidaan ymmärtää keskeiseksi kvalitatiivisen me-

todologian tiedonhankinnan strategiaksi, sillä lähes kaikki strategiat käyt-

tävät lähestymistapanaan tapaustutkimusta. Toisin sanoen lähes kaikki 

kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta. (Metsämuuronen, 2008.) 

Tässä tutkimuksessa laadullisen aineiston hankkimisen metodeina käytet-

tiin haastattelua ja litterointia. Metsämuuronen (2008) määrittelee kvalita-

tiivisessa metodologiassa keskeisimmiksi tutkimusmetodeiksi havainnoi-

misen, tekstianalyysin, haastattelun ja litteroinnin. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa havainnointi on perustavaa laatua oleva tekniikka toisen kult-

tuurin ymmärtämisessä. Tekstianalyysia käytetään kvalitatiivisessa tutki-

muksessa siten, että pyritään ymmärtämään kulttuurin jäsenten käyttämiä 

kategorioita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on enemmän tai 

vähemmän avointen kysymysten esittämistä valituille yksilöille tai ryhmille. 

Litterointia, puhtaaksi kirjoittamista, käytetään kvalitatiivisessa tutkimuk-
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sessa sen ymmärtämiseen, kuinka tutkimukseen osallistujat organisoivat 

puheensa tai kirjoituksensa. (Metsämuuronen, 2008.) 

Koska tutkimuksen aihe ja siihen läheisesti liittyvät käsitteet ovat melko 

abstrakteja, vaikutti haastattelu olevan toimivin menetelmä tässä tutkimuk-

sessa. Koska haastateltavilta haluttiin saada tietoa mahdollisimman laa-

jasti eikä haastattelua haluttu ohjata liikaa, toteutettiin haastattelu mahdol-

lisimman vapaamuotoisesti. Hirsjärvi & Hurme (2008) toteavat haastatte-

lun olevan käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja ja erityisesti vapaamuotoisten 

tai vähän strukturoitujen haastattelumenetelmien käyttö on lisääntynyt. 

Mitään metodia ei pitäisi kuitenkaan valita harkitsematta sen soveltuvuutta 

kyseisen ongelman ratkaisuun. Menetelmävalintoihin vaikuttavat esimer-

kiksi menetelmän tehokkuus, taloudellisuus, tarkkuus ja luotettavuus. 

Haastattelu sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin, koska se on hyvin 

joustava menetelmä. Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuoro-

vaikutuksessa tutkittavan kanssa ja näin ollen on mahdollista suunnata 

tiedonhankintaa itse tilanteessa. Samalla on mahdollista saada esille vas-

tausten taustalla olevia motiiveja. 

Hirsjärvi & Hurme (2008) listaavat haastattelun edut ja haastattelun sopi-

vuuden menetelmäksi seuraavasti: 

- Kun halutaan korostaa, että ihminen on nähtävä tutkimustilanteessa 

subjektina ja hän on tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen 

osapuoli. Hänelle on annettava mahdollisuus tuoda esilleen itseään 

koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. 

- Kyseessä on tuntematon, vähän kartoitettu alue ja tutkijan on vai-

kea tietää etukäteen vastausten suuntia. 

- Halutaan sijoittaa haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin. 

- Tiedetään jo ennalta, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoisesti 

ja moniin suuntiin viittaavia vastauksia. 

- Halutaan selventää vastauksia. 

- Halutaan syventää saatavia tietoja. Voidaan pyytää perusteluja ja 

lisäkysymyksiä tarvittaessa. 
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- Halutaan tutkia arkoja tai vaikeita aiheita. Joidenkin mielestä tällöin 

tosin kyselylomakkein kerättävä aineisto olisi sopivampi, jotta tutkit-

tava voi jäädä anonyymiksi ja tarkoituksellisesti etäiseksi. 

Vastaavasti haastattelun haitat ja miksi haastattelu ei sovi menetelmäksi 

he listaavat: 

- Haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta. 

- Haastattelijan rooliin ja tehtäviin pitäisi kouluttautua. 

- Haastattelu vie aikaa. Haastattelusta sopiminen, haastateltavien et-

siminen ja haastattelun toteutus vievät paljon aikaa. Vapaamuotoi-

sen haastatteluaineiston litterointi on varsin hidasta. 

- Haastattelun katsotaan sisältävän monia virhelähteitä. Virheitä ai-

heutuu niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin. 

- Haastattelusta aiheutuu aina kustannuksia. 

- Vapaamuotoisen haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja rapor-

tointi on usein ongelmallista, koska valmiita malleja ei ole tarjolla. 

Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan lähinnä strukturointiasteen perus-

teella, miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja missä määrin haastatte-

lija jäsentää tilannetta. Strukturoitu, standardoitu lomakehaastattelu muo-

dostaa oman luokkansa ja kaikki muut haastattelun lajit oman luokkansa. 

Näitä ovat esimerkiksi strukturoimaton haastattelu, puolistrukturoitu haas-

tattelu, teemahaastattelu, syvähaastattelu sekä kvalitatiivinen haastattelu. 

Lomakehaastattelujen ulkopuolelle jäävät haastattelut voidaan luokitella 

puolistrukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Teemahaastat-

telu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelu kohden-

netaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) 

Tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, jotta 

haastattelutilanne oli mahdollisimman vapaamuotoinen ja haastateltavat 

saivat tuoda ajatuksiaan laajasti esille. Aiheeseen liittyvistä teemoista laa-

dittiin haastattelurunko, johon oli kirjattu keskusteltavat teemat kysymysten 

muodossa.  
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Tavallisin tapa toteuttaa haastattelu käytännössä on tehdä yksilöhaastatte-

luja. Ryhmähaastattelut ovat kuitenkin monissa tapauksissa käyttökelpoi-

nen menettely ja ryhmähaastattelujen suosio onkin lisääntynyt. Ryhmä-

haastattelussa haastattelija puhuu useille haastateltaville yhtä aikaa ja 

suuntaa väliin kysymyksiä myös ryhmän yksittäisille jäsenille. Ryhmähaas-

tattelulla on erityinen merkitys silloin, kun halutaan selvittää, miten henkilöt 

muodostavat yhteisen kannan johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. 

Menetelmä sopii hyvin myös pienoiskulttuurien merkitysrakenteiden tutki-

miseen tai tietojen saamiseen haastateltavien sosiaalisesta ympäristöstä. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Yksilöhaastattelujen sijaan tämän tutkimuksen 

haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastatteluilla toivot-

tiin saatavan myös jonkinlainen käsitys ryhmien välisistä suhteista ja ym-

päristöstä. Ryhmähaastattelujen etuna toivottiin tässä tutkimuksessa ole-

van myös se, että ryhmähaastattelujen avulla voidaan saada laajempi 

ymmärrys tiimien rakenteista, yhteisistä tavoitteista ja motiiveista. Kaikkein 

tärkeimpänä ja samalla myös haasteellisimpana tekijänä haastattelujen 

onnistumisen kannalta pidin sitä, millaista keskustelua haastatteluissa 

saadaan aikaiseksi. Onnistuessaan ryhmähaastattelut voivat antaa moni-

puolista tietoa.   

 

3.4 Aineiston keruu 

 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin toteuttamalla kolme 

ryhmähaastattelua. Henkilöt haastatteluihin valittiin huolellisesti. Haastat-

teluihin pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja edustus tuotannon tiimeis-

tä ja samalla varmistettiin, että kaikista tiimeistä oli osallistuja haastatte-

luissa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Järjestämällä haastattelut 

ryhmähaastatteluina sain haastateltua samalla useampia henkilöitä. Ryh-

mähaastattelun avulla saadaan nopeasti tietoa samanaikaisesti usealta 

vastaajalta ja ryhmähaastattelu tulee usein halvemmaksi kuin saman mää-

rän haastattelu yksilöhaastatteluna (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Ryhmä-
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haastattelua voidaan käyttää yksilöhaastattelun sijasta tai yksilöhaastatte-

lun ohella. Kun haastateltavien voi olettaa esimerkiksi jännittävän haastat-

telijaa niin paljon, että yksilöhaastattelusta ei syntyisi toimivaa tapahtu-

maa, niin ryhmähaastattelussa haastateltavat saavat toisistaan tukea. 

Ryhmähaastattelussa saatetaan myös saada tietoa tavallista enemmän, 

koska osallistujat voivat yhdessä muistella, herättää muistikuvia, tukea ja 

rohkaista toisiaan. Ryhmän kontrolloiva vaikutus voi olla olennainen, yh-

teiset kokemukset tekevät käyttäytymisestä julkista ja siten sitä on vaikea 

salailla. Yhdessä haastateltaessa unohtaminen ja väärin ymmärtäminen 

on vähäisempää. Puhuttaessa ryhmälle tutuista asioista ryhmän normit 

tulevat helposti esiin vaikka niitä ei kysyttäisikään. Yksilöhaastatteluihin 

verrattuna ryhmähaastatteluille voidaan mainita kaksi etua; ensinnäkin 

ryhmähaastattelussa haastateltavat kontrolloivat toisiaan ja toiseksi ryh-

mähaastattelu on tehokas menetelmä. (Eskola & Suoranta, 1998.) 

Haastattelujeni riskinä tunnistin sen, että kaikki haastateltavat eivät suos-

tuisi haastatteluun tai kaikki haastateltavat eivät pystyisi työkiireiden vuok-

si osallistumaan samaan aikaan haastatteluun. Ongelmalliseksi tilanteeksi 

olisi voinut osoittautua myös se, että kaikki eivät olisi osallistuneet keskus-

teluun tai toivottua keskustelua osallistujien välillä ei olisi syntynyt. Hirsjärvi 

& Hurme (2008) toteavat yleisesti ryhmähaastattelujen haittoina pidettävän 

mm. sitä, että kaikki haastatteluun kutsutut eivät välttämättä tulekaan pai-

kalle ja tietyt ihmisryhmät esim. johtavassa asemassa olevat ihmiset ovat 

usein vastahakoisisa osallistumaan ryhmähaastatteluihin. Ryhmädyna-

miikka ja erityisesti valtahierarkia vaikuttavat siihen, kuka puhuu ryhmässä 

ja mitä sanotaan. Erityisen ongelmallista on, kun yksi tai kaksi henkilöä 

dominoi ryhmässä. Suurimpana ongelmana monet pitävät ryhmäkeskuste-

lujen purkamista ja analyysin tekoa tallenteista. Purkajan ja tutkijan on 

usein vaikea päätellä, kuka osallistujista on äänessä. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008.) Minun oli varattava runsaasti aikaa ryhmähaastattelujen litterointiin, 

koska niiden litteroinnin todetaan olevan huomattavasti haasteellisempaa 

ja hitaampaa kuin yksilöhaastattelujen litterointi. En pitänyt suurena riskinä 
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sitä, että minulla olisi ollut vaikeuksia tunnistaa osallistujien ääniä tai pää-

tellä kuka puhuu, koska tunsin haastateltavat. 

 

3.4.1 Haastateltavien valinta 

 

Sopivana kokona toimivalle haastatteluryhmälle voidaan pitää 4-8 henkeä. 

Kahdenkin ihmisen haastatteleminen samalla kertaa saattaa toimia eri ta-

valla kuin yhden ja tuottaa varsin käyttökelpoista tietoa. Haastateltavien 

joukon pitäisi pääsääntöisesti olla suhteellisen homogeeninen ryhmä. Täl-

löin kaikki ymmärtävät esitetyt kysymykset ja käytetyt käsitteet, mikä mah-

dollistaa keskustelun. Ryhmähaastattelu ei ole strukturoitu vaan tavoittee-

na on suhteellisen vapaamutoinen, mutta kuitenkin asiassa pysyttelevä 

keskustelu. (Eskola & Suoranta, 1998.) 

Haastateltavat kolmeen ryhmähaastatteluun valittiin niin, että kunkin haas-

tatteluryhmän jäsenet olivat organisaatiossa samalla tasolla. Näin varmis-

tettiin, että haastateltavat puhuivat tavallaan samaa kieltä eli ymmärsivät 

keskustelun aiheet ja termit mahdollisimman samalla tavalla. Kuten 

useimmilla aloilla, myös logistiikassa on paljon ammattisanastoa ja terme-

jä. Varsinkin tuotannon työntekijöiden keskuudessa käytetään keskuste-

luissa paljon ammattislangia, jota ulkopuolisen voi olla välillä vaikea ym-

märtää. Kaikki haastateltavat henkilöt ovat työskennelleet yrityksen palve-

luksessa jo pitkään, joten varsinaisen ammattisanaston ymmärtämisessä 

ei tosin ole ongelmia. Toimihenkilöiden ja esimiesten keskuudessa termis-

tö on kuitenkin todennäköisesti hieman erilaista kuin tuotannon puolella. 

Jotta saatiin tämän tutkimuksen kannalta mahdollisimman monipuolista ja 

kattavaa tietoa, muodostettiin haastatteluryhmät huolellisesti edustamaan 

tutkittavan organisaation eri tasoja eli eri asemassa olevia työntekijöitä. 

Kun kussakin haastatteluryhmässä osallistujat puolestaan olivat samalla 

tasolla ja samassa asemassa, jännittäminen oli luultavasti vähäisempää ja 

keskustelu todennäköisesti vapaampaa. Haastateltavien oli myös helpom-
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pi muistella yhteisiä kokemuksiaan ja erilaisia tapahtumia. Keskustelua 

syntyi varmasti helpommin tuttujen työtovereiden kesken.   

Ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin varaston työnjohtajia ja heidän 

kanssaan kiinteässä yhteistyössä asiakasprosesseja hoitavia toimihenkilö-

tasoa edustavia huolitsijoita. Tähän haastatteluun osallistui kuusi henkilöä. 

Toiseen haastatteluun kutsuttiin tuotannon työntekijöitä varastoista. Toi-

seen haastatteluun osallistui neljä henkilöä, jotka tuntevat tuotannon työ-

tehtävät monipuolisesti ja omaavat pitkän kokemuksen käytännön työn 

parissa. Ensimmäisen ja toisen haastattelun osallistujat olivat eri ikäisiä ja 

molemmat sukupuolet olivat edustettuina haastatteluissa. Kolmanteen 

haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä, jotka ovat tuotannon ja toimiston 

esimiehiä. He edustivat kohdeyrityksen keskijohtoa. Yhteensä haastatelta-

via oli kaksitoista henkilöä. 

 

3.4.2 Teemakysymysten laadinta 

 

Teemahaastattelussa on kaikkein oleellisinta, että yksityiskohtaisten ky-

symysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008). Tässä tutkimuksessa tutkimusongelman kan-

nalta kiinnostavista teemoista laadittiin haastattelurunko, jonka avulla 

haastattelu eteni. Haastattelurunko mukaili alatutkimuskysymysten ja tut-

kimuskysymyksen muotoa. Varsinaisia kysymyksiä oli viisi ja kahteen en-

simmäiseen kysymykseen liittyi muutama kysymystä tarkentava kohta. 

Haastattelun edetessä esitin keskustelun etenemisestä ja suunnasta riip-

puen tarvittaessa lisäksi tarkentavia lisäkysymyksiä. Kysymysten määrä 

haluttiin pitää suppeana eikä haastattelua haluttu ohjata kovin voimak-

kaasti, jotta haastateltavat pystyivät suhteellisen vapaasti kertomaan ai-

heeseen liittyviä ajatuksiaan ja huomioitaan. 

Haastattelu aloitettiin kysymällä ensin millaista tietoa tarvitaan päivittäisten 

työtehtävien suorittamiseksi oman tiimin jäseniltä ja muiden tiimien jäsenil-

tä. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää millaista tiedonvaihtoa 
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kohdeyrityksessä tapahtuu tiimeissä ja tiimien välillä. Lisäksi kysymystä 

tarkennettiin kartoittamalla osallistujien ajatuksia uusien tehtävien muka-

naan tuomista tiedon ja oppimisen tarpeista. Tarkoitus oli saada aikaiseksi 

keskustelua ratkaisujen löytämisestä ja uusien tehtävien kautta oppimises-

ta. Tämän jälkeen kysyttiin millaisten tekijöiden haastateltavat näkevät 

edistävän ja taas puolestaan haittaavan tiedonvaihtoa tiimeissä ja tiimien 

välillä. Sitten edettiin pohtimaan millaisia oppimismahdollisuuksia työpai-

kalla on ja keskusteltiin työssäoppimista edistävistä ja haittaavista tekijöis-

tä. Lopuksi kysyttiin miten johto ja esimiehet voivat haastateltavien mieles-

tä edistää tiedonvaihtoa ja oppimista kohdeyrityksessä.     

Ryhmähaastattelua voidaan pitää keskusteluna, jonka tavoite on melko 

vapaamuotoinen. Siinä osanottajat kommentoivat asioita melko spontaa-

nisti, tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiös-

tä. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Koska varsinaisia kysymyksiä oli vain muu-

tama, haastattelijan oli oltava valppaana keskustelun edessä pystyäkseen 

edistämään keskustelua lisäkysymysten avulla. Lisäkysymysten ja tarken-

nusten avulla haastattelijan on myös pystyttävä ohjaamaan keskustelua 

takaisin aiheeseen mikäli haastateltavat eksyvät välillä keskustelemaan 

muista asioista. Haastattelurunko ja teemakysymykset olivat samat kaikis-

sa kolmessa ryhmähaastattelussa, mutta haastatteluista muodostui erilai-

sia riippuen haastateltavista henkilöistä, keskustelun etenemisestä ja lisä-

kysymyksistä.    

 

3.4.3 Haastattelujen suorittaminen 

 

Ryhmähaastattelun tavoitteena on ryhmäkeskustelu tutkijan haluamasta 

aiheesta ja teemoista. Tavoitteena on avoin ja vapaa ilmapiiri. (Eskola & 

Suoranta, 1998.) Haastattelut järjestettiin kohdeyrityksen neuvotteluhuo-

neissa, jotka ovat lähellä haastateltavien työpisteitä. Näissä tiloissa järjes-

tetään myös säännöllisesti tiimipalavereita ja työntekijät voivat käyttää tilo-

ja yhteisiin kokoontumisiinsa. Haastattelut toteutettiin kahvitellen ja ren-
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nosti keskustellen. Haastattelujen aikana tunnelma oli ensin hieman jännit-

tynyt, mutta heti ensimmäisten puheenvuorojen jälkeen ilmapiiri oli välitön 

ja vapautunut. Haastattelujen jälkeen haastateltavat kertoivatkin, että 

aluksi haastattelu hieman jännitti, mutta jännitys unohtui keskustelun 

käynnistyttyä. Yhdellä haastateltavista oli negatiivinen käsitys haastatte-

luista aikaisemman kokemuksen perusteella, mutta nyt toteutetun haastat-

telun hän kuvaili positiiviseksi kokemukseksi ja oli tyytyväinen osallistumi-

sestaan. 

Ensimmäinen ryhmähaastattelu toteutettiin elokuussa 2013 ja kaksi jäl-

kimmäistä loka-marraskuussa 2013. Koska ryhmähaastattelussa on saa-

tava samaan aikaan ja samaan paikkaan useampi ihminen kerralla, niin 

haastatteluajankohdan sopiminen on huomattavasti vaikeampaa kuin yksi-

löhaastatteluissa (Eskola & Suoranta, 1998). Elokuun loppu ja syyskuu 

olivat kohdeyrityksessä varsin kiireistä aikaa ja haastattelujen suorittamista 

jouduttiin lykkäämään myöhemmäksi. Haastatteluihin valituilta kysyttiin 

halukkuutta osallistua tähän tutkimukseen ja kaikki valitut suostuivat. Kaik-

ki myös tulivat haastatteluihin, kukaan ei perunut osallistumistaan. Haas-

tattelurunko annettiin muutama päivä ennen haastattelua osallistujille tu-

tustumista varten. Ennen haastattelun aloittamista osallistujille kerrottiin 

lyhyesti tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Haastattelujen nauhoittamiseen 

pyydettiin lupa osallistujilta. 

Ennen haastattelujen aloittamista testasin äänityksen toimivuutta ja osal-

listujien äänten kuuluvuutta. Varsinaista koehaastattelua en tehnyt. Suori-

tetut haastattelut olivat kestoltaan kahdestakymmenestä minuutista reiluun 

tuntiin ja mielestäni haastatteluryhmissä syntyi runsasta ja luontevaa kes-

kustelua. Pisimpään kestäneessä haastattelussa oli eniten osallistujia. Esi-

tin haastattelujen edetessä muutamia lisäkysymyksiä ja pyysin esimerkke-

jä osallistujien mainitsemista asioista. Mielestäni sain kerättyä haastatte-

luissa riittävästi tietoa tutkimusta varten.  
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3.5 Aineiston analyysi 

 

Edettäessä haastatteluaineistosta analyysiin aineisto puretaan ja litteroi-

daan, koodataan (esim. tarkempi litterointi) ja analysoidaan. Yksi tapa on 

yhdistää purkamis- ja koodaamisvaiheet, minkä jälkeen siirrytään analyy-

siin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Ryhmähaastatteluja suorittaessani tein 

jonkin verran muistiinpanoja. Litterointivaiheessa kirjasin lisää muistiin 

haastatteluissa esiin nousseita käsitteitä ja tutkimuksen kannalta oleellisia 

asioita. Ryhmähaastattelujen litterointi oli yllättävän hidasta ja aikaa kului 

paljon enemmän kuin olin arvioinut. Erityisen hidasta litterointi oli suurim-

man osallistujamäärän sisältäneen haastattelun osalta. Litterointia vaikeut-

ti erityisesti se, että haastateltavat puhuivat jonkin verran samaan aikaan 

ja toistensa puheen päälle. Litterointia helpotti se, että tunsin osallistujien 

äänet hyvin. Purkaessani haastatteluja nimesin haastateltavat kirjaimin a – 

m, jotta anonymiteetti toteutui. Haastattelijasta käytin kirjaintunnistetta h.   

Ensimmäinen tehtävä laadullisessa analyysissa on aineiston järjestäminen 

sen jälkeen, kun se on kerätty, purettu tekstiksi ja valmisteltu teknisesti 

käsiteltävään muotoon. Teemahaastattelun teemat muodostavat jo sinän-

sä eräänlaisen aineiston jäsennyksen, josta voi lähteä liikkeelle. Aineisto 

on syytä lukea aluksi useampaan kertaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Luin 

puretut ja litteroidut haastattelut monta kertaa ja aloin vähitellen hahmottaa 

esiin nousseita teemoja ja tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia aiheita. 

Koin aineiston järjestämisen aluksi varsin haasteelliseksi puuhaksi, mutta 

vähitellen aineistosta alkoi löytyi yhteneviä tekijöitä. Leikkasin tulostamani 

tekstit teemoittan ja järjestin ne nippuihin. Liitin kasaamiini teemanippuihin 

vielä tekemiäni muistiinpanoja. Samat teemat toistuivat kaikissa haastatte-

luissa joskin näkökulma hieman vaihteli ryhmien mukaan. Vaikka pystyin 

jo haastattelurungon avulla jäsentämään aineistoa, huomasin että oli tar-

peen jaotella teemoja kuitenkin vielä tarkemmin.  

Analyysimenetelmänä käytetään teemoittelua. Aineistosta voi nostaa esiin 

tutkiusongelmaa valaisevia teemoja. Näin on mahdollista vertailla tiettyjen 
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teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Aineistosta voidaan 

poimia sen sisältämät keskeiset aiheet ja siten esittää se kokoelmana eri-

laisia kysymyksenasetteluja. Tekstimassasta on ensin pyrittävä löytämään 

ja sen jälkeen eroteltava tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. 

Teemoittain järjestetyt vastauksista irrotetut sitaatit ovat usein mielenkiin-

toisia, mutta kovin pitkälle menevää analyysia ja johtopäätöksiä ne eivät 

välttämättä osoita. Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian 

vuorovaikutusta, joka tutkimustekstissä näkyy niiden lomittumisena toisiin-

sa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Aineistosta löytyi paljon mielenkiintoisia ai-

heita, mutta kaikkea ei ole mahdollista käsitellä yhdessä tutkimuksessa. 

Niinpä rajasin tutkimuksen kannalta vähemmän oleelliset teemat pois. 

Poimin aineistosta sitaatteja elävöittämään tekstiä ja osoittamaan haasta-

teltujen mielipiteitä. Aineistosta nousi esiin samoja teemoja kuin kirjalli-

suuskatsauksessa olin käsitellyt.  

 

3.6 Tutkimuksen laadun ja luotettavuuden arvioiminen  

 

Tutkimuksen on pyrittävä siihen, että se paljastaa tutkittavien käsityksiä ja 

heidän maailmaansa niin hyvin kuin mahdollista. Tämän tulee kuitenkin 

tapahtua tietoisena siitä, että tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon jo tietojen 

keruuvaiheessa ja että kyse on tutkijan tulkinnoista, hänen käsitteistös-

tään, johon tutkittavien käsityksiä yritetään sovittaa. Tutkijan on pystyttävä 

dokumentoimaan, miten hän on päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan tut-

kittavien maailmaa juuri niin kuin hän on sen tehnyt. Hänen on pystyttävä 

perustelemaan menettelynsä uskottavasti, mutta toinen tutkija voi silti pää-

tyä erilaiseen tulokseen ilman, että sitä on välttämättä pidettävä tutkimus-

menetelmän heikkoutena tai edes tutkimuksen heikkoutena. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008.) Tiedostin tutkimukseni riskinä sen, että omat käsitykseni 

voivat vaikuttaa tulosten tulkintaan. Mielestäni pystyin kuitenkin hyvin sul-

kemaan pois omat ennakkokäsitykseni ja kokemukseni tutkittavasta koh-

deyrityksestä ja sen toiminnasta. Aineiston keruuvaiheessa kiinnitin huo-
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miota mahdollisimman monipuoliseen haastateltavien joukkoon. Valitsin 

haastateltavat niin, että jokaisesta tiimistä oli edustaja. Haastatteluissa 

olivat edustettuina myös organisaation eri tasoiset tehtävät tuotannosta 

esimiestehtäviin. Aineistoa luokitellessani nostin esiin haastatteluissa il-

menneitä teemoja. Kaikissa haastatteluissa toistuivat samat teemat, joten 

mielestäni luokittelutapani oli sopiva tähän aineistoon.  

 

3.6.1 Reliaabelius 

 

Reliaabeliudella tarkoitetaan sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä saa-

daan kahdella tutkimuskerralla sama tulos. Ihmiselle on ominaista ajassa 

tapahtuva muutos ja tästä määritelmästä onkin luovuttava varsinkin silloin, 

kun kyseessä ovat muuttuvat ominaisuudet. Toinen tapa määritellä reliaa-

belius on se, että tulos on reliaabeli kahden arvioitsijan päätyessä saman-

laiseen tulokseen. Koska jokainen yksilö tekee omien kokemustensa pe-

rusteella tietystä kohteesta oman tulkintansa, on epätodennäköistä, että 

kaksi arvioijaa ymmärtäisi kolmannen sanoman täysin samalla tavalla. 

Kolmas tapa ymmärtää reliaabelius on se, että kahdella rinnakkaisella tut-

kimusmenetelmällä saadaan sama tulos. Jos huomioidaan, että ihmisen 

käyttäytyminen riippuu kontekstista ja siis vaihtelee ajan ja paikan mu-

kaan, on epätodennäköistä, että kahdella menetelmällä voitaisiin saada 

täsmälleen sama tulos. Nämä seikat tarkoittavat sitä, että käytettävissä 

oleviin reliaabeliuden määrittämistapoihin tulisi suhtautua ainakin tietyin 

varauksin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) 

Analysoitaessa aineistoa kvalitatiivisesti lähimmäksi perinteistä reliaabe-

liuden käsitettä tullaan alueilla, jotka koskevat aineiston laatua. Reliaabeli-

us koskee tällöin pikemminkin tutkijan toimintaa kuin haastateltavien vas-

tauksia eli sitä, kuinka luotettavaa tutkijan analyysi materiaalista on. Reli-

aabelius koskee sitä, onko kaikki käytettävissä oleva aineisto otettu huo-

mioon, onko tiedot litteroitu oikein jne. On myös tärkeää, että tulokset niin 

pitkälle kuin mahdollista heijastavat tutkittavien ajatusmaailmaa. Täytyy 
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kuitenkin muistaa, että haastattelujen tulos on aina seurausta haastatteli-

jan ja haastateltavan yhteistoiminnasta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Eskola 

& Suoranta (1998) toteavat, että aineiston tulkinnan sanotaan olevan reli-

aabeli silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. 

Tässä tutkimuksessa tehtiin tietoinen valinta sekä haastateltavien että 

menetelmän suhteen. Haastateltaviksi valittiin edustajia kohdeyrityksen 

työntekijöitä kaikista niistä tiimeistä, jotka olivat tutkimuksen kohtteena. 

Ryhmähaastattelu oli sopiva menetelmä tähän tutkimukseen, koska haas-

tateltavat saivat toisistaan tukea ja pystyivät yhdessä muistelemaan ai-

heeseen liittyviä tapahtumia. Aihe on melko abstrakti ja ryhmähaastatte-

lussa varmistui, että kaikki ymmärsivät kysymykset ja teemat samalla ta-

valla. Lisäksi esitin tarkentavia kysymyksiä ja selvensin käsitteitä haasta-

teltaville keskustelun aikana. Käytin paljon aikaa litterointiin, jotta kaikkien 

haastateltavien puheenvuorot tulivat tarkasti kirjatuksi. Luokitellessani ai-

neistoa otin kaikki puheenvuorot huomioon.  

 

3.6.2 Validius 

 

Validiuden käsite on reliaabeliuskäsitteen tapaan peräisin kvantitatiivisesta 

tutkimuksesta. Kvantitatiivisen tutkimustradition perinteisestä validiudesta 

puhuttaessa on tapana erottaa kaksi päätyyppiä, tutkimusasetelmavalidius 

ja mittausvalidius. Tutkimusasetelmavalidiudessa erotetaan neljä eri muo-

toa; tilastollinen validius, rakennevalidius, sisäinen validius ja ulkoinen va-

lidius. Rakennevalidius liittyy kysymykseen, jonka tavallisesti kuulee vali-

diutta määriteltäessä; koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettu koske-

van eli käytetäänkö tutkimuksessa käsitteitä, jotka heijastavat tutkituksi 

aiottua ilmiötä. Viime kädessä on kysymys tulkinnan ongelmasta. Sisäinen 

validius tarkoittaa sitä, että jos päättelemme että X on saanut aikaan Y:n, 

tämä todella pitää paikkansa, eikä mikään kolmas tekijä ole aiheuttanut 

X:ää. Ulkoinen validius tarkoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä esimer-

kiksi erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin henkilöihin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) 
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Perinteisen validiuden toteamisen sijaan kvalitatiivisissa tutkimuksissa on 

olemassa kaksi pääasiallista toimintatapaa. Ensinnäkin voidaan käyttää 

triangulaatiota, jossa yhdellä menetelmällä esim. haastattelemalla saatuja 

tietoja vertaillaan muista lähteistä saatuihin tietoihin. On kuitenkin huomioi-

tava, että ihmisten käsitykset vaihtelevat samastakin kohteesta melko ly-

hyenkin ajan kuluessa. Yksi tähän liittyvä validointitapa on osoittaa lähtei-

den luotettavuus. Toinen tapa on osoittaa vastaavuus tutkijan tulkintojen ja 

tutkittavien tulkintojen välillä, esimerkiksi haastateltavat saavat tutustua 

tutkijan tulkintoihin. Validoinnilla pyritään kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

mm. tarkistamiseen. Tarkistaminen tarkoittaa, että tutkija avoimesti ilmai-

see kantansa ja sanoo, miten vaihtoehtoiset tulkinnat on suljettu pois. Yksi 

tapa on myös raportoitaessa tuloksia validoida viittaamalla sopivissa pai-

koissa kirjallisuuteen. Kaikelle näkemälleen ei kuitenkaan pidä yrittää löy-

tää vahvistusta kirjallisuudesta, koska se estää tutkimuksen etenemistä. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008.) 

Tässä tutkimuksessa validius pyrittiin varmistamaan niin, että haastatelta-

vat saivat mahdollisimman vapaasti keskustella esiin nousseista teemois-

ta. Haastateltavat itsekin pohtivat keskustelujen aikana käsitteiden merki-

tyksiä, joten voitiin varmistua siitä, että he olivat ymmärtäneet kysymykset 

oikein. Lisäksi haastatteluissa pyydettiin käytännön esimerkkejä tietyistä 

esiin nousseista teemoista, jotta varmistuttiin että käytäntö vastasi teoreet-

tista tulkintaa. Haastatteluissa esiin nousseet teemat liittyivät myös tässä 

tutkimuksessa viitattuun kirjallisuuteen, joten empirian ja teorian yhteys oli 

todettavissa. Varmistuakseni tulosten ja tulkintani vastaavuudesta tarkistin 

muutamalta haastatteluun osallistuneelta, että tulkintani vastasi myös hei-

dän käsitystään keskusteluista. 
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4 Tulokset 

 

Tässä luvussa esitellään haastatteluissa esiin nousseet teemat ja tutki-

muksen mielenkiinnon kohteena olevat tiimien tiedonvaihtoon ja oppimi-

seen liittyvät tekijät kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tulokset käydään läpi 

haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä. Tuloksissa nousi esiin mie-

lenkiintoisia asioita liittyen tarvittavan tiedon laatuun, oikea aikaisuuteen, 

asiakassuhteisiin, asiakkaiden tiedonvaihtoon ja henkilöiden välisiin suh-

teisiin. Koska kaikkiin näihin tekijöihin ei ole mahdollista syventyä yhdessä 

tutkimuksessa, rajataan nämä aiheet tämän tutkimusraportin ulkopuolelle. 

 

4.1 Tiimien tiedonvaihto 

 

Tiimien tiedonvaihto kohdeyrityksessä liittyy suurelta osin arkityöhön, re-

sursseihin ja päivittäiseen työmäärään. Tiedon tarpeet liittyvät työtehtävien 

ohjeistuksiin, työvaiheisiin ja aikatauluihin. Tämän tyyppistä tietoa tai pi-

kemminkin informaatiota vaihdetaan sekä tiimien sisällä että tiimien välillä. 

Kaikissa haastatteluissa kysyttäessä tiedonvaihdosta haastateltavat aloit-

tivat pohdinnan juuri näiden arjen konkreettisten perustietojen pohjalta ja 

etenivät sitten vähitellen keskustelemaan esimerkiksi tiedonvaihdon kautta 

tapahtuvaan toiminnan kehittämiseen. 

”Huolinnassa tarvitaan lähtien asiakkaan ohjeistuksista kuinka se tietty 

toimeksianto oli se purkuun liittyvä, lastaukseen liittyvä, kuinka se asia-

kasohjeistus tulee, mitä siinä tehdään, muihin tiimeihin liittyen tarvitaan 

varastolta tietoja miten suunnitelmat ja ne lastaukset etenee...” (L) 

”Vastaavii tietoi itse asiass on varastoll ja siell tarvitaan sitte niinku tarkat 

ohjeistukset että kuin se halutaan lastattavan se kuorma ja mihin aikaan 
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se on tarkotus saaha sitten niinkun tehtyy... Huolinta toimittaa pääsääntö-

sesti ne tiedot varastolle.” (M) 

Konkreettisessa tuotannon arkityössä on ehkä hieman vaikeaa erotella 

mikä on informaatiota ja mikä tietoa, koska päivittäin vaihdettavaan infor-

maatioon liittyen ja varsinkin sen käsittelyyn tarvitaan myös tietoa miten 

tätä informaatiota hyödynnetään ja ohjataan toimintaa sen mukaisesti. 

Useaan kertaan haastatteluissa tuli esille erityisesti tiimien välisestä tie-

donvaihdosta keskusteltaessa, että on tärkeää tietää ketkä tiimien jäsenet 

ovat milloinkin lomilla tai poissa töistä. Tämä tieto on oleellinen, jotta tiede-

tään keneltä voidaan kysyä ohjeita ja neuvoja. 

”Niin, tietyst siinä se ois se tieto ois aina oleellist olla olemassa just tiimien 

välillä, että tota tietää kuka milloinkii on lomalla tai milloin hoitaa, kuka hoi-

taa mitäkii asiakasta, että sitä tietoohan ei hirveen helpolla aina saa, että 

kuka on paikalla, että välttämättä vaikka ne nyt on aika pienet piirit äkkiä 

se selviää mutt että...” (E) 

Kohdeyrityksessä on käytössä melko paljon kirjallisia toimintaohjeita ja 

prosessikuvauksia. Erityisesti lääketukkukaupan toiminta vaatii runsasta ja 

tarkkaa työohjeiden dokumentointia. Työohjeista haetaan jonkin verran 

tietoa työtehtävien hoitamiseksi, mutta haastateltavat näkivät kaikkein tär-

keimmäksi tiedon lähteeksi kuitenkin ensin oman tiimin jäsenet ja toisena 

tulevat muut tiimit. Koettiin myös, että työohjeista ei löydy kaikkea tarvitta-

vaa tietoa. Huolitsijat totesivat, että varsinkin asiakkaisiin liittyvää erikois-

tietoa on vaikea hankkia, koska se on vain tiettyjen ihmisten hallussa. 

”... joka asiakkaalla on kuitenki aina ne omat spesiaalinsa mitkä ei sitt taas 

tiedä ku ne ketkä tekee ne.” (A) 

Sekä varaston työntekijät että huolitsijat ja työnjohtajat pitivät toisilta kyse-

lyä kaikkein merkittävimpänä tiedonvaihdon keinona. Avoin ilmapiiri hel-

pottaa kyselyä ja haastatteluissa nousi esiin, että kohdeyrityksessä kyse-

lyä tapahtuu paljon ja kaikki uskaltavat kysyä. Kyselyä tapahtuu sekä 

oman tiimin sisällä että tiimien välillä, mutta oman tiimin sisällä kysely to-



62 
 

 
 

dettiin yleisemmäksi. Erityisesti eri asiakkuuksiin liittyviä tietoja esimerkiksi 

käsittelyohjeita ja tuotetietoutta hankitaan kyselemällä. Haastateltavat to-

tesivat, että hyvätkin kirjalliset ohjeet usein ohitetaan ja kysytään mie-

luummin työkaverilta. Kyselyn etuna on nopeus verrattuna kirjallisten työ-

ohjeiden etsimiseen ja tulkitsemiseen. Kirjallisten työohjeiden tulkitsemista 

pidettiin hitaana ja haasteellisena keinona saada tietoa. Suulliset ohjeet 

ovat helpommin omaksuttavissa ja lisäksi voidaan tarvittaessa tarkentaa 

ohjeita. Kirjallista ohjeita ei pidetty riittävinä, vaan yhteisen tulkinnan ja 

läpikäynnin merkitys korostui. 

”Pääsääntösest melkein suullinen ett jos se on kirjallinen dokumentti ni se 

luetaan ehkä kerran läpi ja sitt se jää kaapin nurkkaan pölyttyy, se on mel-

kein niin faktaa, ett kyll se suusta suuhun melkein parhaiten liikkuu ja sitt 

taas tällasii ett jos tulee jotain uusii työvälineit tai tällasii ett niiss tarvii oppii 

jotain ni kyll se on sitt melkein että joku sen on lukenu sen kupongin läpi ja 

sitt se käyvään niinku porukass läpi ett joku näyttää kuinka tämä toimii.” 

(M) 

Tiedonvaihdon toimivuus on erityisen tärkeää, kun toimintaohjeet muuttu-

vat tai poiketaan totutusta rutiinista. Keskusteluissa nousivat esiin rutii-

neiksi kehittyneet työtavat, jotka ovat hioutuneet pitkien asiakassuhteiden 

johdosta jopa kymmenien vuosien aikana. Rutinoitumisen vuoksi kirjallisia 

työohjeita ei pidetty varaston työntekijöiden keskuudessa tärkeinä, koska 

työtehtävät ja niiden hoitaminen ovat muodostuneet rutiineiksi. Varaston 

työntekijöiden mielestä työvaiheet ovat pääosin aina lähes samat.       

 

4.2 Tiimien tiedonvaihdon estäjät ja edistäjät 

 

Kaikissa haastatteluissa osallistujat olivat varsin yksimielisiä siitä, että kiire 

ja resurssien puute ovat merkittävimmät tiedonvaihdon estäjät. Työmäärä 

vaihtelee huomattavasti työviikon ja myös vuoden sisällä. Kausivaihtelujen 

vuoksi on vaikea mitoittaa resurssit sopiviksi sekä kiireisiin että hiljaisiin 

työjaksoihin.  
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Kaikki haastateltavat pitivät maantieteellistä etäisyyttä tekijänä, joka hait-

taa huomattavasti tiimien tiedonvaihtoa. Esimiehet kokivat haasteeksi oh-

jeiden ja tiedonvaihdon tiimien välillä, koska helposti syntyy rikkinäinen 

puhelin -efekti ja viesti muuttuu matkalla toimipisteestä toiseen. Huolitsijat, 

työnjohtajat ja esimiehet pitivät tiimien sijaintia eri toimipisteissä suurena 

haittana tiedonvaihdolle ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle. 

”Ja kyllähän se niinkun tässä mikä nyt on haittaava tekijä meill on kahdes-

sa toimistossa huolintaa, kolmessa varastossa varastopuolen työntekijöitä 

niin sillon se tiedonjakaminen on tietenkin vaikeapaa koska jos meill on 

joku asia joka pitää tiedottaa vaikka viiteen eri tiimiin niin se tieto kuinka 

sen saa samanlaisena joissakin tapauksissa kaikille.” (L) 

”Sanotaan ett jotkut toimintatavat kyll liikkuu ihan niinku noitten tiimien si-

sälläkii ihan kohtuu hyvin mutt tiimien välillä ei ehkä niin helposti jos aatel-

laan että toi kun on eri siteja niin se ei välttämättä liiku sitt enää niin hyvin.” 

(M) 

Varaston työntekijät eivät tunnistaneet tätä estettä niin selkeästi. Tiimien 

sijainnin toisistaan erillään arveltiin myös vahvistavan tiimien välisiä kult-

tuurieroja.  

Yhdeksi tiedonvaihtoa haittaavaksi tekijäksi tunnistettiin yhteisen tiedon-

vaihtokanavan puuttuminen. Yhteisen kanavan puuttumisen todettiin myös 

aiheuttavan epävarmuutta tiedon saatavuudesta. Erityisesti esimiehiä mie-

titytti menevätkö heidän tiedotteensa ja ohjeensa aina perille. 

”No, sanotaan että jotain asioit sellasii mitkä niinkun ehkä auttais, ei, no 

voi sen ehkä sanoo niinkin että haittaa, niin sellasii yleisii asioita että ois 

jaoss, että ketkä on paikalla ja ketkä on pois ja tälleen, että siit ois joku 

yhteinen näkymä ja sitt taas sellain ett jos tarvii tiedottaa niinkun jotain ett 

onks se menny perille ni se varmistaminen ei oo ihan, ihan helppo tehtävä 

ku aina ei oo kuitenkaan mahollisuutta siihen, että menet paikan päälle 

kattoo ja käymään läpi sen asian, ett se infokanava on ehkä silleen hanka-

la jos aatellaan vaikka jotain tällasii niinkun sairalomii tai lomii tai poissa-
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oloi ni kuinka se esitetään ja millä välineellä, se että monet laittaa sen 

sähköpostilla, että olen tuolloin poissa tai on poissaoloviesti, ei se välttä-

mättä tavota silti kaikkii.” (M) 

Toimiston ja varaston välillä tietoa vaihdetaan päivittäin yhteisen työohjeen 

”sipparin” avulla. Sipparissa on kootusti useampiin asiakkaisiin liittyvää 

tietoa ja sitä pidetään yllä yhteisin voimin. Koska kaikki pitivät tätä tiedon-

vaihtokanavaa tärkeänä, sen päivittäminen ei jää hoitamatta. Lisää tiedon-

vaihtoa ja kanavia kuitenkin toivottiin. Ensimmäiseen haastatteluun osallis-

tuneet huolitsijat ja työnjohtajat alkoivatkin jo haastattelun aikana miettiä 

uusia keinoja keskinäiseen tiedonvaihtoonsa.  

”Sipparin kautta jokaikinen pääsee niinku kattomaan että mikä tilanne mil-

läkin asiakkaalla on ett se on varmaan aika hyvä.” (D) 

”Siinähän ois joku, joku esimerkiks tuolla tuonnin puolella vois olla joku 

jonkunlainen raportointi olemassa tyhjist paikoista mikä ois helpost saata-

villa.” (E)   

Tiedon suuren määrän ja esimerkiksi liian laajojen sähköpostin jakelulisto-

jen nähtiin haittaavan tiedonvaihtoa kuormittamalla vastaanottajia. Toisaal-

ta on kuitenkin tärkeää, että sähköposteissa on riittävän laaja jakelu. 

”Samoten ne pelisäännöt, ett siell on niinkun riittävä jakelu, mutta että ei 

rönsyile sitt silleen että siell on jakeluss kaikki, ett se on ihan turha sitt taas 

kiusaa sellasii ihmisii kelle se asia nyt ei välttämättä liippaa, ett se on nice 

to know, mutt varsinkin niinkun ihan ihan niinkun johonki tiettyy asiakaslas-

taukseen tai tällaseen liittyvä ett sielt saa ne oikeet ihmiset saa sen tiedon 

mutt ei ylimääräset.” (M) 

Lain muutoksista tai viranomaisten muuttuneista määräyksistä vaihdetaan 

tietoa järjestelmällisesti. Tiedonvaihto tapahtuu pääasiassa sähköpostitse 

ja muutokset käydään lisäksi läpi tiimipalavereissa. Ohjeiden noudattami-

sen ja muistamisen varmistaminen on haasteellisempaa eikä tapahdu ru-

tiininomaisesti. Haasteellista on myös sopia kuka vastaa tiedonvaihdosta 

eri tilanteissa ja esimerkiksi yhteisten ohjeiden päivityksestä. Jotta pysty-
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tään toimimaan oikein ja ohjeiden mukaisesti, on kirjallisten ja päivitettyjen 

ohjeiden oltava kaikkien saatavilla. 

”Jos joku ohjeistaa asiakkaan kans sovitusti esimerkiksi niin sillon ne täy-

tys tallentaa myöskin sinne toimintaohjeeseen, että sinne jää aina se jälki, 

ett näin on sovittu ja kuinka toimitaan, ett ett sinällään, sitten kun ne kom-

munikoinnin säännöt on sovittu että, ett ett kuka ilmottaa millä tavalla ja 

miten ne toimintaohjeet muutetaa..... kun sen saa rutiiniksi niin sillon se 

kommunikaatio toimii mutta... se on aina, aina sinällään hankalaa.” (L) 

Logistiikan alalla on paljon ammattisanastoa ja termejä. Sekä huolinnan 

että varaston puolella käytetään omaa ammattislangia. Eri tiimien välilläkin 

on havaittavissa eroa käsitteissä. Erilaiset käsitteet aiheuttavat väärinkäsi-

tyksiä ja saattavat johtaa jopa työvirheisiin. Varastotiimien välisistä käsit-

teiden eroista nousi haastattelussa esiin seuraava esimerkki: 

”Nii ja sitt on se että kun puhutaan yhest asiast vähän eri tavall mitä ollaan 

täss pariin viime päivään käyty tää kartsat ja pieces määrät keskusteluu.” 

(K) 

”No ku mie kerään ni mie kerään kartsoina ja K kerää piecesinä. Jos myö 

kerätään yhess silleen, että vaikka K ajaa mulle ni mie huuvan aina sen 

määrän kartsoina ni K käsittää sen piecesinä.” (G) 

Yhdessä haastattelussa nousi voimakkaasti esiin tiimien väliset suhteet. 

Tiedonvaihtoa tuntui haittaavan, että yhteistyö ei aina toiminut kiristynei-

den suhteiden vuoksi. Tiimeillä oli erimielisyyttä siitä, mitkä tehtävät kuu-

luivat kullekin tiimille. Toki esimerkkejä hyvin toimivasta yhteistyöstä sekä 

oman tiimin sisällä että tiimien välillä löytyi myös. Apua ja neuvoja anne-

taan, kun niitä vaan rohkeasti kysytään. Haastateltavat totesivat tiimien 

ryhmähengen olevan vahva. Toisessa keskustelussa ilmeni myös, että 

vaikka muidenkin tiimien kanssa tullaan toimeen, oma tiimi on kuitenkin 

mieluisin. 

”Siis oman tiimin kaahan on helppo olla.” (G) 
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Käsitteenä tiimi sai varaston työntekijöiden keskuudessa hieman kritiikkiä. 

Tiimi käsitteenä koettiin ehkä hieman abstraktiksi ja toisaalta tiimeistä pu-

humiseen oltiin väsytty. Varastossa suhtauduttiin negatiivisesti väkisin ka-

sattuihin tiimeihin. 

”... ylipäätään se tiimi, tiimi, tiimi nii se on jotenkii sellain vähä väsyttävä 

aihe tai sellain josta niinkun näiss askareiss nii se, se ei niinku ei ihan so-

vellu suoraan...” (I) 

Kaveri kuitenkin ymmärsi tiimin merkityksen: 

”Kyllä se tiimi on tää kuitenkii mikä myö ollaan.” (G) 

 

 4.3 Oppimismahdollisuudet kohdeyrityksessä 

 

Työssäoppimisen merkitys korostuu kohdeyrityksessä. Työtehtävät opi-

taan tekemällä ja kyselemällä neuvoja työtovereilta. Opittuja asioita sovel-

letaan ja jalostetaan uusia tehtäviä hoidettaessa eli oppiminen tapahtuu 

käytännön työssä. 

”Kyll se on tekemäll oppimist se on, siit se tulee se ammattitaito, rautanen 

ammattitaito.” (K) 

Aina ei aiempi kokemuskaan riitä, vaan joudutaan etsimään uusia keinoja. 

Kokemus tosin auttaa löytämään tavan hoitaa uudet tehtävät. 

”Mutt sehän tulee just niinku sen ihan kokemuksen perusteella, että uusii 

keikkoi ku tulee ni ethän sie ekall kerrall osaa niit hoitaa niinku vaa se, ett 

se tulee sitt kokemuksen myötä sitt ett miten se kannattaa hoitaa, kanta-

pään kautta niinku opittava kaikki.” (D) 

Työssäoppimisen mahdollistajana nähtiin kaikissa haastatteluissa asiakas. 

Erilaisten asiakasprosessien hoitaminen vaatii oppimista. Vertaamalla eri-

laisten asiakkaiden toimintaohjeita ja palveluprosesseja voidaan kehittää 
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toimintaa. Oppimisen nähdään tapahtuvan helpoiten vaihtelemalla tehtäviä 

ja asiakkuuksia työntekijältä toiselle. 

”... on yritetty saada monipuolisemmaksi sitä tekemistä, se on nimen-

omaan sitä työssäoppimista että teet niitä eri aihealueita tai se, että asik-

kaat on erilaisia, se, se on työssäoppimista että vaihtelisi niitä asiakkaita 

joita, joita tekee ja sillon pääsee myöskin vertaamaan sitte, oppimaan niis-

tä parhaista toimintatavoista...” (L) 

Haastateltavat eivät osanneet kuvata miten he ovat oppineet työtehtävän-

sä, mistä he tietävät miten tietyt tehtävät on hoidettava. Työssäoppiminen 

on tapahtunut heidän huomaamattaan, ilman että he ovat tiedostaneet 

oppivansa. 

”Nii, siihen on kehittyny sellanen tota tietty rutiini, ymmärrys siihen aihee-

seen ett sen vaan tietää. Nii, se on vähä, se on vähä niinku sisäänraken-

nettu... eikä sitt oikeen osaa ajatellakaan sellast.” (I)  

Kohdeyrityksen työntekijöille on tarjolla suuri määrä verkkokursseja usei-

siin eri aihealueisiin liittyen. Verkkokurssit ovat kaikkien saatavilla kirjau-

tumalla intranetin kautta yrityksen sähköiseen oppimisympäristöön. Osa 

kursseista on pakollisia, mutta pakollisten kurssien lisäksi tarjolla on paljon 

vapaaehtoisia koulutuksia esimerkiksi taloushallintoon, työturvallisuuteen, 

lastinkäsittelyyn, esimiestyöskentelyyn ja erilaisiin tietojärjestelmäsovelluk-

siin liittyen. Tätä oppimismahdollisuutta rajoittaa kuitenkin se, että suuri 

osa sähköisistä kursseista on saatavilla vain englanniksi ja saksaksi. Eng-

lannin kielellä tarjottavissa kursseissa kieli on monimuotoista ja vaikeaa. 

Vieras kieli oppimismahdollisuuksia rajoittavana tekijänä tuli voimakkaasti 

esille kaikissa haastatteluissa. 

”... talon puolesthan on hirveen paljo aika makeit juttui tehty silleen, että on 

hirveen pitkälle ajateltui näit tällasii niinkun verkkojuttui ett voit opetella 

sielt jos haluat, mutta sitt kun kirjaudut kattoon nii siell tulee sitte kielimuuri 

vastaan ett ne kurssit mitä on tarjolla, sisältö on mielettömän hyvä mutt sitt 

kun ne on kaikki brittikielell niin törmätään siihen, että kaikki ei niin hienoo 
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englantii osaa, jos se ois simppelimpää englantii tai sitte käännetty suo-

meks niin auttas paljon ja sanotaan, että nekin ketkä osaa sitte englantii 

melkein rohkenisin väittää, että jopa huolinnan puolellakin niin se helpot-

tais sitä että se ois kuitenki vähä yksinkertasemmall tasoll se englanti.” (M) 

Varaston työntekijät eivät kokeneet sähköisiä kursseja tarpeellisiksi tehtä-

viensä hoitamisen kannalta. Toimiston työntekijät puolestaan kokivat aina-

kin tietojärjestelmiin ja sovelluksiin liittyvät nettikurssit varsin kiinnostaviksi 

ja hyödyllisiksi. Näyttää siltä, että mitä enemmän työ on tuotannon suorit-

tavaa työtä sitä vähemän nähdään sähköisistä kursseista olevan hyötyä. 

Oppimismahdollisuuksia pyritään edistämään tiimien välillä kannustamalla 

työntekijöitä jakamaan tietoa ja viestimään keksimistään uusista toiminta-

tavoista. Varsinkin huolintatiimit lähettävät toisilleen viikon tai kuukauden 

vinkkejä. Kohdeyrityksessä on myös tunnistettu omia kouluttajia eri tiimeis-

tä. Nämä omat kouluttajat järjestävät lyhyitä koulutushetkiä työn lomassa. 

Haastateltavat nimittivät näitä koulutuksia omiksi kursseiksi ja näitä pidet-

tiin hyvänä oppimiskeinona. Myös tietojärjestelmiin liittyen on tiimeistä löy-

detty kouluttajia, jotka menevät opastamaan työtovereitaan eri työpistei-

siin. 

”Super-useri menee paikan päälle, näyttää että menet täältä tänne ja tän-

ne ja se kaveri joka sitt ihan oikeest niinku tarvii sitä tietoo ni opettelee sen 

samall.” (M) 

Työnkierto ja toisten tiimien työhön tutustuminen nähtiin kaikissa haastat-

teluissa tärkeänä osana oppimista. Eri tiimien työhön tutustuminen lisää 

kokonaisuuden ymmärtämistä ja oman työn vaikutusta muiden tiimien työ-

hön. Työnkierto lisää myös oman työn mielekkyyttä tarjoamalla vaihtelua 

työtehtäviin. Esimiehet olivat molemmat samaa mieltä siitä, että sekä 

työnkiertoa että tutustumista toisten työhön pitäisi lisätä. Myös huolitsijat ja 

työnjohtajat halusivat lisätä työnkiertoa, mutta varastolla työnkierrosta ja 

toimipaikan vaihdosta ei oltu kovin kiinnostuneita. Työnkierron todettiin 

yleisesti tuovan paremmat oppimismahdollisuudet kuin esimerkiksi kirjalli-
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set ohjeet. Eri tiimeissä todettiin olevan kovin erilaisia työtapoja vaikka teh-

tävät olisivat samoja. 

”... tuoll varastojen välilläkin on aivan toisenlaiset työtavat kun mennään 

täältä tonne tai sielt tullaan tänne...” (E) 

Huolitsijat ja työnjohtajat nostivat esiin myös tutustumisen kautta syntyvän 

toisten tiimien työn arvostamisen. Oman tiimin työtä pidetään usein tär-

keänä ja haasteellisena. Tuntematta toisen tiimin työtä, sitä saatetaan vä-

heksyä. 

”... ku sie näät mitä se muu tekeminen on sitt sie, sie et pysty tavallaa niin-

ku arvostelee sitä toisen, ku siin jollaan tavall sitä toisen toimiston tekemist 

vähä niinku vähätellään.” (A) 

 

4.4 Tiimien oppimisen estäjät ja edistäjät 

 

Suurimpana estäjänä oppimiselle haastateltavat näkivät kiireen. Tämä tuli 

esille kaikissa haastatteluissa ja siitä oltiin erittäin yksimielisiä. Myös tiimi-

en välisen maantieteellisen etäisyyden nähtiin olevan erittäin haittaava 

tekijä. 

”... varmaan se on se kiire on yks ja eri, eri toimipisteet on toinen, tai ne 

suurimmat.” (L) 

”Sillon kun ihmiset on monessa eri toimipisteessä se on se yks asia, sillon 

kun on meneillään jakso kaikill on kiire sillon niit ei ehdi käydä että kiire on 

semmonen kyllä kaiken luovuuden tappaja.” (L) 

Kiire haittaavana tekijänä nousi haastatteluissa esiin myös niin, että on 

vaikea keskittyä oppimaan ja kehittämään työtä niinä lyhyinä rauhallisina 

hetkinä, joita kiireisten aikojen väliin jää. Kehittäminen ja oppiminen kes-

keytyy kiireen taas lähestyessä. Hiljaisempia päiviä ei oikein osata hyö-

dyntää. Yksi huolitsijoista nosti esiin esimerkkinä tapauksen, jossa kehit-

tämiseen tarvittavaa eri tiimien jäsenistä koostuvaa ryhmää ei ehditty saa-
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da kasattua eikä työtä saatu aloitettua kiireisenä aikana. Tämä johti siihen, 

että rauhallisempana aikana ei oltu heti valmiita aloittamaan kehitysprojek-

tia. Kiireisemmän ajan myötä kehitysprojekti jouduttiin keskeyttämään ja 

aikataulu venyi. Lopulta ryhmän jäsenet väsyivät ja koko projekti jäi kes-

ken. Useampi tämän kyseisen haastattelun osallistuja muisti tapauksen ja 

siitä syntyikin paljon keskustelua. 

”... sitt se tavallaan niinkun alko turhauttamaan jo se että ett tota joka viik-

ko otat tavallaan niinku uuvet tarkistuslistat, vähän niinku alottaa alusta...” 

(A) 

  ”Sitt ei kellään oikein oo mielenkiintoo viiä sitt enää eteenpäin jossain 

vaihess ku se meni aina niinku poikki just ku pääs alkuun.” (F) 

Maantieteellinen etäisyys haittaa tiimien oppimista, koska oppija ja opetta-

ja sijaitsevat usein eri toimipisteissä silloin kun apua tarvittaisiin. Joitakin 

työtehtäviä on hoitanut vain muutama työntekijä, joissakin tapauksissa 

vain yksi henkilö on osannut jonkin tietyn tehtävän. Tämä on ollut kompas-

tuskivi, kun osaamista on haluttu laajentaa ja opastaminen on jäänyt yh-

den henkilön harteille. Tilanne on helpottunut, kun useampi henkilö on op-

pinut nämä harvinaisemmat tehtävät. Lisäksi parhaiden käytäntöjen siirty-

minen paikasta toiseen koettiin haasteelliseksi eri toimipisteiden ja tiimien 

välillä. 

”Ja sitt siin on taas toi kahen toimiston haitta ett aika paljohan tääl kysellää 

niinku miult niinku lennost keikkaa tehes, taas X:ssä ku ei siell oo ni har-

vemmin ne mitää kysyy sielt.” (C) 

”... se tietojen, parhaan käytännön vertaaminen sieltä kun ollaan eri pai-

koissa on hankalampaa.” (L) 

Työpaikalla tiimien jäsenten voimin työn lomassa järjestettäviin koulutuk-

siin osallistumista estää kiireen lisäksi päivittäisten resurssien niukkuus. 

Kiireisenä aikana on vaikea keskittyä oppimaan ja oppiminen usein kes-

keytyy. Nämä omat kurssit sinänsä koettiin hyödyllisiksi ja niihin on ollut 

paljon halukkaita osallistujia. 
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”Ihan hyvii ne omatkii kurssit ja muuta mutt se on monta kertaa ne on sitt 

sill työajall suoritettavat kurssit ne on aina heti pois tosta ku pienell poru-

kall mennää ni ne on siinä mieles vaikeita ja että tota se niitten, niihin osal-

listuminen tai niitten tekeminen ni se jääp aina vähä puolitiehen ja sit jääp 

heti noi hommat laahaamaan monesti.” (E) 

Tiimien oppimista edistäväksi tekijäksi tunnistetaan avoin ilmapiiri virhei-

den suhteen, virheistä ei tule rangaistuksia. Keskusteluissa tuli ilmi, että 

johto ja esimiehet kannustavat työntekijöitä viipymättä myöntämään vir-

heet, jotta haitat voidaan minimoida. Tästä huolimatta haastateltavat tote-

sivat, että jotkut saattavat peitellä virheitään eivätkä myönnä tehneensä 

virhettä. Virheitä ei osata systemaattisesti hyödyntää oppimismahdolli-

suuksina, vaikka yleensä pyritäänkin löytämään keinoja vastaavan virheen 

välttämiseksi jatkossa. Tässä esimiesten ja työntekijöiden mielipiteet hie-

man erosivat, sillä esimiesten mielestä virheitä hyödynnetään oppimiskei-

noina ja työntekijöiden mielestä virheitä ei aina edes käydä läpi. 

Suurin osa kohdeyrityksen työntekijöistä on ollut yrityksen palveluksessa 

vähintään kymmenen vuotta. Vaikka esimiehet näkivätkin, että oppimisha-

lukkuus on ainakin jonkin verran lisääntynyt, niin rutinoitumista on paljon ja 

halukkuus oppimiseen on joidenkin työntekijöiden kohdalla ajan myötä 

vähentynyt. 

”Jos ois sellain vähä vihreempi ni sitt saattais ajatella vähä toisell tapaa, 

että mitä haluais oppii ja tällee, ett nyt tuntuu että täss alkaa niinku olla 

kaikki hanskass.” (K) 

Prosessin toimivuuden kannalta on tärkeää kuitenkin saada perustoimin-

not toimimaan rutiinin omaisesti. Kun tietyt asiat toimivat rutiinin mukaises-

ti, on helpompi jalostaa työtä ja kehittää sitä pienillä muutoksilla. Esimiehet 

totesivat, että oppimishalukkuus vaihtelee tietenkin eri henkilöjen välillä ja 

persoonallisuus vaikuttaa aktiivisuuteen. Toiset ovat innostuneempia uu-

sista asioista, kun taas toiset haluavat mennä vanhan kaavan mukaan. 

Varastotyöntekijöiden rutinoituminen näkyy myös siinä, ettei oppimisen 

tarpeita tunnisteta. 
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”Työt on kuitenkii, työt on  kuitenkii melko yksinkertasii.” (K) 

”Nii, joo ett suunnilleen ett kesy apina pystyy tekeen.” (I) 

Työnkiertoa haittaa usein kiire ja resurssipula. Työnkierron toteuttaminen 

on haasteellista joidenkin tiimien ja niiden jäsenten keskuudessa, koska 

toista toimipistettä kohtaan on ennakkoluuloja ja toisaalta totutusta työym-

päristöstä ei haluta siirtyä toiseen toimipisteeseen. On rutinoiduttu myös 

omaan toimipisteeseen. 

”Nii, ei sitt ehkä haluais kyll niinku minnee, jos menis toiseen toimispistee-

seen lähtee, että kun on tähän tullu ni sitt on kasvattanu juuret siihen.” (K) 

”Nii ku mie olin toss yheksän kuukautta tuoll noin nii ei se ollu helppoo.” 

(G) 

Työnkierrosta ja toimipisteen vaihdoksesta oli kuitenkin saatu positiivisia 

kokemuksia ja ennakoluulot osoittautuivat vääriksi: 

”Kyll mieki pistin aika paljo hanttiin silloin, että en tuu tänne, mie istuin 

X:ssä, mutt sitt ku mie tulin tänne, mie sanoin ett kyll takas en mee.” (D) 

Esimiehet näkivät hyväksi keinoksi edistää tiimien oppimista tutustumisen 

yrityksen muihin toimipisteisiin eri paikkakunnilla. Näin saataisiin tietoa 

omien tiimien ulkopuolelta ja mahdollisesti löydettäisiin uusia toimintatapo-

ja. Tätä keinoa ei ole kuitenkaan paljon käytetty ja esimiesten mukaan vie-

railut muihin toimipisteisiin ovat olleet pitkään kokonaan jäissä. 

”... joo meiän täytyy oppii täällä oman porukan, oman tiimien ja eri tiimien 

välillä, mutt sitten meiän pitäis välill lähtä täältä pois koska meill on mahol-

lisuuksii mennä X:n muihin toimipisteisiin vertaamaan sitä kuinka ne asiat 

hoidetaan muualla...” (L) 

Ilmapiirin ja kulttuurin vaikutus joko edistävänä tai haittaavana tekijänä 

tunnistettiin yleisesti. Ilmapiirin kohdeyrityksessä todettiin olevan avoin ja 

töihin on useimmiten kiva tulla, työtovereita autetaan. Tiimien todettiin ole-

van vahvoja ja niillä on oma kulttuuri. Kaikissa haastatteluissa syntyi run-
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sasta keskustelua tiimien erilaisista kulttuureista. Vaikka perustoiminnot 

ovat samat eikä maantieteellinen etäisyyskään ole kuin pari kilometriä, niin 

sekä toimistojen että varastojen välillä on eroja. Kulttuurierot ovat huomat-

tavia. Kaikki olivat näistä eroista yksimielisiä. 

”... kumma juttu, tos on kolme, kolme varastoo kahen kilometrin säteell 

toisistaan nii ne on kolme täysin erilaista työkulttuurii periaatteessa.” (E) 

Keskusteluissa nousi esiin, että yhteen varastotiimiin keskittyivät helposti 

kaikki uudet tehtävät, koska siellä oltiin avoimia uusille haasteille ja halut-

tiin kehittyä. Toisessa varastotiimissä työntekijät selkeästi tunnistivat halut-

tomuutensa uudistua. 

”... myö ollaan niin vanhanaikasii että nää kaikki tällaset uudistukset, ja sitt 

äärikonservatiivii tääll, niin kaikki tollaset uudistushommat niin niit ei siedä 

kyll.” (I) 

Haastateltavat muistelivat, että yhdessä varastossa työskenteli aiemmin 

kaksi eri varastotiimiä. Vaikka nämä tiimit työskentelivät saman katon alla, 

niin varastossa oli tavallaan näkymätön seinä näiden kahden tiimin välillä 

eikä yhteistyötä juuri ollut. Toinen tiimi oli haluton auttamaan, vaikka toi-

nen yritti tehdä yhteistyötä. Nykyisinkin on havaittavissa, että joistakin tii-

meistä ollaan haluttomia siirtymään joihinkin tiettyihin tiimeihin työskente-

lemään. Useampi haastateltavista totesi, että mieluummin tehdään hanka-

lampaa työtä, kun siirrytään pois omasta tiimistä. Ilmapiiri on työtehtäviä 

tärkeämpi työssä viihtymisen kannalta. Haastateltavien mukaan työilmapii-

riin vaikuttavat työkaverit ja johto. Varastossa työkavereiden vaikutus näh-

tiin suuremmaksi ja johto nähtiin etäisempänä. Esimiehet ajattelivat ilma-

piiri- ja kulttuurierojen johtuvan esimiehestä, henkilöstöstä ja joissakin ta-

pauksissa asiakkaasta. Ilmapiirin todettiin olevan hyvä myös johdon osal-

ta. 

”Mutt ei tää niinkun tää meijän ilmapiiri enää mikään sellanen patriootti –

mallinen oo, että siell on nurkass sellain iso peikko, että tot pitää pelätä ja 
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sille ei voi kertoo mitään... ett tota kyll se on niinkun, avoin systeemi on.” 

(M) 

 

 4.5 Johdon keinot tiimien tiedonvaihdon ja oppimisen tukemiseksi ja 

edistämiseksi 

 

Esimiehet arvioivat toimistotiimien ja varastotiimien välisen yhteistyön ole-

van erityisen tärkeää ja sitä pitäisi olla enemmän. Parempi kommunikointi 

näiden tiimien välillä lisäisi kohdeyrityksen koko prosessin tuntemusta kai-

kissa tiimeissä. Prosessin syvällisempi tuntemus lisäisi myös työn mielek-

kyyttä ja ruokkisi uusien ideoiden syntymistä ja sitä kautta organisaation 

oppimista. Esimiehet haluaisivat ulottaa tiimien välisen yhteistyön ja kom-

munikaation myös yrityksen muihin etäisempiin toimipisteisiin. 

Keskusteluissa nousi voimakkaasti esiin esimiesten ja johdon rooli tiedon-

vaihdon ja oppimisen mahdollistajana. Tämä ilmeni niin, että esimiehet 

voivat antaa mahdollisuuden vaihtaa tehtävien lisäksi työpistettä ja näin 

auttaa toteuttamaan työnkiertoa. Haastatteluissa kävi ilmi, että tässä sekä 

johto että esimiehet ovat onnistuneet mallikkaasti. Se miten paljon tehtäviä 

ja työpistettä on vaihdettu on riippunut lähinnä työntekijöiden omasta ha-

lukkuudesta vaihteluun. Osa työntekijöistä on mennyt mielellään kokeile-

maan uutta ja ollut tyytyväinen vaihtelun mahdollisuuteen. On kuitenkin 

paljon henkilöitä, jotka eivät halua vaihtelua tai eivät uskalla kokeilla uutta. 

Tässä tarvitaan esimiesten tukea. Toisaalta ei haluttu, että työntekijöidä 

pakotetaan vaihtamaan tehtäviä, mutta toisaalta kuitenkin toivottiin vahvaa 

ohjausta. 

”Niin sitt pitäs vaan mennä, pakan räjäytys hiljasempaan hetkeen”. (F) 

Esimiehiltä toivottiin tasapuolisuutta työnkierron suhteen, kaikkia pitäisi 

kannustaa vaihtamaan työpistettä. Haastateltavat totesivat, että muutosta 

vastustaneet henkilöt olivat kuitenkin olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä ko-

kemuksiinsa uusissa tehtävissään. Haluttiin myös, että esimiehet sekoit-
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taisivat työryhmiä tiedonvaihdon monipuolistamiseksi. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että kaikki välillä kiertävät ja vastahakoisia henkilöitä ohjataan 

voimakkaammin. 

”No kyll se ois sitt taas reiluu, jos sitt kaikki laittaa tai siis kierrättää, jos 

kerran yleensäkin kierrättää.” (B) 

Tärkeäksi johdon keinoksi tukea oppimista nähtiin resurssien riittävyydestä 

huolehtiminen. Jos resurssit eivät ole riittävät, keskeytyy oppiminen ja ke-

hittäminen koko ajan. Haastateltavat tiedostivat kyllä työmäärän viikottais-

ten vaihteluiden ja alan kausivaihteluiden aiheuttamat haasteet resurssien 

järjestämisessä. He miettivät mahdollisuutta hoitaa kehitysprojekteja lop-

puun esimerkiksi viikonloppuina ja pyhinä, mutta tiedostivat tämän aiheut-

tavan ehkä liian suuria taloudellisia kustannuksia. Esimiesten tukea tarvi-

taan työmäärältään hiljaisempien hetkien hyödyntämiseen ohjaamisessa, 

koska keskusteluissa tuli ilmi hiljaisten hetkien hukkaaminen usein jonkin 

asteiseen toipumiseen kiireisestä kaudesta. Todettiin myös, että kiireisenä 

aikana on liian myöhäistä opetella uusia tehtäviä. Tästä syntyy helposti 

kierre. Kun hiljaisempana aikana ei ole opeteltu kaverin töitä, niin kiireise-

nä aikana ei pystytä auttamaan ja tasapainottamaan työkuormitusta. Esi-

miesten vahvemmalla ohjauksella työnkiertoon ja oppimisen suunnittelulla 

helpotettaisiin resurssipulaa, joka estää tai hidastaa oppimista ja kehitty-

mistä. 

Varastolla esimiehen rooli nähtiin pitkälti konkreettisena työnjakana ja oh-

jeistajana. Huolitsijoiden ja työnjohdon keskustelussa nousi esiin esimie-

hen rooli kannustajana ja mahdollistajana. Kaikissa keskusteluissa koros-

tettiin avoimuuden merkitystä esimiestyössä. Tärkeäksi nähtiin työntekijöi-

den kuunteleminen ja se, että syyt toimintatapoihin selvitetään työntekijöil-

le, miksi jotain tehdään tietyllä tavalla. Esimiehet korostivat useaan ottee-

seen asioiden läpikäynnin ja ymmärtämisen varmistamisen merkitystä. 

Johdon ja esimiesten läsnäolo ja heidän osoittamansa kiinnostus tiimien 

työtä kohtaan koettiin tärkeäksi. 
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”Näkyvyys niinkun enemmän, enemmän mun mielestä toivoo jokaiselt teil-

tä, että käy pyörimäss tuolla ei tarvii olla mitää asiaakaan kuhan käy jotai 

vaa jauhamass.” (E) 

Palkitsemista ei nähty kovin pitkälle kantavana keinona edistää tiedonvaih-

toa ja oppimista. Työntekijät olivat sitä mieltä, että palkitseminen voi auttaa 

jonkin aikaa, mutta sitten sen merkitys vähenee. Palkitsemista oli kokeiltu 

eikä se haastateltujen mielestä ollut hyvä ratkaisu. Työn vaihtelevuutta ja 

mielekkyyttä pidettiin palkitsevana huolitsijoiden ja työnjohtajien keskuste-

lussa. Heidän mielestään nykyiset työtehtävät tarjosivatkin erilaisia oppi-

mismahdollisuuksia ja päivittäistä vaihtelua. Johdolta ja esimiehiltä toivot-

tiin luottamusta työntekijöiden osaamista kohtaan ja vapautta toteuttaa 

ideoitaan.  

”Ett sinuun luotetaan et sä, luotetaan et sä osaat niinku sen homman ja sitt 

jos ei osaa, nii sitte sä tuut kysymään eikä silleen että orjallisest vaan niin-

ku aina ohjeistamista, että sun pitää tehä näin tai näin, tää pitää tehä, 

vaan se on se vapaus tehä sitä.” (A) 

Toisaalta todettiin, että riippuu työntekijöistä ja tiimistä kuinka paljon vapa-

utta halutaan. Esimiesten mielestä työryhmät ovat itseohjautuvia ja he 

luottavat, että työt hoituvat myös heidän ollessaan poissa työpisteeltä. 

Monessa keskustelussa tuli esille, että työt saadaan tehdä riittävän itse-

näisesti ilman vahtimista. 

”Mutt minusthan meill on hirveen vapaa, vapaasti saahaan työskennellä ja, 

ja toteuttaa niin ett ne työt tulee tehtyy.” (E) 

Keskusteltaessa johdon ja esimiesten mahdollisuuksista tukea oppimista 

varastolla nostettiin esille asiakkaiden merkitys oppimiseen. Uusien asiak-

kuuksien myötä työhön tulee vaihtelua ja uusia tehtäviä. Asiakkaiden tuo-

mat uudet tilanteet ja vaatimukset luovat tarvetta oppimiselle. Samoin eri 

toimipisteiden asiakkuuksien prosessien vertailu nähtiin hyvänä tapana 

oppia uusia keinoja tehdä työt tehokkaammin. Kokeilun kautta oivalletaan 

ja ideoidaan parempia menetelmiä. Tuntui, että haastateltavilla oli myös 
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aika hyvä käsitys, mistä tietoa uusien ideoiden kehittelemiseen saadaan. 

Uuden asiakkaan implementointi nousi esiin esimerkkinä tiedon hyödyn-

tämisestä ja uuden tavan kehittämisestä keskustelussa. 

”Kerättii niit palasii kuka ties mistäkii mitäkii, että tai mitä tietoo oli saatavil-

la.” (E) 

Tukeakseen tiimien tiedonvaihtoa ja oppimista esimiehet ovat pyrkineet 

vahvistamaan tiimien yhdessä muodostaman organisaation ryhmähenkeä. 

Koska tiimien omat kulttuurit ja vahva tiimihenki näyttävät eristävän tiimejä 

toisistaan, yhteisen tekemisen ja päämäärien korostaminen on nähty tär-

keäksi. Lisäksi esimiehet näkevät tärkeäksi kannustamisen tiedonvaihtoon 

ja oppimiseen. Kun muutama saadaan innostumaan oppimisesta, muut 

seuraavat helpommin perässä. 

”... täytyy oppia tekemään yhdess näitä asioita... koulutuksia niin että sekä 

toimistolle ja varastolle halukkaille ollaan järjestetty niitä ja sillon kun, kun 

yks ja kas uskaltaa mennä sinne, niin sillon sen muunkin porukan on help-

po mennä mukaan... tai kun yks vaihtaa vähän työtehtäviä, niin sillon ehkä 

toinenki seuraa perässä, että se on semmosta esimerkin seuraamista.” (L)   

Esimiehet tunnistavat oman roolinsa ja johdon roolin yleensäkin tärkeäksi 

tiedonvaihdon ja oppimisen tukemiseksi. Koska oppiminen ja kehittyminen 

jää helposti arkityön jalkoihin, on esimiesten järjestettävä aikaa ja resurs-

seja asioiden edistämiseksi. Esimiesten ja johdon keskusteleminen tiimien 

kanssa on tärkeää. Tiedonvaihto ja oppiminen lähtee pitkälti johdon ja 

esimiesten tuesta ja esimerkistä. Myös esimiesten oma suhtautuminen 

uusiin asioihin vaikuttaa joko edistävästi ja haittaavasti. 

”... siis oma suhtautuminenhan on iso asia, kuinka suhtautuu tällasiihin 

uusiihin asioihin, ett jos niit ottaa positiivisest vastaan ja lähtee sitte kertoo 

eteenpäin omalle porukalle niin onhan sill, sill on niinkun ihan mieletön 

merkitys.” (M) 

Haastatteluissa tuli esille, että esimiesten ja johdon kanssa on hyvä kes-

kusteluyhteys. Tärkeänä pidettiin sitä, että johto tuntee hyvin tiimien toi-
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mintaa, puhuu samaa kieltä työntekijöiden kanssa. Tietty etäisyys johtoon 

halutaan kuitenkin säilyttää, johdon pitää olla hieman eri tasolla. Johtoa ja 

esimiehiä pidettiin helposti lähestyttävinä ja yhteistyön todettiin toimivan 

hyvin. 

”... tääll on helppo se toi johtopuoli mun mielest.” (G) 

  

4.6 Empiiristen tulosten yhteenveto 

 

Tiedonvaihto tiimien sisällä toimii hyvin, mutta tiimien välisessä tiedon-

vaihdossa on kehitettävää. Tiedonvaihto ja kommunikointi omissa tiimeis-

sä koetaan helpoksi, vaikeampaa on kommunikoida muiden tiimien kans-

sa. Esimiehet ovat tiedostaneet tämän ja haluavat lisätä tiimien välistä yh-

teistyötä. Tiedonvaihtoa tiimien välillä haittaavat kiire, resurssipula, toimi-

pisteiden välinen etäisyys, tiimien erilaiset toimintatavat, tiimien erilaiset 

käsitteet, tiimien kulttuurierot, tiimien vahva ryhmähenki ja tiimien väliset 

suhteet. Tiedonvaihdon kannalta haasteelliseksi haastateltavat kokevat 

yhteisen tiedovaihtokanavan puuttumisen. Joitain työkaluja tiedon siirtämi-

seksi tiimistä toiseen on kehitelty, mutta suuri osa tiedosta liikkuu sähkö-

postitse. Sähköpostin heikkoutena nähdään liian suuret jakelulistat ja toi-

saalta tieto ei saavuta kaikkia. Tiedonvaihdon nähtiin toimivan parhaiten, 

kun asiat käydään yhdessä suullisesti läpi. Kirjallisia ohjeita ei mielellään 

luettu vaan tietoa etsittiin mieluiten kyselemällä työkavereilta. Kirjallisista 

ohjeista ei haastateltavien mukaan myöskään löydy kaikkea tietoa, vaikka 

työohjeet olisivat hyvin yksityiskohtaisesti laadittuja. Yleisen ilmapiirin to-

dettiin olevan avoin ja auttamista tapahtui yli tiimien rajojen. Tietyt asiat 

olivat vain joidenkin henkilöiden tiedossa ja tämän vuoksi haastateltavat 

kaipasivat paremmin tietoa siitä ketä milloinkin on paikalla. Erityisesti mui-

den tiimien lomista ja vapaista kaivattiin tietoa, jotta tiedetään kenen puo-

leen käännytään apua tarvittaessa. 

Tiimien oppiminen kohdeyrityksessä on mitä suurimmassa määrin vapaa-

muotoista työssäoppimista, työt opitaan tekemällä. Haastateltavat eivät 
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osanneet kuvat miten oppiminen tarkalleen tapahtuu tai miten he ovat op-

pineet. Oppiminen on tapahtunut huomaamatta työn ohessa. Kysely näh-

dään tärkeänä keinona oppia uutta. Keskusteluissa korostui asiakkaiden 

merkitys oppimismahdollisuuksina. Uudet ja erilaiset asiakkuudet lisäävät 

oppimisen tarpeita. Toimipisteiden eri asiakkuudet ja erilaiset asiakaspro-

sessit tuovat mahdollisuuksia oppia erilaisia toimintatapoja ja kehittää 

muiden asiakkaiden palveluprosesseja niiden mukaisesti. Asiakkaista op-

pimisen nähtiin toteutuvan parhaiten työnkierron avulla. Työnkierto mah-

dollistaa oppimista myös eri tiimien tehtävistä ja auttaa siten muodosta-

maan kokonaiskuvan kohdeyrityksen toiminnasta ja prosesseista. Lisäksi 

tehtävien ja toimipisteen vaihtaminen tuo vaihtelua työhön, mutta kaikki 

eivät olleet halukkaita lähtemään omasta tiimistä toiseen tiimiin edes lyhy-

eksi aikaa. Hyvänä oppimismahdollisuutena nähtiin myös tutustuminen 

yrityksen muilla paikkakunnilla sijaitseviin toimipisteisiin. 

Kohdeyrityksessä on tunnistettu henkilöstön joukosta sisäisiä kouluttajia, 

jotka järjestävät käytännön opastusta työn lomassa. Nämä omat kurssit 

saivat kiitosta. Organisaation ilmapiiri nähtiin avoimena ja oppimista edis-

tävänä. Virheistä ei rangaista ja ainakin esimiehet näkivät virheet oppi-

mismahdollisuuksina. Kiire ja resurssipula haittaavat työnkiertoa ja osallis-

tumista sisäisiin koulutuksiin. Pääsääntöisesti työntekijät ovat itseohjautu-

via ja kehityshaluisia. Kiireen vuoksi kehityshankkeet jäävät kuitenkin 

usein kesken ja tämä heikentää motivaatiota oppimiseen ja kehittymiseen. 

Koska suuri osa työntekijöistä on ollut pitkään talossa, rutinoituminen vä-

hentää oppimishaluja eikä oppimisen tarpeita varsinkaan varastotyössä 

oikein tunnistettu. Yrityksessä on myös tarjolla paljon sähköisiä koulutuk-

sia, mutta niistä ei oltu innostuneita kielimuurin vuoksi. Nämä kurssit ovat 

englanniksi ja kieli on haastateltavien mukaan monimuotoista ja vaikeasti 

ymmärrettävää. Toimistolla näitä kursseja oli jonkin verran hyödynnetty, 

mutta varasto ei kokenut niitä kovinkaan tarpeellisiksi. 

Johdon rooli on selvästi äärimmäisen tärkeä tiimien tiedonvaihdon ja op-

pimisen tukemisen kannalta. Varastossa esimiesten rooli nähtiin melko 

konkreettisena työn ja resurssien jakana sekä ohjeistajana. Työnjohtajat, 
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huolitsijat ja esimiehet itse näkivät johdon tärkeimpänä roolina mahdollis-

tajan roolin. Esimiesten ja johdon esimerkki tunnistettiin tärkeäksi tekijäksi 

tiedonvaihdon ja oppimisen edistäjäksi. Esimiesten kannustusta ja tukea 

tarvitaan työnkierron, tehtävien vaihtelun ja kehittämisen saavuttamiseksi. 

Ilman esimiesten ohjausta ja suunnittelua oppiminen ei ole tarpeeksi teho-

kasta ja jää helposti arkityön jalkoihin. Esimiehiltä odotetaan tasapuoli-

suutta työntekijöitä kohtaan, kuuntelukykyä ja –halua, huomion ja kiinnos-

tuksen osoittamista tiimien työtä kohtaan sekä tehtävien vaihtelun mahdol-

listamista. Vaihtelevan työn todettiin olevan palkitsevampaa kuin esimer-

kiksi rahallisen palkkion. Kehitysideoiden toteuttamiseen toivottiin vapautta 

ja itsenäisyyttä. Organisaation kulttuuri on yleisesti ottaen avoin, mutta 

esimiesten mukaan ryhmähenkeä organisaatiotasolla täytyy kasvattaa joh-

tuen tiimien kulttuurieroista ja omasta vahvasta ryhmähengestä. Tiimit 

eristäytyvät helposti ja vetäytyvät omiin toimipisteisiinsä ellei koko organi-

saation yhteishenkeä korosteta.      

 

5 Johtopäätökset 

 

Tässä luvussa vastaan tutkimuksen tulosten perusteella tutkimuskysymyk-

siin sekä peilaan tuloksia kirjallisuuskatsauksen aineistoon etsien yhtäläi-

syyksiä empirian ja kirjallisuuden välillä. Lopuksi esitän suosituksia koh-

deyritykselle tiimien tiedonvaihdon ja oppimisen edistämiseksi, pohdin ra-

joituksia ja aiheita jatkotutkimukselle. 

Tässä tutkimuksessa päätutkimuskysymyksenä oli ”Miten johto voi edistää 

tiimien ja niiden välistä tiedonvaihtoa ja oppimista tutkittavassa organisaa-

tiossa?” Alatutkimuskysymykset olivat ”Minkälaista tiedonvaihtoa tiimeissä 

ja tiimien välillä tutkittavassa organisaatiossa tapahtuu? Millaisia esteitä 

tiedonvaihdolle ja oppimiselle on havaittavissa? Mitä keinoja on yleisesti 

tunnistettu tiimien tiedonvaihdon ja oppimisen tukemiseksi? Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää millaista tiimien ja niiden välinen tiedonvaihto koh-
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deyrityksessä on, millaisia oppimismahdollisuuksia työpaikalla on tarjolla, 

millaisia tiedonvaihtoa ja oppimista haittaavia tekijöitä kohdeyrityksessä on 

tunnistettavissa ja toisaalta mitä tiedonvaihdon ja oppimisen edistäjiä koh-

deyrityksestä ja kirjallisuudesta löytyy ja miten näitä edistäviä tekijöitä voi-

daan johtamisen keinoin vahvistaa ja tukea. 

Kohdeyrityksen tiimeissä vaihdettava tieto on pitkälti arkityöhön liittyvää 

tietoa. Tietoa tarvitaan päivittäin käytettävissä olevista resursseista, työ-

määrästä, lomista ja poissaoloista. Tietoa vaihdetaan myös työohjeista, 

asiakasprosesseista, muuttuvista viranomaismääräyksistä ja säännöistä, 

työtehtävien aikatauluista ja työvaiheisiin liittyvistä seikoista. Näiden konk-

reettisempien tietojen lisäksi nousi esiin myös toiminnan kehittämiseen 

liittyvä tieto, jota vaihdetaan sekä tiimien sisällä että tiimien välillä. Tieto, 

jota tarvitaan toiminnan kehittämiseen, on vain joidenkin tiettyjen työnteki-

jöiden hallussa ja tämän vuoksi on erityisen tärkeää saada nämä tietyt 

työntekijät kokoon pohdittaessa uusia toimintatapoja tai uuden asiakkaan 

prosesseja. Myös arjen työtehtäviin ja eri asiakkuuksiin liittyvä hieman eri-

koisempi tieto on yleensä vain yhdellä tiimillä tai vain muutamalla työnteki-

jällä tiimissä. 

Tiimeillä on käytössään paljon kirjallisia työohjeita ja prosessikuvauksia, 

mutta suullinen tiedonvaihto nähtiin tärkeämpänä nopeutensa ja monipuo-

lisuutensa ansiosta. Kirjallisista työohjeista ei koettu saatavan riittävästi ja 

vaivattomasti tietoa. Kysely ja avun pyytäminen ovat erityisen yleisiä kei-

noja hankkia tietoa tiimien sisällä, mutta toimivat myös tiimien välillä. Var-

sinkin lastinkäsittelyohjeisiin, asiakasprosesseihin ja tuotetietoihin liittyen 

kysely nähtiin hyvänä ja nopeana keinona. Kyseltäessä ohjeita voidaan 

myös lisäkysymyksin varmistaa, että asia tulkitaan ja ymmärretään oikein. 

Tiedonvaihdon ja oppimisen esteiksi kohdeyrityksessä tunnistettiin kiire, 

resurssipula, tiimien ja toimipisteiden maantieteellinen etäisyys, yhteisen 

tiedonvaihtokanavan puuttuminen, sähköpostitse tulevien ohjeiden ja tie-

don runsaus, tiedonvaihdosta vastaavien määrittäminen, erilaiset termit ja 

kieli tiimien välillä, vieraskieliset sähköiset kurssit, käsite-eroista johtuvat 
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väärinkäsitykset, tiimien väliset suhteet, liiankin vahva ryhmähenki tiimeis-

sä, tiimien eristäytyminen omiin toimipisteisiinsä, vahvat rutiinit ja halutto-

muus poiketa niistä, rutinoituminen estää työnkiertoa, tiimien erilaiset kult-

tuurit ja toimintatavat. Kiire ja maantieteellinen etäisyys nousivat kaikissa 

haastatteluissa niin voimakkaasti esille, että ne tuntuvat olevan suurimmat 

tiedonvaihdon ja oppimisen estäjät. Toisaalta tiimien liiankin vahvan ryh-

mähenki ja omat kulttuurit estävät organisaation yhteisen kulttuurin kehit-

tymistä ja sen myötä koko organisaation oppimista. Vahvat rutiinit selitty-

vät pitkälti sillä, että suuri osa työntekijöistä on ollut todella pitkään yrityk-

sen palveluksessa ja osa heistä on tehnyt pitkään töitä myös samojen asi-

akkuuksien parissa. Jotkut haastateltavista toivoivat myös johdolta luotta-

musta ja vapaampia käsiä kehitystyöhön ja sen myötä oppimiseen. Tiimi-

en välisiä suhteita haittasi se, ettei toisten työtehtäviä tunnettu eikä sen 

vuoksi osattu arvostaa toisten tiimien työpanoksen merkitystä organisaati-

on menestykseen. 

Kirjallisuudessa tunnistettiin pitkälti samoja tekijöitä tiedonvaihtoon ja op-

pimiseen vaikuttavina tekijöinä. Moilanen (2001) listaa lähes samat tekijät 

kuin kohdeyrityksessä tunnistettiin; kiire, omaan työhön keskittyminen, 

omien asiakkaiden asettaminen etusijalle, ihmiset eivät tunne toistensa 

tehtäviä ja monet muut vuorovaikutusta heikentävät tekijät. Katzenbach & 

Smith (1993) korostavat samanpaikkaisuutta eli se että tiimin jäsenet työs-

kentelevät samalla maantieteellisellä alueella lisää tiimin sitoutuneisuutta. 

Tässä tutkimuksessa tämä näkyi niin, että eri toimipisteissä työskentelevät 

tiimit eivät olleet niin sitoutuneita yhteiseen tiimiin eli kohdistaneet työ-

panostaan organisaation yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuin tä-

män oman pienen paikallisen tiimin tavoitteisiin. Keskityttiin enemmän 

oman pienemmän yksikön, tiimin, asiakkuuden hoitamiseen ja haluttiin 

varmistaa tämän oman tiimin resurssien riittävyydestä ja töiden hoitumi-

sesta. Brower (1995) korostaa tiimien voimaannuttamisen merkitystä. 

Kohdeyrityksessä ainakin joidenkin tiimien jäsenet kaipasivat enemmän 

valtuutusta ja resursseja johdolta toteuttaakseen ja kehittääkseen tiimien 

työtä. Amabile (1995) listasi menestyvien tiimien kuuden tärkeän tekijän 



83 
 

 
 

joukossa mm. johdon luottamuksen tiimiä kohtaan, tiimeille annetun vas-

tuun ja riittävät resurssit. 

Kolb (1984) painotti kokemusten ja halun oppia kokemuksistamme kaiken 

oppimisen lähtökohdaksi. Työryhmien tasaantuminen Harrington-Mackin 

(1996) mukaan vähentää tiimin energisyyttä ja voimakas rutiineihin ja ta-

poihin luottaminen Karakowsky & McBey (1999) mukaan vaikuttaa nega-

tiivisesti työssäoppimisen mahdollisuuksiin. Karakowsky & McBey (1999) 

toteavat, että rutiinit ovat usein tärkeitä ja hyödyllisiä johdon työn tukena, 

mutta estävät työntekijöitä arvioimasta toimintaansa ja kehittämästä työ-

tään. Tämä näkyi kohdeyrityksessä selvästi, sillä esimiehet pitivät tärkeä-

nä tiettyjen tehtävien muuttumista rutiineiksi ja samalla tunnistivat rutinoi-

tumisen haittaavan oppishalukkuutta. 

Tiimien tiedonvaihdon ja oppimisen tukemisen keinoiksi tunnistettiin koh-

deyrityksessä työnkierto ja toimipisteiden vaihto, työparien tai tiimien vaih-

to, yhteisen tiedonvaihtokanavan luominen, johdon ja esimiesten luotta-

mus työntekijöitä ja tiimejä kohtaan varsinkin kehitystyössä, johdon kiin-

nostus tiimien työtä kohtaan, tiimien välisen yhteistyön lisääminen, tiimien 

tutustuminen muiden tiimien tehtäviin, sisäiset kouluttajat, uudet asiakkaat, 

sähköiset kurssit suomeksi, esimiesten rooli oppimisen suunnittelussa ja 

ohjaamisessa, esimiesten tuki ja kannustus, johdon ja esimiesten rooli 

mahdollistajana, resurssien varmistaminen tiedonvaihtoon ja oppimiseen 

ja tutustumisvierailut yrityksen toimipisteisiin muilla paikkakunnilla. 

Johdon ja esimiesten roolin arvioitiin kohdeyrityksessä olevan äärettömän 

tärkeä ja tärkeimmiksi rooleiksi tunnistettiin ainakin mahdollistajan, tukijan 

ja kannustajan, esimerkin näyttäjän rooli, oppimisen suunnittelijan ja oh-

jaajan rooli. Moilanen (2001) toteaa, että johtajat ovat oppivassa organi-

saatiossa tarpeellisia, sillä he vaikuttavat esimerkillään, puheillaan ja teoil-

laan. Hän kuvaa oppivan organisaation johtamisen ulottuvuuksia ja rooleja 

oppivan organisaation timantti –käsitteistön kautta. Oppivan organisaation 

timantista löytyvät myös kohdeyrityksessä tunnistetut roolit, suunnan näyt-

täjä, edellytysten luoja, oppijoiden ja oppimisen johtaja, innostaja, herättä-
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jä ja keinojen osoittaja. Kohdeyrityksessä olisi ehkä vielä kehitettävää ky-

seenalaistajan, oppivan organisaation rakentajan, kokonaisuuden arvioijan 

ja oppimisen arvioijan rooleissa. Senge (1990) korostaa, että johtamisen 

muutoksella on suuri merkitys organisaation oppimisen tukemiseksi. Hä-

nen mukaansa perinteisten karismaattisen sankarin, suunnan näyttäjän ja 

päättäjän roolien sijaan suunnittelijan, opettajan ja palvelijan roolit ovat 

organisaation oppimista luovien johtajien rooleja. Kohdeyrityksessä haas-

tateltavat totesivat ilmapiirin olevan avoin ja johdo helposti lähestyttävää. 

Eräs haastateltava totesi, ettei organisaation ilmapiiri ole enää patriootti –

mallinen, joten johtajan rooli näyttää jo muuttuneen organisaation oppimis-

ta luovan ja tukevan johtajan roolin mukaiseksi. 

Kohdeyrityksessä johto ja esimiehet voivat tukea tiimien tiedonvaihtoa ja 

oppimista kehittämällä kokonaisvaltaisesti rooliaan oppivan organisaation 

johtajan moninaisissa rooleissa. Tiedonvaihdon ja oppimisen kehittämisen 

kannalta näitä edistävä ilmapiiri ja organisaation kulttuuri ovat avainase-

massa. Organisaation kulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen millä as-

teella työntekijöiden oppiminen ja kehittyminen on työpaikalla (Karakowsky 

& McBey, 1999). Eraut (2004) painottaa, että jodon tuki ja oppimiseen si-

toutunut organisaation kulttuuri ovat tärkeitä vapaamuotoiseen oppimiseen 

positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Moilasen (2001) mukaan johdon tehtävä 

on rakentaa puitteet ja tukea organisaation oppimista. Hän toteaa, että 

johdon arvoilla, asenteilla ja omalla esimerkillä on arvaamattoman suuri 

merkitys muille yrityksen työntekijöille. Sydänmaanlakka (2000) määritte-

lee, että organisaation oppimista voidaan tukea suorituksen, osaamisen ja 

tiedon johtamisen avulla. Hänen mukaansa käytännössä organisaation 

oppimisen edistäminen tarkoittaa organisaation oppimista tukevien työka-

lujen ja prosessien luomista. Tiimien osuus organisaation oppimisessa 

korostuu kirjallisuudessa. Sydänmaanlakka (2000) määrittelee tiimin op-

pimisen perusyksiköksi, jonka kautta osaaminen jalostetaan organisaation 

osaamiseksi. Crossan et al. (1999) määrittelevät organisaation oppimisen 

dynaamiseksi prosessiksi. Myös tässä mallissa ryhmätaso eli tiimit on kes-

keisessä roolissa. Kohdeyrityksen johto ja esimiehet voivat tiimien tiedon-
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vaihtoa ja oppimista tukemalla edistää koko organisaation oppimista. 

Jashapara (2003) toteaa, että avain menestykseen on yritysten kyky linja-

ta oppimisensa kilpailuympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti. 

Logistiikan alalla muutoksia tapahtuu nopeasti ja niihin sopeutuminen on 

ainoa keino pärjätä kilpailussa. Organisaation oppimisen tukeminen tiimien 

tiedonvaihdon ja oppimisen edistämisen kautta onkin kohdeyritykselle ää-

rimmäisen tärkeää. Tärkeää on myös ymmärtää oppiminen dynaamisena 

prosessina vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön. 

 

5.1 Kehittämisehdotuksia ja suosituksia kohdeyritykselle       

 

Johtopäätöksissä esiteltiin jo vastauksena tutkimuskysymykseen johdon ja 

esimiesten keinoja edistää tiimien tiedonvaihtoa ja oppimista. Näiden li-

säksi kohdeyrityksen kannattaa kiinnittää huomiota tiimien kokoonpanoon. 

Tutkimuksen tuloksista voidaan tulkita, että tiimit ovat melko homogeeni-

sia. Tämä johtuu siitä, että tiimien jäsenet ovat työskennelleet pitkään sa-

man yrityksen palveluksessa, osa heistä lähes koko työikänsä. Näin heille 

on karttunut varsin samanlaista työkokemusta eikä tiimien ja niiden kautta 

myöskään organisaation osaaminen ole saanut juurikaan vaikutteita oman 

organisaation ulkopuolelta. Mikäli lähitulevaisuudessa tulee rekrytointitar-

peita, kannattaa uutta työvoimaa valittaessa kiinnittää huomiota organi-

saation nykyisestä osaamisesta poikkeavaan osaamiseen ja kokemuk-

seen. 

Tiimeissä vallitsevaa vahvaa ryhmähenkeä rajoittamaan ja tiimien kulttuu-

rieroja tasoittamaan kannattaa työryhmien kokoonpanoja ja työpisteitä 

vaihdella työntekijöiden mahdollisesta vastustuksesta huolimatta. Muutok-

set on kuitenkin perusteltava hyvin ja korostettava organisaation osaami-

sen ja kilpailukyvyn edistämistä. Kuten esimiehet jo olivat tiedostaneetkin 

tiimien vahva ryhmähenki estää koko organisaation yhteishengen kasva-

mista. Resurssien suunnitteluun oppimisen mahdollistamiseksi on myös 

kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, koska tiimeissä on jo nyt huomat-
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tavissa turhautumista ja väsymistä keskeytyneiden tai viivästyneiden kehi-

tysprojektien vuoksi. 

Työntekijöiden joukosta tunnistettujen kouluttajien roolia kannattaa vahvis-

taa, koska heidän panoksensa on selkeästi merkittävä erityisesti tiimien 

välisen tiedonvaihdon ja oppimisen edistäjänä. Yrityksen sähköiset kurssit 

kannattaisi kääntää englannista suomeksi niiltä osin kuin se on kustan-

nukset huomioiden mahdollista. Nämä laadukkaat kurssit jäävät muuten 

lähes kokonaan hyödyntämättä kohdeyrityksessä. Esimiesten ja johdon on 

kiinnitettävä huomiota näkyvyyteensä ja osoitettava kiinnostusta tiimien 

työtä kohtaan, koska tämä todennäköisesti lisäisi työntekijöiden motivaa-

tiota ja sitoutumista. 

 

5.2 Jatkotutkimusaiheet ja rajoitukset 

 

Asiakkaan rooli oppimismahdollisuuksien luojana korostui haastatteluissa. 

Olisi mielenkiintoista tutkia millaisia oppimismahdollisuuksia asiakaspro-

sessit ja asiakkaiden vaatimukset tuovat kohdeyritykselle. Kiinnostavaa 

olisi myös selvittää millaisia oppimisen tarpeita asiakkaat näkevät koh-

deyrityksellä olevan. Näiden lisäksi voitaisiin tutkia kuinka paljon ja miltä 

osin asikkaiden vaatimukset ja palveluprosessit kohdeyrityksessä eroavat. 

Tämän tiedon avulla voitaisiin helpommin soveltaa joitain tiettyjä palvelu-

prosessin osia tuleviin asiakkuuksiin.  

Tämän tutkimuksen rajoituksena on, että aineisto kerättiin vain yhdestä 

yrityksestä ja tällöin tulokset eivät ole ainakaan suoranaisesti yleistettävis-

sä muihin organisaatioihin. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei löydetty muita 

kuin kirjallisuudessa jo tunnistettuja tekijöitä tiimien tiedonvaihtoon ja op-

pimiseen liittyen. Ainoastaan asiakkaan vahva rooli oppimismahdollisuute-

na antoi hieman poikkeavaa näkökulmaa tutkimukseen. Oma asemani 

kohdeyrityksessä saattoi myös vaikuttaa haastateltavien vastauksiin, mut-

ta pyrin vähentämään omaa vaikutustani valitsemalla menetelmäksi ryh-

mähaastattelun. Ryhmähaastattelussa haastateltavat keskittyivät enem-



87 
 

 
 

män keskustelemaan keskenään ja minusta tuntui, että jossain määrin he 

jopa unohtivat läsnäoloni.   
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LIITE 1: 

HAASTATTELUKYSYMYKSET: 

 

1. Millaista tietoa tarvitaan päivittäisissä työtehtävissä 

- omalta tiimiltä? 

- muilta tiimeiltä? 

- entäs uusien tehtävien tai asiakkuuksien hoitamisessa? 

2. Mitkä tekijät edistävät ja mitkä haittaavat tiedonvaihtoa 

- omassa tiimissä? 

- tiimien välillä? 

3. Millaisia oppimismahdollisuuksia työpaikalla on?  

4. Mitkä tekijät edistävät ja mitkä haittaavat oppimista? 

5. Miten johto/esimiehet voivat mielestänne tukea ja edistää sekä tie-

donvaihtoa että oppimista? 


